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  :قال 

  چجثيت ىت مت خت حت جت يب ىب مب چ
 

 . اجملادلةسورة من  (44)اآلية من 
  : قالو 

  چحئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئچ
 

 . سورة هود من (88)اآلية من 



 

 

 قالوا عن اإلمام ربيعة بن أبي عبد الرمحن
 ،وُ ع ّ نااان و ناااا  ااالن ،كانااام   ااان  الثااانن ا   اااا "  :قااااإل ام اااا   ا ااا  *

فاا عّا   اات ثاا     ، ااا لناان اجاام  نااا  رل عاا  :و قااوإل ،رل عاا  و ااونينن ى اا 
 .  (1)قلإل  ت   عّا   ت حد    وفقي " ،و دل 

 .(2)"هو  ق " :قاإل ام ا   ح د *
 . (3)ن ا  د ن "   ف   حد  ُ  ،"  ق   لم: قاإل  عقو  لت ش ل  *
  . (4) ع فقي  وعا  " ،كانم     روءة وثخاء" : قاإل  ح د لت ع ر *
 . (5) ا ر  ُم  حدًا   إل رل ع "" : اإل الت شيا ق *
قااا وا  اان حااد نا عاات  ،"  ّ ااا نجااُم ا عاارا  :قاااإل علااد ا عب ااب لاات  لاان ثااا   *

 . (6)واهلل  ا ر  م  حدًا  حفظ  ثن   ن " ،! قو وت هذ :فقام  ي  ،رل ع  ا ر ي
 . (7)واهلل  ا ر  م  حوط  ثن   ن " " :إل علد ا عب ب لت  انشوتقا *
 

                                                 
 . (474/ 4ابن الكيال: الكواكب النيرات) (1)

ابن الكيال: ؛ (14/ 6(؛ الذهبي: سير أعالم النبالء)145/ 8د)الخطيب البغدادي: تاريخ بغدا (2)
 (. 1السيوطي: إسعاف المبطأ)ص؛ (468/ 4الكواكب النيرات)

الســـيوطي: ؛ (468/ 4ابـــن الكيــال: الكواكــب النيــرات)؛ (14/ 6الــذهبي: ســير أعــالم النــبالء) (3)
 (. 1إسعاف المبطأ)ص

 (. 344صابن سعد: الطبقات الكبرى) (4)
 . (15/ 6هبي: سير أعالم النبالء)الذ (5)

ابن الكيال: ؛ (14/ 6(؛ الذهبي: سير أعالم النبالء)145/ 8الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد) (6)
 . (471/ 4الكواكب النيرات)

 . (16/ 6الذهبي: سير أعالم النبالء) (7)



 

 

 الرمحنن كلمات اإلمام ربيعة بن أبي عبدم
 

ىت   اااروه   ،"ا ناااا  عناااد عا ااااجي  ك ااال ات فااان حناااور   ياااا ي  :قااااإل *
ت نيوه  ان يوا" ،اج  روا  . (1)وا 

   ا ل   ؟ ا ا ذي  لك   :فقامُ  ،وندُم رل ع   و ًا  لكن :قاإل ام ا   ا   *
 . (2) ت ال عا    " ن     ف   ُ و كت  لكانن  ن  ُاث   ،ال" : قاإل ؟نب م ل 

وشااايوة  ،"ر ااااء حا ااار: قااااإل ؟، اااا  لك ااا  :فق اااإل ، و ااااً  لكااا  رل عااا  *
 . (3)خف  "

 . (4) ت  لع  ا حد ث" ر  ُم ا ر ي  هوت عانّ " : قاإل *
 . (5)ا عا  وث ا  ى   كإل ف  ا "" : قاإل *
اااا ح ااارم  ، ناااا  ى ااا  رل عااا  كاااات علاااد ا عب اااب لااات  لااان ثاااا   * فا  

 ،ىناا قاد  عّا ناا  نا  ، اا  لاا ع  اات :قااإل  ا  علاد ا عب اب ،ا وفاة رل ع   
فنرى  ت ر  نا    خ ر  ،ورل ا ناءنا  ت  ث ف  نا فن شنء    نث ع ف   ش جاً 

" :  ا  قااإل ،فأناثا  ، ناثانن: فقاإل    رل عا  ،فُنف    ، ت ر     نفث 
فن شانء لي ار خ ٌر     ت  ت  قوإل  ،ألت   وم ناهلً  ،و ح   ا علد ا عب ب

  .(6) لث  رام" ،ال ،ال ،عا 
 

 
 

                                                 
 . (11/ 6الذهبي: سير أعالم النبالء)(؛ 344صابن سعد: الطبقات الكبرى) (1)

 . (474/ 4ابن الكيال: الكواكب النيرات) (2)

 . (11/ 6الذهبي: سير أعالم النبالء) (3)

 نفس المرجع السابق.  (4)

 نفس المرجع السابق.  (5)

 . (474/ 4ابن الكيال: الكواكب النيرات) (6)



 

  

 

 اإلهداء
 

 

إىل مددك نددنص ه صدد   ل   ،صددد ج دددنف ه رخددة ر سودد  ل  دد س  ص    ،إىل روح صددقي ا صدوددقو  *

 .ل صنتمدنيا دل سدد  صدعد ي   صي ددلمس  صد دد ص    إىل مدك نددنص ددة صدرعدد  ه ددق ص    ،هد   صيسددن  

وصدودددد    ،وس صألع ددددر ل را دددد  صددددد    مددددقصدردددد فإىل مددددك   دددد جي ص   ص يفم دددد  هددددة ل 

 .    " ه  مخ م "عَّ َ ش ف مطسع صملْ :إىل صدعهسق هإذص ص  ت نىل ،صدل صم

وننند   د     ،إىل روح دقتا صد ندس  صد  ت مقت  م د  ن  مد   اردنرج هنيد  وصد  نيد  وصمهتمدنم       *

دهدددقص  ل ت دددقي   ومل تددد جيُ ، نصددد  وصدت  سمسددد  ،و ددد  ععدددق ع ل اسدددع م صعددد  عسدددنتا عنمددد  ، ددد ق

الدنص ادن صدرعد  صألند       ،ل  ع در صد مد    ،عتر ت صندا فصيمدن  ل صمل قمد     ؛ج عفصدقع  صمل   ج وصملن

 .  قق ت د  هقرد  صممتسنز مع م ت   صدع ف ،اسمن ع  تة مك جننعنت ه ق ص 

 . چٴۇ   ۋ    ۆ  ۈ  ۈ چ  ص وفصي  فعنيا امن ،وع مننا ،و فهننا ،إىل صد يك رهسننا ص  ص  *

و ص  ،و   جي ص   ص  ند ص ذ د ص  ددة يد م صد سنمد       ،و فصم ل عم   ،وصدقج صد زيز عرظة ص  ددد 

 .   ن ص ل مسزصص عخ نتة

وصدنع   صد  د  صدلد   وصي ددنص     ،رمدز صد اددن  وصدتعد س  وصيي دنر    . . .سد   مدا صي س د  صد ند   دددد  

وصددد  مهمدن ا  د  ألد ددهن    ،وصألم مد  صد نعمد    ،وصيدد  صدودنف   ،وصد طد  صدلمت دنها   ،صجلسدن  

 .  و  ه ر م و ص  ل ع هن ،دك  واسهن ع هن

 ،ع ددر عدد   ق دد صددد  ت ه دد   ،ونوددرا صر دد  ،تدد  م روعددا . . .إىل زوددد  صي س دد  صد ندسدد  *

 ،وصي  صدلد    ،صنع   صد    صي  ص نجي ط من  د  سن  هقوهنن،ال    ،و ل   هني  ض  ا

 .  وصد  ج صدخقيق

 .    تا و   صتا و صققنيا و ع نيا ون  مك عنش تةإىل إ *
 

 أهدي هذا البحث املتواضع . . .إىل هؤالء مجيعا  



 

  

 

 شكر وتقدير
 

 (1)چڄڄ ڦ ڦ چ
، أبــي الســالم علــى أشــرف خلــق ار أجمعــينوالصــالة و ، الحمــد ر رب العــالمين

 : ثم أما بعد ،القاسم صلوات ربي وسالمه عليه
اُكُر ا نَّاا   }: وقوفًا عند قول الرسول ُكُر ا اَّ     ات  ال    ش  كـذل  قولـه ، و (2){ال    ش 

ان ع  ى   ا  ُك     ع ُروًفاا ف ك ااف ُجو ُ }:  ُعوا   اُ  ح  َّا  ف اِ ت    ا    و   ت     اا ُ ك اف ُجون اُ  ف ااد  اُدوا      ن 
ا   نَُّك   ق د  ك اف أ ُ ُ و ُ  و   . (3){  ر 

الــــذي وفقنــــي إلتمــــام هــــذا البحــــ   أداًء للواجــــب، فــــ نني بعــــد الحمــــد والشــــكر ر
ـــاني إلـــى أســـتاذي الفاضـــل  ـــي أن أتوجـــه بخـــالص شـــكري وامتن المتواضـــع، كـــان لزامـــًا عل

الـذي شـرفني بقبولـه اإلشـراف علـى ااا  حفظه اهلل ارعاه  هلل  لاو  خادة ااا ا دك ور/ ثاا   علادا
رســالتي هــذه، والــذي تجشــم معــي عنــاء البحــ ، ولــم يــدخر جتــدًا فــي مســاعدتي، وتقــديم 
العــون العلمــي والمعنــوي لــي، وقــد جــاد علــيل ب شــاراته الســليمة القيمــة، ونصــا حه الدقيقــة، 

قـة وجتـه، ورجاحـة عقلـه، ورحابـة صـدره، فجـزاه ومالحظاته القيمة العميقة، كـل ذلـ  بطال
، ار خير الجزاء، لمـا بـذل مـن جتـد ووقـت عظيمـين، فقـد كـان لـي خيـر معـين بعـد ار

 وظتر ذل  جليًا من خالل سعة صدره، وعظيم حلمه الذي كنفني به. 
 التحكيم العلمية ممثلة بـ: لجنة  كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى

 .اا حفظ اهلل ارعا  ااا ب اد ىلراه    قداد :فضيلة الدكتور
 .اا حفظ اهلل ارعا   اا لثا  حثت ا عف :فضيلة الدكتور

                                                 
 (. 7سورة إبراهيم: من اآلية ) (1)
(، 113/ 1(، )1843معــروف، ) ، كتــاب ابدب، بــاب فــي شــكر الداود: ســنن أبــي داودأبــو  (2)

 وقال ابلباني: صحيح. 

(، 54/ 4(، )4671، كتــاب الزكــاة، بــاب عطيــة مــن ســأل بــار، ) داود: ســنن أبــي داودأبــو  (3)
 وقال ابلباني: صحيح. 



 

سـداء النصـح  اوذلـ  لتفضـلتم بقبـول مناقشـة هـذا البحـ  بعـد قراءتـه، وتدقيقـه، وال
 .واإلرشاد، ولفت نظري لمواضع الخلل والزلل، ليكون في صورة أفضل ب ذن ار

ا المقــام المبــار  أن أبــرق بخــالص شــكري وأصــدق امتنــاني فــي هــذ لزامــًا علــي  و  
األثا اذ ا ادك ور/  اابت : وعميـد عمـدا تاكليـة الشـريعة والقـانون، ابب الروحـي لإلى 

ـــ  االاه هن اا   الــذي هيــأ ار علــى يديــه حصــولي علــى منحــة مــن  اااا رعاهه  ااحفظهه اهلل ـ
 الجامعة اإلسالمية مكنتني من االلتحاق ببرنامج الماجستير.

والشــــكر موصــــول لجامعتنــــا ابم الجامعــــة اإلســــالمية، حاضــــنة العلــــم والعلمــــاء، 
ــــــابرين  ــــــزين، وبوصــــــلة المث ــــــوقين المتمي ــــــارة المتف ــــــة المجاهــــــدين والشــــــتداء، من ومنجب

 المجتتدين، ذلكم الصر  اإلسالمي الشامخ، الراسخ رسوخ جبال فلسطين.
بســاتذتنا الكــرام فــي  ري وامتنــاني وال أنســى فــي هــذا المقــام الطيــب أن أحب ــر شــك

الشريعة والقانون_مصابيح الدجى ونجـوم التـدى_ علـى ماقـدموه مـن دعـم وعـون كلية 
ــــيلن مبــــاركخيلن لخدمــــة العلــــم الشــــرعي، واالرتقــــاء  علمــــي ومعنــــوي، ووقــــت وجتــــد عظيمخ

 بطلبته.
  كمــــا أزجــــي شــــكرًا فريــــدًا وعرفانــــًا خاصــــًا فــــي هــــذا المقــــام إلــــى زوجتــــي الغاليــــة 

فتكبـدت معـي عنـاء ، وأشركتا في أمري، بتا أزري التي شدل ار  ت"،"   علد ا رح
والكثير من العناية واالهتمـام، فكانـت ، عبء كتابة هذا البح ، فأولته أفضل أوقاتتاو 

 . في هذا البح  ركني الشديد و سندي المتين بعد ار
" ىلاااراه   إلـــى صـــتري الصـــاً وأخيـــرًا ولـــيس بـــشخر أبـــرق شـــكرًا صـــادقًا وعرفانـــًا خ

كـون لـه لمسـات تال أن والـذي أبـى إ، ا تكبده من عناء ومشقة في مسـاعدتيمخ ل   ا يوإل"
 .هذا ابمر بالنجا  حتى كل لخ ار، خاصة ومميزة في مساعدتي ومساندتي

 وإياكم ملا حيبه ويرضاه ،وفقين اهلل
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 املقدمة
 : وتشتمل على

 

 .  طبيعة املوضوع  :أوالً

   .أمهية املوضوع  :ثانياً

 .  أسباب اختيار املوضوع  :ثالثاً

 . اجلهود السابقة  :رابعاً

 .  الصعوبات  :خامساً

 . خطة البحث  :سادساً

 . منهج البحث  :سابعاً
 



 

 

 

 

  
 

 

 

 المقدمة

 

  ذ  

 : ا  قد  
 ،يـدعون مـن ضـل إلـى التـدى ،الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا مـن أهـل العلـم الحمد ر

ــ ،ون بكتــاب ار المــوتىي ــحل ي   ،ذىويصــبرون مــنتم علــى اب فكــم مــن قتيــل  ،رون بنــور ار أهــل العمــىويبص 
 ،وأقــبح أثــر النــاس علــيتم ،فمــا أحســن أثــرهم علــى النــاس ،وكــم مــن ضــال تا ــه قــد هــدوه ،إلبلــيس قــد أحيــوه

 ،دعــةالــذين عقــدوا ألويــة الب ،وتأويــل الجــاهلين ،وانتحــال المبطلــين ،ينفــون عــن كتــاب ار تحريــف الغــالين
 . (1)وأطلقوا عقال الفتنة

فورثوا خير ميرا  من خير  ،فأهل العلم ورثة خير خلق ار وهم ابنبياء في خير ميرا  وهو دين ار
ثين ولوالهم لضاع هذا الدين  ،وعللموه الناس جياًل بعد جيل حتى وصل إلينا ،فتم الذين تناقلوا العلم ،المور 

وهم منارات ومصابيح التدى التي تتدي الحيارى والتا تين من  ،وه وحملتهغ  ل  بخ فتم بحق م   ،وما وصل إلينا
ومن  ،هم فقتاء اإلسالم" :في وصفتم وتعريفتم ومكانتتم ومنزلتتم قال اإلمام بن القيم الجوزية ،الناس

 ،والحرام وعنوا بضبط قواعد الحالل ،وا باستنباط ابحكامالذين خ ص   ،دارت الفتيا على أقوالتم بين ابنام
وحاجة الناس إليتم أعظم من  ،بتم يتتدي الحيران في الظلماء ،فتم في ابرض بمنزلة النجوم في السماء

: قال ،وطاعتتم أفرض عليتم من طاعة ابمتات واآلباء بنص الكتاب ،حاجتتم للطعام والشراب
 . (3()2)چیی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئچ

 ،كان لزامًا على الناس وفاًء لتم ،وكان هذا عملتم وهذه تجارتتم ،ف ذا كان هذا قدرهم وهذه منزلتتم
قرارًا بفضلتم وجتدهم ،وعرفانًا لجميلتم ،ومكافأة لصنيعتم امتثااًل لقول  ؛ي جلُّوهم ويقدروهم أن ،وال

ي  ر ن ا} :الرسول إلَّ ك ل  ر ن ا و   ر ح       ن ا ح            ت  ُ  َّ  ن   ت       ُ ن   . (4){قَّ ُ و   ع ر ف    ع ا    
وآتوهم إياها كاملة  ،فحفظوها ورعوها ،وال يزال الناس بخير ما عرفوا لعلما تم وفقتا تم حقوقتم

ن من لوازم ومتطلبات ومقتضيات ذل  كله ،وفُّوهاو  وينشرونه  ،أن ينكبل الناس على علمتم ينتلون منه ،وال
ويتتدوا  ،ويعملوا بفتواهم ،ي وا بعلمتمويستض ،وأن يستنيروا بفقتتم ،اآلفاق بين القلوب والعقولفي 

: مصداقًا لقول الرسول ،وتعظيم شعيرة من شعا ره ،ا إذا فعلنا ذل  فقد حققنا إجالل ارف نل  ،بكتاباتتم
ر ا   } ل إل  ا اَّ   ى ك  ا  إل  ا  ُقر آت   ذ ي  ى تَّ   ت  ى ن  ح  ا    و  ر ا   ذ ى  ا شَّ  ل    ا  ُ ث  ن ُ  و ا  ك  اف   ع  غ   ر  ا  ي ا    ف     و ا  ن 

ط    . (5){ا ثُّا ط ات  ا  ُ ق ث 
                                                 

 (. 6أحمد بن حنبل: الرد على الزنادقة والجتمية)ص (1)
 (. 51سورة النساء: من اآلية ) (2)

 (. 1/ 4الموقعين) ابن القيم: إعالم (3)
(، وقـــال ابلبــاني: حســـن. ينظــر/ صـــحيح وضــعيف الجـــامع 146/ 37(، )44755أحمــد بـــن حنبــل: مســـند أحمــد، )  (1)

 (. 158(، )ص1571الصغير، ) 
 (، وقال ابلباني: حسن. 144/ 1(، )1815كتاب ابدب، باب في تنزيل الناس منازلتم، )  ،أبو داود: سنن أبي داود (5)
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كاإلمام  ،تدوين علمه وفقتهوي وف قدره ومنزلته في  ،حقه ولعل هنال  من أهل العلم من لم ي عطخ 
وما أدرا  ما  ،" المعروف بربيعة الرأيرل ع  لت  لن علد ا رح توالفقيه الجتبذ " ،والثبت النحرير ،العالم

وكان  ،كان من أ مة االجتتاد ،وأكابر التابعين فتو تابعي أدر  بعض أصحاب النبي ؟؟ربيعة الرأي
وكان يجلس إليه وجوه الناس  ،فقيه المدينة وصاحب الفتوى فيتاكان  ،فقيتًا عالمًا حافظًا للفقه والحدي 

 ،فقهونتلخ من ، جلس في مجلسه اإلمام أبو حنيفة ،وكان يحصى في مجلسه أربعون م علتملاً  ،بالمدينة
فنطق بل ب  ،ثم جالس القوم ،مك  دهرًا طوياًل يصلي الليل والنتار ،في الفقه وكان شيخ اإلمام مال 

 . (1)وعقل
حتى يسأل من  ،ما ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهاًل لشيء" :عن مكانته العلمية قال اإلمام مال 

ولو  ،فأمراني بذل  ،وما أفتيت  حتى سألت ربيعة بن أبي عبدالرحمن ويحيى بن سعيد ،كان أعلم منه
 " :حيى بن سعيدوقال عنه ي ،(3)ذهبت حالوة الفقه منذ مات ربيعة"" :وقال أيضاً  ،(2)نتياني النتتيت"

وقال عنه عبيد ار  ،(5)ما رأيت أحدًا أشد عقاًل من ربيعة"" :وقال أيضاً  ،(4)أفطن من ربيعة" اً ما رأيت أحد
مارأيت " :وقال عنه سو ار بن عبد ار ،(6)هو صاحب معضالتنا وعالمنا وأفضلنا"" :عنه بن عمر

وعنه قال ابن  ،(7)"وال الحسن وابن سيرين" :قال ،ينوال الحسن وابن سير  :قيل له ،أحدًا أعلم من ربيعة"
 . (8)ثم نرجع إلى قوله بعد سنة" ،نخالف فيتا ربيعة ،"ربما تكلمنا في المسألة :هرمز

 ،ومكافأة لصنيعه وعرفانًا لجميله ،تقديرًا ووفاًء لتذا العالم ،من أجل ذل  كله وفي ضوء ما سبق
قرارًا لفضله وعلمه حقاقًا وال لت  لن علد  فق  ام ا  رل ع  "بحثي المتواضع هذا متوجًا بعنوانجاء  ،وال

وهو  ،حي  سأتناول الحدي  فيه عن فقه هذا اإلمام في أحد جوانب الفقه ،"فن األحواإل ا شخ    ا رح ت
                                                 

(؛ الـذهبي: سـير 146-141/ 8(؛ الخطيـب البغـدادي: تـاريخ بغـداد)341-341ابن سعد: الطبقـات الكبـرى)صينظر/  (1)
 (. 1(؛ السيوطي: إسعاف المبطأ)ص473-463/ 4(؛ ابن الكيال: الكواكب النيرات)16-81/ 6أعالم النبالء)

 (. 477/ 4(؛ ابن الجوزي: صفوة الصفوة)347-346/ 6ابصبتاني: حلية ابولياء)  (2)

/ 6(؛ الــذهبي: ســير أعــالم النــبالء)146/ 8(؛ الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــداد)344ابــن ســعد: الطبقــات الكبــرى)ص  (3)
 (. 1(؛ السيوطي: إسعاف المبطأ)ص474/ 4(؛ ابن الكيال: الكواكب النيرات)14

ــ14/ 6(؛ الــذهبي: ســير أعــالم النــبالء)143/ 8الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــداد)  (4) / 4ن الكيــال: الكواكــب النيــرات)(؛ اب
461 .) 

 (. 143/ 8(؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد)343ابن سعد: الطبقات الكبرى)ص  (5)

/ 4(؛ ابــن الكيــال: الكواكــب النيــرات)14/ 6(؛ الــذهبي: ســير أعــالم النــبالء)143/ 8الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــداد)  (6)
461 .) 

/ 4(؛ ابــن الكيــال: الكواكــب النيــرات)13/ 6(؛ الــذهبي: ســير أعــالم النــبالء)143/ 8داد)الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــ  (7)
471 .) 

 (. 16/ 6الذهبي: سير أعالم النبالء)  (8)
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وبداية طريق لكل من أراد أن يكتب  ،أن يكون عملي هذا فاتحة خير راجيًا ار ،فقه ابحوال الشخصية
 ،ر بصيرتيين  أسأل  أن ي   ارخ  ،وأخيرًا وليس بشخر ،ذا اإلمام في جوانب وموضوعات الفقه ابخرىفي فقه ه

 ،وأن ينفع به طلبة العلم الشرعي، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجته وابتغاء مرضاته ،ويلتمني الصواب
 . (1)چحئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ چ ،إنه ولي ذل  والقادر عليه

 . طل ع  ا  و وع : والً 
وذل  بعد استخالصتا من بين  ،في فقه ابحوال الشخصية دراسة فقتية آلراء وأقوال اإلمام ربيعة

ومن ثم ذكر ابدلة التي تعضد وتدعم أقوال  ،ب المذاهبثم مقارنتتا بشراء اب مة ابعالم أصحا ،السطور
 . وآراء اإلمام ربيعة

  . ه    ا  و وع : ان اً 
 : تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية

، ال سـيما وبيان مدى أهميـة ومكانـة اجتتاداتـه الفقتيـة ،إبراز المكانة الفقتية والعلمية لإلمام ربيعة .4
أحــد، حيــ  ي عتبــر فــي  فيتــارفيعــة، اليضــاهيه  فقتيــة انــة ومنزلــة علميــةيتمتــع بمك اإلمــام ربيعــةو 

 .في الفقه المذاهب ابربعة شيخحقيقة ابمر 
قــرار  ،إن هــذا الموضــوع يــأتي فــي ســياق الوفــاء والتقــدير لمنزلــة ومكانــة هــذا العــالم .4 ًا واعترافــًا بفضــله وال

 . ومكافأة لصنيع معروفه ،وجميلهوعلمه 

فتــو يمــس حيــاة كــل  ،صــية مــن المواضــيع ذات ابهميــة الكبــرى وابثــر الخطيــرإن فقــه ابحــوال الشخ .3
وأحاطتـــه بالتـــدابير  ،لـــذل  اهتمـــت الشـــريعة اإلســـالمية بـــه اهتمامـــًا ملحوظـــاً  ،فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع

  .لما فيه صال  وخير المجتمع ؛والضوابط والعناية الالزمة
 .  ثلا  اخ  ار ا  و وع : ا  اً 

 : يما يل ،باب التي دعتني للكتابة في هذا الموضوعإن من أهم ابس
 . أهمية الموضوع  .4

 . تشجيع بعض المدرسين ورغبتتم في الكتابة في هذا الموضوع .4

وصياغته بأسلوب علمي ستل  ،جمع شتات مفردات هذا الموضوع المتناثر المبعثر في كتب الفقه .3
 . يستل الوصول إليه ،وميسر في بح  مستق

 . وتر  بصمة فقتية لدى طلبة العلم الشرعي ،ء جديد للمكتبة اإلسالميةمحاولة إضافة شي .1
 . ا نيود ا ثالق  :رالعاً 

لم أجد دراسة علمية تناولت الحدي  عن فقه اإلمام ربيعة بن  ،بعد البح  الدقيق واالطالع الثاقب
                                                 

 .(88) اآلية: من سورة هود (1)
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سا اًل  ،ارفشثرت الخوض في هذا الغم ،في أٍي من جوانب الفقه في بح  مستقل أبي عبد الرحمن
في جميع  وبداية الطريق لكتابة وتدوين فقه اإلمام ربيعة ،أن يكون جتدي هذا فاتحة خيرالمولى

 . جوانب وموضوعات الفقه كلتا
 .  ا  عولام :خا ثاً 

بن النعيم  ؛من الطبيعي والمعروف أن يواجه اإلنسان صعوبات تعترض طريقه في أي عمل يقوم به
نما بحسب ركوب ابهوال والمشقة ،ثر الراحة فاتته الراحةومن آ ،ال يدر  بالنعيم  ،تكون اللذة والمتعة ،وال

 . والتوكل عليه ،ولكن سرعان ما تزول هذه الصعوبات وتذلل وتتيسر بالتضرع إلى ار
 : وكات  ت  لرب ا  عولام ا  ن واني نن فن هذا ا لحث

 ،رب وحصار وقطع للكترباء بشكل مسـتمرالظروف الصعبة التي يحياها شعبنا في قطاع غزة من ح ـ4
 . وعلى السير في الكتابة بانتظام ،من شأن هذا كله أن يؤثر على استعداد النفوس للبح 

 . طبيعة عملي كضابط في ابجتزة ابمنية ـ4
 . خط  ا لحث :ثادثاً 

 : على النحو التالي ،فصول وخاتمة ةقد قسمت البح  إلى مقدمة وثالث
ـــذة حـــول طبيعـــة الموضـــوع وأهميتـــهوتشـــمل ع :ا  قد ااا  ـــاره ،لـــى نب  ،والجتـــود الســـابقة فيـــه ،وأســـباب اختي

ومصــدرة باإلهــداء  ،ومــنتج البحــ  ،باإلضــافة إلــى خطــة البحــ  ،والصــعوبات التــي واجتــت الباحــ 
 . والشكر والتقدير لمن كان له فضل في إخراج هذا العمل إلى النور

 .  بواج"األحكا  ا فقي   ا   عاق  لا" األوإلا ف إل 

 . / أركان العقد وشروطه ومستحباتها  لحث األوإل

 . / اآلثار المترتبة على العقد الصحيحا  لحث ا  انن

م ا  لحث ا  ا ث/  . الرضاع الم حر 

 . "األحكا  ا فقي   ا   عاق  لا طل  ا ف إل ا  انن"
مات الطالق ا  لحث األوإل/  . م قو 

كخما الشقاق /  لحث ا  اننا   .ادة على الطالقوالشت ،حخ

 . اآلثار المترتبة على الطالق/ا  لحث ا  ا ث

 . األحكا  ا فقي   ا   عاق  لا  فر   ا ق اجن""ا ف إل ا  ا ث 
 . الخلع واللعان وامرأة المفقود /ا  لحث األوإل

 . اإليالء والظتار/  لحث ا  اننا
 . التفريق بالعيب واإلعسار /ا  لحث ا  ا ث

 . يرا  والوصيةالم /ا  لحث ا رالع 
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 . ا خا اا  
 : وتشمل على

 . أهم النتا ج : والً 

 . أهم التوصيات : ان اً 
 . ا  لح 

ملحـــق بالمســـا ل التـــي وقـــع فيتـــا اخـــتالف وتبـــاين وتضـــارب بـــين الفقتـــاء فـــي نقـــل أقـــوال وآراء اإلمـــام 
 . ربيعة
 .  نيج ا لحث :ثالعاً 

 : فن ا نقاط امحدى عشرة ا  ا     اخص  نين   ا لحث ا  ن ثاك يا فن هذ  ا دراث  
حي  قمت   ،اعتمدت  في عرض رسالتي على طريقة المنتج االستقرا ي التحليلي االستنتاجي الم قارن .4

ومعرفة  ،وصواًل إلى معرفة الحكم ،ثم االستنتاج والمقارنة بينتا ،باستقراء أقوال وآراء الفقتاء وتحليلتا
 . فين لهمن المخال المتفقين مع اإلمام ربيعة

في فقه ابحوال الشخصية من  أبي عبد الرحمن الص أقوال وآراء اإلمام ربيعة بنجمع واستخ .4
 . بطون المصنفات وأمتات الكتب

مع ابخذ  ،ورد ها إلى مظانتا ابصلية ،اعتماد الدقة المتناهية عند نقل أي قول من أقوال الفقتاء .3
 . متبوعةبعين االعتبار الترتيب الزمني بين المذاهب ال

ومن  ،حتي يستل االطالع عليتا ؛في المسا ل الفقتية صياغة ستلة صياغة أقوال اإلمام ربيعة .1
إذا  ثم تحرير محل النزاع فيتا ،مبتد ًا عرض المسألة بذكر صورتتا ،ثم فتمتا بكل سالسة وأريحية
ابدلة التي استدل بتا  خاتمًا بذكر ،وأ مة المذاهب الفقتية ابربعة و جد اختالف بين اإلمام ربيعة

 . أو التي يمكن أن ي ستدل بتا لقوله ،اإلمام لقوله

واالجتتاد في االستدالل بقواله  ،ذكر ما استدل به اإلمام على أقواله مبينًا ذل  بقولي" استدل اإلمام" .5
 . مبينًا ذل  بقولي" ي ستدل لقول اإلمام" ،عند عدم ذكر اإلمام الدليل على قوله

ومن  ،فيما ذهب إليه من قول أ مة المذاهب الفقتية ابربعةمن  ق اإلمام ربيعةذكر من واف .6
 . يةوذل  في الحاشية السفل ،خالفه

ثم اسم الكتاب والجزء  ،اسم الشترة للمؤلفوثيق المعلومات في الحاشية بذكر عند تاالكتفاء  .7
رجاء باقي التوثيقات للفرس التفصيلي في نتاية البح  ،والصفحة  . وال

دون  ،بتدأت  توثيقات المعاني والمعلومات الفقتية التي نقلتتا من مراجعتا بمعناها اإلجمالي العاما .8
فقد ابتدأت  توثيقتا  ،أما التي التزمت بنقلتا بحرفية نصوصتا ،بكلمة" ينظر" ،التقيد بحرفية نصوصتا

 . مباشرة بذكر اسم المؤلف والكتاب
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 . ورقم اآلية ،ت اسم السورةب ثبا ،عزو اآليات القرآنية إلى سورها .1

وما كان  ،فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بالعزو إليه ،ردُّ ابحادي  واآلثار إلى مظانتا .41
ثم الجزء  ،ورقم الحدي  ،والباب ،ثم توثيقتا بذكر اسم الكتاب ،في كتب السنن أكتفي بتا عما سواها

 . والصفحة

فما كان في  ،عدا ما ورد في الصحيحين ،ما أمكنلنبوية تتاد في نقل الحكم على ابحادي  ااالج .44
وذل  أني  ،أحد كتب السنن ابربعة ذكرت حكم الشيخ ابلباني عليه مكتفيًا بذل  دون ذكر مصدر

وما كان  ،اعتمدت  على نسخ بصحاب السنن ابربعة مذيلة بتعليقات الشيخ ابلباني على أحاديثتا
 . مع توثيق المرجع الذي نقلت منه ،الحكم عليهنقلت   ،في غيرها من كتب السنن

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 األولالفصل 

 بالزواج األحكام الفقهية املتعلقة
 

 : ويشتمل على ثالثة مباحث

 . ومستحباته أركان العقد وشروطه    :املبحث األول

 . اآلثار املرتتبة على العقد الصحيح   :املبحث الثاني

 .  مالرضاع املُحَرِّ   :املبحث الثالث
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 املبحث األول

 . ومستحباته أركان العقد وشروطه
 

 : ، هيوحيمل بني جنبيه احلديث عن أربعة أمور

 . العاقدان  :أوالً

 . حمل العقد : ثانياً

 . الصيغة  :ثالثاً

 .  مستحبات النكاح  : رابعاً
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ا عاقدات : والً   

 :  ثأ  اتوف   
 فن عقد ا نكاهحك   و ن شخص واحد طر  :ا  ثأ   األو  

 :  ورة ا  ثأ  
 ،فتزوجتا هو وتولى بنفسه طرفي عقد النكا  ،امرأة طلبت من وليتا الذي يحل له نكاحتا أن يزوجتا

  .أصالة عن نفسه ووالية عنتا
  .أم ال؟ هل يصح هذا النكا 

 :  حر ر  حإل ا نباع
 ،وحقوق متناقضة متضادةبنه يترتب عليتا مصالح  ؛ابصل في العقود أن يتولى إبرامتا طرفان

 ،من طرفين بحي  يتولى نفس الشخص إبرام عقد النكا  ،يجوز الخروج عن هذا ابصل العام هل ولكن
 . (1)إن أجازت المرأة ذل  ،إلى جواز ذل  وصحتهفذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في ذل 

 : األد  
 : بثر والمعقولمن القرآن الكريم وا يستدل لقول اإلمام اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ :قوله تعالى 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  .(2)چىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ

                                                 
   ن ا  ثأ   قوالت:وف، (431/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)474/ 47(؛ المطيعي: تكملة المجموع)473/ 4مال : المدونة)/ ينظر (1)

ينظــر/ . و ح ااد فاان روا اا  ظاااهر ا  ااذه " لااو حن فاا  و ا اا  ا ن يااور" ولاا  قاااإل . قااد وافاا  ام ااا  رل عاا / األوإل
الحطــــاب: ؛ (473/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)434/ 4(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق؛ )434/ 4الكاســــاني: بــــدا ع الصــــنا ع)

(؛ البتــــــوتي: كشــــــاف 431/ 41(؛ ابــــــن قدامــــــة الشــــــر  الكبيــــــر)41/ 8(؛ القرافــــــي: الــــــذخيرة)73/ 5مواهــــــب الجليــــــل)
 (. 73/ 8؛ المرداوي: اإلنصاف)(1/57القناع)
ىال  ات ا حنف ا ،  وهاو قاوإل بفارو ح  . ول  قاإل ام ا ات "ا شافعن و ح د فن روا   عن "،  نواب ذ  / ذه  ى   عد  ا  انن
 وهن ىذا كات ا شخص و  اً  ت ا نانل ت كا ند فقط. ، نكاها شافعن  ناب ذ   فن  ورة واحدة فقط فن عقد ا ام ا   ت 

ـــــدا ع الصـــــنا ع): ينظـــــر/ الكاســـــاني ـــــا ق)434/ 4ب ـــــين الحق (؛ 71/ 1(؛ المـــــاوردي: الحـــــاوي)434/ 4(؛ الزيلعـــــي: تبي
 (. 73/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)434/ 41مة: الشر  الكبير)ا(؛ ابن قد1/ 4ابسيوطي: جواهر العقود)

 (447): اآليةسورة النساء (2)
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وقد خرجت هذه اآلية مخرج  ،نزلت هذه اآلية في يتيمة في حجر وليتا وهي ذات مال :  ون  ا دال 
لما فيه  ؛للعتاب معنى لم يكن ،إذ لو لم يقم وحده به ،فدل على أن الولي يقوم بنكا  وليته وحده ،العتاب

 . (1)يتحققمن إلحاق العتاب بأمر ال 
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى 

 . (2)چ ٿ ٿ ٺ ٺٺ
  .(3)سواء كان اإلنكا  من ولي اليتيمة أو من غيره ،باإلنكا  مطلقاً  أمر ار :ون  ا دال  

 : األ ر .2
ل اادُ   ت روى ا لخاااري ف   ع  ااو  ك اا    ل ن اام  ق ااار ظ   :قاااإل ا اارَّح   ت  ل ااُت ع  ُ ِّ ح  اار    ): أل  ع ا اا ت           ن 

ُ    ): ف ق اإل   ،ن ع     :ق ا  م   (؟ى   نَّ  ن  وَّ  . (4)(ق د  ب 
ولـم ينكـر عليـه  ،عقـد النكـا  بنفسـه تولى طرفـي أن الصحابي عبد الرحمن بن عوف :ون  ا دال  

 . (5)أحد
 : ا  عقوإل .3
 بدليل أن حقوق النكا  والعقد  ،بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه ،أن الوكيل في عقد النكا  ليس بعاقد

ذا كان معبرًا عنه وله والية على الزوجين ،ال ترجع إلى الوكيل فصار  ،فكانت عبارته كعبارة الموكل ،وال
وقبوله كالمًا  ،زوجت  نفسي من فالن: وكأنتا قالت ،فيعتبر كالمه إيجابًا للمرأة ،خصينكالمه ككالم ش
 . (6)فيقوم العقد باثنين حكمًا والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة ،قبلت: للزوج كأنه قال

 وجد فيه اإليجاب من ولي ثابت الوالية اً عقديكون ، عقد النكا  عندما يتولى إبرامه شخص واحد، 
 . (7)فصح كما لو و جدا من رجلين ،ج هو أهل القبولوالقبول من زو 

 

                                                 
 (. 434/ 4)الكاساني: بدا ع الصنا ع/ ينظر (1)
 . (34) النور: اآلية سورة (2)
 (. 434/ 4)بدا ع الصنا ع: الكاساني/ ينظر (3)
 (. 46/ 7(، )5431 )، باب إذا كان الولي هو الخاطب، البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكا  (4)
(؛ 431/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)434/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)434/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (5)

 (. 57/ 1البتوتي: كشاف القناع)
 (. 434/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)434/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (6)
 (. 57/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)434-431/ 41ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكبير) (7)
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  حك  نكاه ا  ر ض: ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟أم ال هل يصح نكاحه ،عقد نكاحه وهو في ذل  المرض ،يض مرض مخوفر رجل م
 . ؟وميراثتا إن مات ،وما هو حكم صداق زوجته

 :  حر ر  حإل ا نباع : ان اً 
إلى  فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا في نكاحه ،(1)فقتاء على أن طالق المريض يقعاتفق ال
 . (2)ولكن يكون صداق زوجته وميراثتا من الثل  ،صحة نكاحه

 : األد  
  :من القرآن الكريم وابثر والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

  :ا قرآت ا كر   .1

 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ     :قوله تعالى 

 .(3)چ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

  .(4)بل هو عام يشمل الجميع ،عام لم يفرق بين صحيح ومريض: ون  ا دال  

  :األ ر .2
 روي  ت  عاذ لت نلإل   (بونونن  جل   ق  اهلل عبلاً ) : ن  قاإل فن  ر . 

                                                 
(؛ الشــافعي: 31/ 3(؛ مالــ : المدونــة)116/ 4(؛ الشــيخ نظــام: الفتــاوى التنديــة)451/ 6ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (1)

 (. 633ص(؛ الكلوذاني: التداية على مذهب اإلمام أحمد)614/ 6ابم)
 فن ا  ثأ   قوالت: و ، (413/ 48قدامة: الشر  الكبير) (؛ شمس الدين بن443/ 7موفق الدين بن قدامة: المغني)ينظر/  (2)

نعإل  بونا  ا  ار ض كا اإل  اداقيا و  را ياا  ات ن  اع  قد واف  قوإل ام ا  رل ع  فن  ح  ا نكاه، و كن األوإل/ 
، و كاات لشاارط  ت ال  ب ااد  ااداقياعت  اادا    ايااا، فااِت باد لطااام ا ب ااادة وُردم ىت كاناام  ا اا  و اا    اات ا  اااث

ت     كت وار   نعام فن ا  اث. ول ينظـر/ الشـيباني: الحجـة   قاإل ا ن يور"  لو حن ف  وا شافعن و ح اد". وار  ، وا 
: المطيعي(؛ 415، 414/ 6السرخسي: المبسوط )(؛ 445/ 7الكاساني: بدا ع الصنا ع)؛ (115/ 3على أهل المدينة)

ـــة المجمـــوع ـــن قدامـــة: المغنـــي)(؛ 471/ 8(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)141/ 46)تكمل ؛ (443/ 7()518/ 6موفـــق الـــدين ب
 (. 437/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)441/ 5؛ ابن مفلح: المبدع )(414/ 48قدامة: الشر  الكبير) شمس الدين بن

ت عد   ح  ا نكاه "نكاه فاثد"ذه  ى   ا  انن/  ، وُ فر  ل ني ا، فِت     ادخإل لياا فال  ادا  وال   اراث  ياا، وا 
ينظر/ مال : . ول  قاإل ام ا   ا  ُ قد  عا  ا و ا ا.  كات دخإل ليا فايا فل   راث  يا، و كوت  داقيا فن ا  اث

 (. 418ص(؛ ابن عبدالبر: الكافي في فقه أهل المدينة)416/ 4المدونة)

 (. 3)سورة النساء آية (3)
 (. 471/ 8(؛ الماوردي: الحاوي)141/ 46)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (4)
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 روي عت الت  ثعود (1)( و     ل   ت  نان ىال عشرة   ا   ا  حللم ىال  ت  كوت  ن بون  ) : ن  قاإل . 

  كانم الن  حفص لت ا  ي رة عند علداهلل لت  لن رل ع  : ن  قاإل رعت نافع عت الت ع، 
فطاقيا قلإل  ت  ،فحدث  نيا عاقر ال  اد ، بونيا لعد     ىت ع ر لت ا خطا  ،فطاقيا  طا ق 

 ؛وهو  ر ض     بونيا الت  لن رل ع  ،ولعض خلف  ع  ات ف ك م ح اة ع ر ، نا عيا
 . وكات ل ن  ول نيا قرال  ،  شر  نثاء  فن ا   راث

  ؛  د  كإل واحدة   فاً  ، بوج فن  ر    لث نثوة روى  ت علد ا رح ت لت    ا حك       
 . (2)ذ   فأناب علد ا  ا  لت  روات ،و شركنيا فن   را يا ،ليت عا  ا ر   

 : ا  عقوإل .3
 كاالستمتاع باإلماء ،فوجب أال يمنع منه المريض ،النكا  فراش ال يمنع منه الصحيح . 

 بيع والشراءالنكا  عقد فلم يمنع منه المريض كال . 

 ن كان لشتوة  ،ف ن كان لحاجة لم يجز منعه ،النكا  ال يخلو عقده من أن يكون لحاجة أو لشتوة وال
  .(3)كما أبيح له أن يلتزم بما شاء من أكل أو لبس ،فتي مباحة

 يتعلق به حق  ،بن ماله في مرضه المخوف ؛يكون صداق زوجة المريض وميراثتا في ثل  ماله
 . (4)أي تصرف أو تبرع منه في ثل  ماله كالوصيةفيكون  ،الورثة

 

 

                                                 
 (. 445/ 5الشافعي: ابم) (؛511/ 3الشيباني: الحجة على أهل المدينة) (1)

 (. 445-441/ 5الشافعي: ابم) (2)

 . (141/ 46)تكملة المجموع: المطيعي؛ (481/ 8ينظر/ الماوردي: الحاوي) (3)

 (. 144/ 46)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 414/ 6(؛ السرخسي: المبسوط)486/ 6ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)
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  حإل ا عقد : ان اً 
 : وف   ثم  ثاجإل 

  حك  ا ن ع ل ت بون  ثالق   رنإل والن    ت غ رها: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

 ،بحي  تكون الزوجة الثانية بنـت زوج سـابق للزوجـة ابولـى ،رجل تزوج امرأة ثم أراد أن يتزوج أخرى
 . كون الزوجة الثانية زوجة سابقة بب الزوجة ابولىأو ت

 هل يصح نكا  المرأة الثانية أم ال؟.
   :حك  ا  ثأ  

  .(2)وابنته من غيرها ،على أنه يجوز الجمع بين زوجة سابقة لرجل (1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
 : األد  

 : من ابثر والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
  :األ ر .1

ن ع كإل واحد  ،وعلداهلل لت  فوات لت      ،روي  ت علداهلل لت نعفر لت  لن طا  
 . (3) حد  ت عا اء ع ره ا   فا   نكر ذ ، ني ا ل ت ا ر ة رنإل والن    ت غ رها

 : ا  عقوإل .2

  وأال يتقاطعن بالتباغض  ،حفظًا لصلة ابرحام ؛يثبت بين ذوي ابنسابإن تحريم الجمع إنما
فلم يحرم الجمع بينتما كسا ر  ،وليس بين هاتين نسب وال رضاع يجري عليه حكم النسب ،والعقوق

 . (4)ابجانب وخالف ذوي ابنساب

  ًحدة منتما أيتتما وهو أن تكون كل وا ،إن شرط تحريم الجمع أن تكون الحرمة ثابتة من الجانبين معا
 . (5)وهذا غير متحقق في مسألتنا ،لكان ال يجوز له نكا  ابخرى ،كانت بحي  لو ق درت رجالً 

                                                 

ح اث ذها  ن اه ر  هإل ا عا  وام ا  رل ع ، وهنا   قوإل خا ف ا فا  (، 473/ 46ستذكار): االينظر/ ابن عبد البر (1)
(؛ ابـن 46/ 4ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )ى   عد  ا نواب. وهاو قاوإل بفار والات  لان   اا  وعكر ا  وا حثات. 

 (. 341/ 41بير )(؛ ابن قدامة: الشر  الك444/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)474/ 46عبد البر: االستذكار)

/ 4(؛ ابـــن رشــد: بدايـــة المجتتـــد)474/ 46(؛ ابـــن عبـــد البــر: االســـتذكار)463/ 4ينظــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصــنا ع ) (2)
 (. 71/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)341/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)444/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)14

 (. 444/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)473/ 46ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (3)

 (. 71/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)341/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)463/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)

 (. 14/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد)463/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (5)
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ال ر ة لرنا ت  خ اف ت وكات ا  انن  ني ا قد  حك   بو ج و  َّ  ت: ا  ثأ   ا  ان  
 إل ليا وهو ال  عا  لا نكاه األوإلدخ

 :  ورة ا  ثأ  
ثــم إن عمتــا  ،فجــاء رجــل إلــى ابب يخطــب ابنتــه فأنكحتــا ،ثــم ســافر ،هرجــل أمــر أخــاه أن يــنكح ابنتــ

 . ؟فما حكم إنكا  العم ،ثم قدم ابب مع زوج ابنته ابول ،فدخل بتا اآلخر منتما ،أنكحتا بعد ذل 
  : حر ر  حإل ا نباع

ولجل وليان المرأة رجلين مختلفـين الفقتاءاتفق   ،بنكـا  اآلخـردون علـم كـل واحـد منتمـا  ،على أنه إذا زخ
ولكــنتم اختلفــوا إذا دخــل بتــا الثــاني وهــو ال يعلــم بالنكــا   ،(1)ولــم يــدخل بتــا الثــاني منتمــا أنتــا للــزوج ابول

 . (2)إلى صحة النكا  الثاني وهي للزوج الثاني فذهب اإلمام ربيعة ،ابول
 : األد  

  :من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : األ ر .1

  ي عت ث دنا ع ر لت ا خطا رو (3)(فاألوإل  ح   ا    دخإل ليا ا  انن ،ىذا  نكح  ا و  ات) : ن  قاإل . 

 يااا  خوهااا  ،بوجَّ  خ اا    ب ااد لاات  عاو اا  لا شااا روي  ت  وثاا  لاات طاحاا  لاات عل ااد اهلل وبونَّ
 ،وهاو ا  اانن  ات ا ابون ت لا  د ن ، فدخإل لياا ا حثات  احثت لت عان  لت طاح  عقو 

 ،لعد  ت  ن ع فقيااء ا  د نا  ،لنكاحيا  احثت فق    عاو   ،و    عا  ل ا  قد   ت نكاه  ب د
 . (4)ثواه   حنولًا لِن اعي ف ار  ت 

                                                 
(، ابــن رشــد: 461/ 4(؛ مالــ : المدونــة)446/ 1لسرخســي: المبســوط)(؛ ا454/ 4ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (1)

/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي)15/ 6(؛ الشـافعي: ابم)45/ 4(؛ ابن رشـدالحفيد: بدايـة المجتتـد)447/ 5البيان والتحصيل)
 (. 446/ 41(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير)448/ 1(؛ موفق الدين بن قدامة: الكافي)444

 وفن ا  ثأ   قوالت:  ،(461/ 4/ مال : المدونة)ينظر (2)
(، ابـــن رشـــد: البيـــان 461/ 4ينظـــر/ مالـــ : المدونـــة).  اااا  رل عااا . ولااا  قااااإل ام اااا   ا ااا األوإل/ قاااد وافااا  قاااوإل ام

 (. 45/ 4(؛ ابن رشد الحفيد: بداية المجتتد)447/ 5والتحصيل)
ألوإل؛ ألنيا بون  ، وعاا  ا ابوج ا  اانن  يرهاا؛ ألنا  ا  انن/ ذه  ى    ت ا نكاه ا  انن غ ر  ح ح، و رد  ابوج ا

(؛ السرخسـي: 454/ 4ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع). " لو حن ف  وا شافعن و ح د"وطء لشلي . ول  قاإل األج   
(؛ 448/ 1(؛ موفق الدين بن قدامة: الكافي)444/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)15/ 6(؛ الشافعي: ابم)446/ 1المبسوط)

 (. 446/ 41الدين بن قدامة: الشر  الكبير) شمس

 (. 446/ 41ابن قدامة: الشر  الكبير) (3)

 (. 444/ 1الماوردي: الحاوي) (4)
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 : ا ق ا  .2

 . (1)فكذل  الزوجات ،المتنازعان في المل  إذا انفرد أحدهما بتصرف ويد كان أولى

  :ا  عقوإل .3

وتــرجح الثــاني بمــا تعلــق عليــه مــن  ،قــد تســاوى العقــدان فــي أن يفــرد كــل واحــد منتمــا ولــي مــأذون لــه
فصـــار أولـــى وأثبـــت مـــن  ،ق النســـب واإلحصـــانوجـــوب المتـــر والعـــدة ولحـــو  :أحكـــام النكـــا  بالـــدخول مـــن

 . (2)ابول
  لن يا فن عقد واحداحك  ا نكاه ا ذي  ن ع ل ت األ  و  :ا  ثأ   ا  ا   

 :  ورة ا  ثأ  
أيكون  ،المتزوج بذل ، ثم علم ولم يعلم ،زوجذات م ت ابوكان ،رجل تزوج امرأة وابنتتا في عقد واحد

  .؟نكا  البنت جا زًا أم ال
 :  حإل ا نباع  حر ر

ولكنتم اختلفوا في نكا  البنت إذا  ،(3)اتفق الفقتاء على حرمة الجمع بين ابم وابنتتا في عقد النكا 
 . (4)إلى فساد نكا  البنت وعدم جوازه فذهب اإلمام ربيعة ،دون العلم بذل  ،كانت ابم ذات زوج

  :األد  
  :من القياس بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

وكــل  ،والحــرام نكــا  ابم ذات الــزوج ،فــالحالل نكــا  البنــت ،هــذا النكــا  جمــع بــين حــالل وحــرام أن
 . (5)وأشبه شيء في البيوع النكا  ،صفقة وقعت بحالل وحرام ال يجوز ذل  في البيوع

                                                 
 (444/ 1الماوردي: الحاوي) (1)

 (. 446/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)444/ 1الماوردي: الحاوي)ينظر/  (2)

ــ458/ 4ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (3) (؛ 416/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي)171/ 1البيــان والتحصــيل): ن رشــد(؛ اب
 (. 315/ 41ابن قدامة: الشر  الكبير)

 وفن ا  ثأ   قوالت:  ،(471/ 4مال : المدونة) ينظر/ (4)
مالــ : .  نظاار/ روا اا  عناا "  ا اا  وا شااافعن و ح ااد فاان ا ن يااور"ولاا  قاااإل . قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا / األوإل

؛ (371/ 41(؛ ابـن قدامـة: الشـر  الكبيـر)415/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي)465/ 1(؛ القرافي: الذخيرة)471/ 4المدونة)
 (. 444/ 8المرداوي: اإلنصاف)

. "روا ا  ظااهر ا  اذه ح اد فان   لاو حن فا  و "ولا  قااإل ام ا اات . نكااه ا لنام  اح ح نااجب / ذها  ى ا   تا  انن
/ 41(؛ ابــن قدامــة: الشــر  الكبيــر)454/ 3ن التمــام: شــر  فــتح القــدير)(؛ ابــ11/ 5ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)

 (. 444/ 8؛ المرداوي: اإلنصاف)(84-81/ 1البتوتي: كشاف القناع)؛ (371

 (. 465/ 1(؛ القرافي: الذخيرة)471/ 4ينظر/ مال : المدونة) (5)
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  حك  ا ن ع ل ت األ  والن يا فن عقد ت :ا  ثأ   ا رالع 
  : ورة ا  ثأ  

  .دون أن يعلم بذل  ،ثم تزوج أخرى ف ذا هي ابنتتا ،تارجل تزوج امرأة فلم يدخل ب
  .؟ماحكم نكا  ابم في حالة الدخول بالبنت من عدمه

   :حك  ا  ثأ  
 ،على أن نكا  ابم يبقى صحيحًا في حال عدم الدخول بالبنت(1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

وحينتا يجب  ،خول بالبنت يصبح نكا  ابم فاسداً وفي حال الد ،(2)ويجب عليه مفارقة البنت لفساد نكاحتا
  .(3)عليه مفارقة االثنتين معاً 

 : األد  
  :المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة
ونكاحتـا  ،بن العقد قد اسـتقر علـى ابولـى قبـل الجمـع؛ إذا لم يدخل بابنتتا ،يبقى نكا  ابم صحيحاً 

نما اقتصر الفساد على نكا  الثانية ،بنه لم يتقدمه ما يمنع صحته ؛صحيح  ؛بن الجمـع قـد حصـل بـه ؛وال
 . (4)ولذل  يفرق بينتا وبينه

  حك  ا ن ع ل ت األخ  ت فن عقد ت :ا  ثأ   ا خا ث 
  : ورة ا  ثأ  

أنت  :ثم قال لتا ،ف ذا هي أختتا ،فدخل بتا ،ثم تزوج أخرى بالشام ،رجل تزوج امرأة ولم يدخل بتا
 . طالق ثالثاً 

   :ك  ا  ثأ  ح
ف ن  ،على أن الرجل إذا جمع بين أختين في عقدين متفاوتين اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

                                                 
 . (471/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)
(؛ الحطــاب: مواهــب 466/ 1رة)ي(؛ القرافــي: الــذخ441/ 3(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)63/ 4ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (2)

(؛ ابـــن 415، 414/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي)337/ 47)تكملـــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 71، 44/ 6(؛ الشــافعي: ابم)14/ 5الجليــل)
 (. 444، 448/ 44؛ ابن عثيمين: الشر  الممتع)(433/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع)487/ 44()318/ 41قدامة: الشر  الكبير)

ـــدا ع الصـــنا ع) (3) ـــتح القـــدير)63/ 4الكاســـاني: ب ـــة)441/ 3(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  ف ـــ : المدون (؛ القرافـــي: 471/ 4(؛ مال
(؛ 414/ 1(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)337/ 47)تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 71/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)465/ 1رة)يالـــذخ

 . (411-481/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)4741ا ل اإلمام أحمد واسحاق بن راهويه )ص: المروزي: مس

(؛ 318/ 41ابــن قدامــة: الشــر  الكبيــر)(؛ 415/ 1المــاوردي: الحــاوي)(؛ 337/ 47)تكملــة المجمــوع: المطيعــيينظــر/  (4)
 . (433/ 6ابن مفلح: المبدع)
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: قال اإلمام ربيعة ،(1)ويبقى نكا  ابولى صحيحًا ثابتاً  ،لبطالنه ؛نكا  الثانية منتما يكون مفسوخاً 
ما ه ،"إما هو تكون ابولى بيده فتي امرأته وقد فارق اآلخرة و طلق ابولى فاآلخرة مفارقة على كل وال

 . (2)حال"
  :األد  

 : من القرآن الكريم بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة
 . (3)چڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ :قوله تعالى

نما الجمع اختص بنكا  الثانية دون ابولى ،حرم الجمع بين ابختين أن ار: ا دال  ون    ،وال
 . (4)الستقرار العقد على ابولى قبل الجمع ؛فاقتصر الفساد عليه

 ؟هإل  حر  عا   ،ا رنإل  بنن لا ر ة :ا  ثأ   ا ثادث 
  : ورة ا  ثأ  

  .؟بعد ذل  أم ال هل تحرم عليه وال يحل له نكاحتا ،رجل زنى بامرأة
 :  حر ر  حإل ا نباع

بل يحل  ،ن المرأة ال تحرم على من زنى بتاأ إلى اختلف الفقتاء في مسألتنا فذهب اإلمام ربيعة
 . (5)ططلقًا، بدون أي شر م   له نكاحتا بعد ذل 

                                                 
(؛ ابن 61-4/68(؛ الحداد: الجوهرة النيرة)446 -445/ 4السمرقندي: تحفة الفقتاء)(؛ 463/ 4ساني: بدا ع الصنا ع)اينظر/ الك (1)

/ 4(؛ الــدردير: الشــر  الكبيــر)481-471/ 4(؛ مالــ : المدونــة)411/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)413/ 3نجــيم: البحــر الرا ــق)
(؛ العـــدوي: 111آلبـــي: الثمرالــداني)ص(؛ ا1/361(؛ علــيش: مـــنح الجليــل)453 -454 /4(؛ الدســوقي: حاشــية الدســـوقي)453

(؛ الرملـي: 334/ 47(؛ المطيعـي: تكملـة المجمـوع)1/415(؛ المـاوردي: الحـاوي)43/ 6(؛ الشـافعي: ابم)78/ 4العدوي) حاشية
/ 4: العــدة)المقدســي (؛ بتاءالــدين181/ 7: المغنــي)قدامــة (؛ ابــن481/ 3المحتــاج) (؛ الشــربيني: مغنــي478/ 6المحتــاج) نتايــة
(؛ ابن ضويان: 655/ 4(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)4/41)ررالمح(؛ ابن تيمية: 375/ 4الزركشي: شر  الزركشي) ؛(46

  (.466/ 4منار السبيل )
 (. 481/ 4مال : المدونة) (2)
 (. 43ية): من اآلسورة النساء (3)
(؛ 334/ 47)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 415/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي)463/ 4ســاني: بــدا ع الصــنا ع)اينظــر/ الك (4)

(؛ بتاءالـــدين 181/ 7(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)481/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج)478/ 6الرملـــي: نتايـــة المحتـــاج)
(؛ ابــــن 655/ 4(؛ البتــــوتي: شــــر  منتتــــى اإلرادات)375/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي)46/ 4المقدســــي: العــــدة)

 (. 466/ 4ضويان: منار السبيل )

 وفن ا  ثأ   قوالت: ،(346/ 47) تكملة المجموع: المطيعي /ينظر (5)
الشــيباني: الحجــة علــى أهــل  ينظــر/ األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ام ا ااات"  لااو حن فاا  وا شااافعن".

== 
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  :األد  
 : من القرآن والسنة وابثر يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

   (1)چٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ      :قو    عا . 

ثم أحل النكا   ،بتا منتنولم يذكر المرأة المزني  ،أن ار ذكر المحرمات في النكا  :ون  ا دال  
 . فدل ذل  على جواز أن ينكح الرجل المرأة التي زنى بتا ،في غيرهن

 ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ  :قوله تعالى 

 . (2)چ ژ

 . (3)بن الحرام اليحرم الحالل ؛ولم يخرج مخرج التحريم ،أن ذل  خرج مخرج الذم :ون  ا دال  
 : ا ثن  ا نلو   .2

ر اً ا     ن ك ُح اُثج إل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق ا  م  ع ت  ع اج ش     ل ن   ي ا   و      ل ُع اال ل ن    ع ت  ا رَُّنإل      ل ُع ا    ر   ة  ح 
ر اً ا     ن ك ُح ُ  َّي ا ر  } :ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق ا  م   ؟ح  رُِّ  ا  ح  ل إل  ال  ُ ح  رُِّ    ا ك ات  ل ن ك اه  ح  ل إل  ى نَّ  ا ُ ح   . (4){اُ  ا  ح 

 . ولكنه ال يحرم الحالل وهو النكا  ،أن الزنى حرام :ون  ا دال  
 : األ ر .3

  روي  ت ع ر لت ا خطا وحرص  ت  ن ع ل ني ا فن ا نكاه ،ناد رنًل وا ر ة . 

  ر  م  و ثر  رنإل  ،) نوب: فقاإل ،عت رنإل بن  لا ر ة و راد  ت   بونياثجإل الت علا 
 . (5)( كات  نوب ، ت كر  رنإل    ال اع 

                                                 
لــــــة (؛ المطيعــــــي: تكم111/ 6(؛ الشــــــافعي: ابم)411/ 1(؛ ابــــــن عابــــــدين: حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين)387/ 3المدينــــــة)
 .(46/ 4: جواهر العقود)ابسيوطي(؛ 346/ 47المجموع)

ا  اانن/ ذها  ى ا   ت ا  ار ة ال حار  عاا   ات بنا  لياا، و حاإل  ا  نكاحياا، و كات لشاروط. ولا  قااإل ام ا اات"  ا ا  و ح ااد"، 
ثاا لراء ح ااث اشاا رط ام ااا   ا اا  شاارط واحااد، وهااو:  ت  ثاا لرم رح يااا، و  ااا ام ااا   ح ااد فقااد اشاا رط شاارط ت، وه ااا: اال

(؛ 411/ 46(؛ ابـــن عبــد البـــر: االســـتذكار)181/ 48(؛ ابـــن رشــد: البيـــان والتحصــيل)487/ 4مالــ : المدونـــة) ينظـــر/ وا  ولاا .
 .(544ص(؛ البتوتي: الروض المربع)341ص)ابخبار العلمية: ؛ علي البعلي(311الكلوذاني: التداية )ص

 (. 41سورة النساء: من اآلية) (1)

 (. 3اآلية) سورة النور: من (2)
 (. 346/ 47)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (3)

(، وقال ابلباني: ضعيف. 461/ 7(، )41314 البيتقي: السنن الكبرى، كتاب النكا ، باب الزنى ال يحرم الحالل، ) (4)
 (. 561/ 4(، )385ينظر/ السلسلة الضعيفة، ) 

 (. 347/ 47) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (5)



 

 

 

 

  
 المبحث األول: أركان العقد وشروطه ومستحباته 

 
 ل: الزواجالفصل األو

 

  43 

 ا   ي :  ا  اً 
 : وف يا  لث  ثاجإل

  حك  انعقاد ا نكاه لأ فاظ ا   ا     إل ا يل  وا ل ع وغ رها :ا  ثأ   األو  
    :  ورة ا  ثأ  

ــبل أو ب ــعل أو تصــدقل بابنتــ  لــي: فقــال ،رجــل أراد أن يتــزوج امــرأة أو غيــر ذلــ  مــن ألفــاظ  ،لوليتــا هخ
  .ابلفاظ فقبل الولي ووافق على ذل  بنفس ،التملي 

 . ؟هل يصح انعقاد النكا  أم ال
  : حر ر  حإل ا نباع

ولكـنتم اختلفـوا فـي صـحة انعقـاده  ،(1)اتفق الفقتاء على صحة انعقاد النكـا  بلفظـي التـزويج واإلنكـا 
 . (2)إلى عدم صحة انعقاد النكا  بتا فذهب اإلمام ربيعة ،بألفاظ التملي  مثل التبة والبيع

  :األد  
 : من القرآن والسنة والمعقول ول اإلمام ربيعةيستدل لق

 : ا قرآت ا كر   .1

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ :قوله تعالى

  .(3)چېې
 . (4)دون أمته التبة خالص وخاص بالرسول أن انعقاد النكا  بلفظ :ون  ا دال  

 

                                                 
(؛ العــدوي: حاشــية 1/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايـة المجتتــد )16/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقـا ق )441/ 4ظـر/ الكاســاني: بــدا ع الصـنا ع )ين (1)

 (. 11/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)454/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )311/ 47)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 51/ 4العدوي )

  وفن ا  ثأ   قوالت:(، 11/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )311/ 47) عتكملة المجمو : المطيعيينظر/  (2)
/ 47)تكملــة المجمــوع: المطيعــيينظــر/  قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ام ا ااات "ا شااافعن و ح ااد"./ األوإل
  (.41 /4؛ ابن تيمية: المحرر)(11-13/ 41)الشر  الكبير: ؛ ابن قدامة(454/ 1) الحاوي: ؛ الماوردي(311

ا  انن/ ذه  ى    ح  انعقاد ا نكاه ليا. ول  قاإل ام ا ات " لوحن ف  و ا  "، ىال  ت ام اا   ا ا  اشا رط  ت  اذكر 
 بداية المجتتد: ؛ ابن رشد(16/ 4) تبيين الحقا ق: ؛ الزيلعي(441/ 4) بدا ع الصنا ع: . ينظر/ الكاسانيا  ير  عيا

  .(51/ 4) حاشية العدوي: ؛ العدوي(4/1)
 . (51اآلية)من سورة ابحزاب:  (3)

 (. 15/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)453/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )311/ 47) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (4)
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 : ا ثن  ا نلو   .2

ل د  ا اَّ    ع ت ال ر  ل ت  ع  ُ ُ وُهتَّ ل أ   ان    }: ق اإل   ر ُثوإُل ا اَّ     تَّ  ،ن  ذ  ا َُّقوا ا اَّ   ف   ا نِّث اء  ف ِ نَُّك     خ 
ُيتَّ ل ك ا      ا اَّ    ا اَّ    ا ا ُ    ُفُرون   . (1){و اث   ح 

ت نل ب كخل مخة  اللله  } :ون  ا دال   وجخ لخللت مل ف ر  تخحل  ؛{ وليس في كتاب ار إال لفظي اإلنكا  والتزويجوخاسل
 ڍ ڍ ڇ چ :وقوله تعالى، (2)چژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ :تعالى مصداقًا لقوله

 . (4)فدل على أنه ال ي ستحل الفرج إال بتما ،(3)چڎ  ڌ ڌ
  :ا  عقوإل .3

  فلم ينعقد بتا النكا  ،ألفاظ التملي  ينعقد بتا غير النكا.  

  (5)لم ينعقد به النكا  ،مالم يكن صريحًا في النكا.  

  االطالع عليتالعدم  ؛وال يمكن الشتادة على النية ،والكناية إنما تعلم بالنية ،الشتادة شرط في النكا، 
  .(6)فيجب أن ال ينعقد بتا النكا 

 فوجب اختصاصه بلفظ يدل على  ،والمل  يثبت وسيلة إليه ،الحكم ابصلي للنكا  هو االزدواج
  . (7)وهو لفظ التزويج واإلنكا  ال غير ،االزدواج

 اعى فيه مصالح حتى ير  ،بن التزويج واإلنكا  للضم ؛التملي  ليس حقيقة في النكا  وال مجازًا عنه
  .حتى ال يراعى فيه إال مصالح المال  ،وال ضم وال ازدواج بين المال  والمملوكة أصالً  ،المتناكحين

  فال  ،حتى يقع الطالق بقوله "وهبت  بهل " ،وكذا التبة من ألفاظ الطالق ،التملي  مفسد للنكا
 . (8)يكون موجبًا لضده

  د لافظ ا يل  و ح إل ف   دخوإلحك  ا نكاه ا ذي  نعق :ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

 . فقبل ذل  ودخل بتا ،امرأة وهبت نفستا لرجل
 ؟.هل يصح النكا  أم ال

                                                 

 (. 181ص) ،(4448 ، )باب حجة النبي، كتاب الحج، مسلم: صحيح مسلم (1)

 (. 37اآلية)من سورة ابحزاب:  (2)

 (. 11اآلية)من : سورة ابحزاب (3)

 (. 311/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 451/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )441/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (4)

 (. 16-15/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)451-453/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )311/ 47) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (5)

 (. 16/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)451/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )16/ 4يين الحقا ق )ينظر/ الزيلعي: تب (6)

 (. 431/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (7)

 (. 16/ 4ينظر/ الزيلعي: تبيين الحقا ق ) (8)
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  : حر ر  حإل ا نباع
ولذل  اختلف  ،فتي في حقيقة ابمر ثمرة خالفتا ،مسألتنا هذه متعلقة ومترتبة بالمسألة السابقة

 . (1)إلى فساد النكا  ويفرق بينتما وأنتا تعاض عةفذهب اإلمام ربي ،الفقتاء في مسألتنا هذه
  :األد  

 . ينظر أدلة المسألة السابقة
 فعإل  ا  حإل و نوب    حك  االش راط ا ذي  حظر عا  ا بوج :ا  ثأ   ا  ا   

  ا نكاه عقد فن
 :  ورة ا  ثأ  

 . ا من بلدهافاشترطت عليه أن ال يتزوج عليتا أو أن ال يخرجت ،يتزوج امرأة نرجل أراد أ
  .أو أن ال يخرجتا من بلدها ،و رجل تزوج امرأة ودفع لتا مترًا معينًا على أن اليتزوج عليتاأ

 . ؟فما حكم الشرط والنكا  .بأن تزوج عليتا أو أخرجتا من بلدها ،ثم خالف ونقض ذل 
 :  حر ر  حإل ا نباع

 اختلفوا ولكنتم ،(3)مثل هذا الشرط يهف الذي النكا  صحة على (2)ربيعة اإلمام ومنتم الفقتاء اتفق
 .(4)بطالنه إلى ربيعة اإلمام فذهب ،الشرط صحة في

                                                 

 وفن ا  ثأ   قوالت:  (،164/ 3(؛ عليش: منح الجليل )438/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (1)
: المطيعـي(؛ 35/ 6. ينظـر/ الشـافعي: ابم )"ا شاافعن و ح اد"ولا  قااإل ام ا اات  / قد واف  قوإل ام ا  رل ع .األوإل

(؛ مسـا ل 344(؛ مسا ل اإلمام أحمد رواية ابنه عبـدار)ص334/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )337/ 47) تكملة المجموع
 (. 344/ 46): الشر  الكبير(؛ ابن قدامة171)صاإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

 بدا ع: . ينظر/ الكاساني، ىال  ت ام ا   ا   اش رط ذكر ا  ير" لو حن ف  و ا  "ول  قاإل ام ا ات  ا  انن/ ذه  ى    ح  ا نكاه.
 . (51/ 4) العدوي حاشية: ؛ العدوي(1/ 4)المجتتد بداية: رشد ؛ ابن(16/ 4) الحقا ق تبيين: ؛ الزيلعي(441/ 4) الصنا ع

 (. 417/ 4)ينظر/ مال : المدونة (2)

؛ المـواق: (417/ 4) المدونـة: (؛ مالـ 85/ 4(؛ الحـداد: الجـوهرة النيـرة )351/ 3ينظر/ ابن التمام: شر  فتح القـدير) (3)
(؛ ابـــن قدامـــة: 511،517/ 1(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)48/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 541/ 3التـــاج واإلكليـــل)

 (. 541(؛ البتوتي: الروض المربع )ص311/ 41ر )الشر  الكبي

 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (417/ 4) المدونة: مال / ينظر (4)
 فــتح شــر : التمــام ابــن/ ". ينظــراألوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ا ن يور" لوحن فاا  و ا اا  وا شااافعن

؛ (541/ 3)واإلكليـــل التـــاج: ؛ المـــواق(417/ 4) دونـــةالم: ؛ مالـــ (85/ 4) النيـــرة الجـــوهرة: ؛ الحـــداد(351/ 3)القـــدير
 . (517، 511/ 1)الحاوي: ؛ الماوردي(48/ 48) تكملة المجموع: المطيعي

ال كات  ابون  ح  فثخ ا نكاه.ا  انن/ ذه  ى    ح  ا شرط  ول  قاإل ام ا   ح د لت حنلإل.  و بو  ا وفاء ل ، وا 
 . (541المربع)ص الروض: البتوتي؛ (311/ 41) الكبير الشر : قدامة ينظر/ ابن
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  :األد  
 : من السنة وابثر والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

  :ا ثن  ا نلو   .1

  ر ُثوإُل ا اَّ      تَّ ع اج ش  ُ ع ت   ت   ،ن ك   ا   ا اَّ     ا ل اإُل ُ ن ا     ش   ر ُطوت  ُشُروًطا        ف  } :ق اإل  
إلٌ  ًطا        ف ن ك   ا   ا اَّ   ف ُيو  ل اط  ُط ا اَّ     ح  ُّ و   و   ،اش   ر ط  ش ر  اج    ش ر ط  ش ر   . (1){   ُ و ا  ت  اش   ر ط    

 . (2)بنتا ليس في كتاب ار ؛أن اشتراط مثل الشروط التي ذكرنا باطل :ون  ا دال  

 ف  ا ُ ب ن نُّ  ك    ُر ل ت   ع ت و ل ت  ع و  ر  ل د  ا اَّ   ل ت  ع    دِّ    ،ع ت    ل      ،ع    تَّ ر ُثوإل  ا اَّ    ،ع ت  ن 
ا  } :ق اإل   اج ٌب ل   ت  ا ُ ث  ا ُح ن  اًل  ،   ت  ا  ُّ ل  رَّ   ح  ر اً ا ،ى الَّ ُ ا ًحا ح  إلَّ ح  ا    ،  و    ح  ا ُ وت  ع  و ا ُ ث 

ي     اًل  ،ُشُروط  ل  رَّ   ح  ًطا ح  إلَّ  ،ى الَّ ش ر  ر اً ا   و    ح   .  (3){ح 

أو إخراج ، كالتزوج من امرأة ثانية ،الشرط هنا حرلمخ على الزوج فعل ما يحل ويجوز له: ون  ا دال  
 . (4)بنه حرلمخ الحالل ؛فكان باطالً  ،زوجته من بلدها

  :األ ر .2

 ،فشرط  يا  ت ال  خرنيا  ت  ر يا ،روي  ت رنًل  بوج ا ر ة عا  عيد ع ر لت ا خطا 
 . (5)(ا  ر ة  ع بونيا: )وقاإل ،ا شرط  ع عن  ع رفو 
 : ا ق ا  .3

فكانت باطلة كما  ،ولم تبن على التغليب والسراية ،هذه الشروط ليست من مصلحة العقد وال مقتضاه
 . (6)لو شرطت أن ال تسلم نفستا

  :ا  عقوإل .4

وتوجتت إلى الصداق دون وجود مقصود  ،لزوج م ملا له فعلهبنتا منعت ا ؛فسدت هذه الشروط
 .(7)النكا  معتا

  

                                                 
 (. 74/ 3(، )4455 )، باب البيع والشراء من النساء، البخاري: صحيح البخاري، كتاب البيوع (1)

 . (314/ 41)الكبير الشر : قدامة ؛ ابن(515/ 1)الحاوي: ؛ الماوردي(41/ 48) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)

(، و 646/ 3( )4354 )في الصلح بين الناس،  حكام، باب ما ذكر عن الرسولالترمذي: سنن الترمذي، كتاب اب (3)
 قال ابلباني: صحيح. 

 . (314/ 41) الكبير الشر : قدامة ؛ ابن(515/ 1)الحاوي: ينظر/ الماوردي (4)
 (. 417/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (5)

 (314/ 41ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكبير) (6)

 (. 517/ 1ي: الحاوي )ينظر/ الماورد (7)
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  ث حلام ا نكاه :رالعاً 
 : وف يا  ثأ   واحدة فقط

 اا طعا  ا عر اا حك  ا و      :ا  ثأ  
 :  ورة ا  ثأ  

 ؟.أم يستحب له ذل ، هل يلزمه صنع طعام للعرس "الوليمة" ،رجل أراد أن يتزوج
   :حك  ا  ثأ  

 . (2)على أن طعام العرس "الوليمة" سنة مندوبة(1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
 : األد  

 : والمعقول والقياس من السنة يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا ثن  ا نلو   .1

و ى ا بَّ  }: ق اإل    تَّ ر ُثوإل  ا اَّ   ع ت  ف اط      ل ن م  ق        . (3){ك اة         ف ن ا    اإل  ح  ٌّ ث 
 . فدل على أن الوليمة سنة ،وجوب المال في الزكاة فقط حصر النبي :ون  ا دال  

 ا ق ا : .2

 .(4)حقوقال كسا ر ،ميتاً  تركته من ومأخوذة ،حياً  بفعلتا مأخوذاً  لكان وجبت لو الوليمة
 : ا  عقوإل .3

 واجب غير يكون أن أولى ففرعه ، واجب غير وهو ،النكا  عقد الوليمة هذه سبب . 
 في ركف  الم   يعدل كما اإلعسار، عند بدل لتا ولكان ،والكفارات كالزكاة لتقدرت وجبت الوليمة لو 

 .(5)وجوبتا سقوط على وبدلتا تقديرها عدم فدل ، الصيام إلى إعساره
 

                                                 
 (. 456/ 5(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل )547/ 3(؛ عليش: منح الجليل)414/ 5ينظر/ الحطاب: مواهب الجليل ) (1)

/ 4(؛ الـدردير: الشـر  الكبيـر )457(؛ السـغدي: النتـف فـي الفتـاوى )ص144/ 5ينظر/ الشيخ نظام: الفتاوى التندية ) (2)
(؛ ابســــيوطي: 556/ 1(؛ المــــاوردي: الحـــاوي)111/ 7(؛ الشـــافعي: ابم )641/ 4ي)(؛ العـــدوي: حاشـــية العــــدو 337

 (. 416/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )341/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)17/ 4جواهر العقود )

: (، وقـــال ابلبـــاني571(، )ص4781 )كـــاة، بـــاب مـــاأدى زكاتـــه لـــيس بكنـــز، ابــن ماجـــه: ســـنن ابـــن ماجـــه، كتـــاب الز  (3)
 ضعيف منكر. 

 (. 557/ 1الماوردي: الحاوي) (4)

 (. 556/ 1الماوردي: الحاوي) (5)



 

 

 
 
 
 
 

 بحث الثانيامل

 اآلثار املرتتبة على العقد الصحيح
 

 :هي ،احلديث عن مخسة أمور وحيوي بني دفتيه

 .املهر  أوالً:

 .التحليل ، واإلحصان ثانياً:

 .حرمة املصاهرة  ثالثاً:

 .النفقة رابعاً:

 . العدة خامساً:
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 

 ا  ير : وال
 : وف    لث  ثاجإل

   قإل ا  دا : ا  ثأ   األو  
 : أ   ورة ا  ث

  .درهمًا واحداً رجل تزوج امرأة فأصدقتا 
يجــب علــى الرجــل أن ال ي ــنقص عنــه حتــى  ،أم هنالــ  حــد معــين بقــل الصــداق ،هــل يصــح الصــداق

  .؟يصح الصداق
  : حر ر  حإل ا نباع

فـــذهب اإلمـــام  ،ولكـــنتم اختلفـــوا فـــي حـــد أقـــل المتـــر ،(1)اتفـــق الفقتـــاء علـــى أنـــه ال حـــد بكثـــر المتـــر
 . (2)ويجوز بكل ما يكون ثمنًا وقيمة لشيء ،نه ال حد بقلهإلى أ ربيعة
 : األد  

 : من القرآن والسنة وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
  :ا قرات ا كر   .1

 (3)چ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: قوله تعالى.  

 . (1)سواء كان قلياًل أو كثيراً  ،" تدل وتقع على عموم الصداقې" :ون  ا دال  
                                                 

( ابــن عبــدالبر: الكــافي 45/ 3(؛ الغنيمــي: اللبــاب شــر  الكتــاب )433/ 1ينظــر/ ابــن عابــدين: حاشــية ابــن عابــدين ) (1)
ـــة المجتتـــد )411)ص ـــن رشـــد: بداي (؛ 7/ 48) لـــة المجمـــوعتكم: المطيعـــي(؛ 451/ 6(؛ الشـــافعي: ابم )48/ 4(؛ اب

 ( . 445/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )87/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )316/ 1الماوردي: الحاوي )
(؛ 457-456/ 6(؛ الشــافعي: ابم )71/ 46(؛ ابــن عبــد البــر: اال ســتذكار )411ينظــر/ ابــن عبــد البــر: الكــافي )ص (2)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 317/ 1: الحاوي )(؛ الماوردي6/ 48) تكملة المجموع: المطيعي
(؛ 451/ 6ينظـــر/ الشـــافعي: ابم ).  "ا شاااافعن و ح اااد"األوإل/ قاااد وافااا  قاااوإل ام اااا  رل عااا . ولااا  قااااإل ام ا اااات 

ــــة المجمــــوع: المطيعــــي ــــر )317/ 1(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )6/ 48)تكمل ــــن قدامــــة: الشــــر  الكبي ؛ (85-81/ 44(؛ اب
 . (445 /1البتوتي: كشاف القناع )

 لاو حن فا  "ا  انن/ ذه  ا ا   نا   وناد حاد ألقاإل ا  يار و قادر لن اا  ا ثارق  فان قطاع ا  اد . ولا  قااإل ام ا اات 
، فام ا   لو حن ف  ن ا  ا ثرق  عند   قدر لد نار  و عشرة دراه ، وام ا   ا    قدر  لرلع د نار  و  ل ا  "و ا  
(؛ ابـن نجـيم: البحـر 434/ 1(؛ ابـن عابـدين: حاشـية ابـن عابـدين )476/ 4. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )دراه 

/ 46(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )443/ 4(؛ مالــ : المدونــة )437/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )454/ 3الرا ــق )
 (. 411(؛ ابن عبد البر: الكافي)ص48/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )71

 (. 437ة)سورة البقرة: من اآلي (3)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: قوله تعالى 

 . (2)چ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ
 .  (3)أن الفريضة يدخل فيتا القليل والكثير بال تحديد :ون  ا دال  

 : ا ثن  ا نلو   .2

   ف   :ق اإل   ،ت    ن    ع ل ُد ا رَّح   ت  ل ُت ع و  ل   ت  ث ع د  ل   ن   ،ا   د  ن    ف آخ   ا نَّل نُّ  ق د    ع  ل ت  ا رَّل  ع   ُ  و 
ار يِّ  ك ات  ث ع دٌ  ،األ ن    ًن  و  ُ     :ف ق اإل    ع ل د  ا رَّح   ت   ،ذ ا غ  ُن    ُ ق اث  وِّ ف   ت  و ُ ب   :ق اإل   ،  ا  ن ن   

ا   ا ثُّو    ،ل ار    ا اَُّ       ف ن   ه ا    و   ا      ًنا ،ُد ُّون ن ع  ث    إل    ق ًطا و  ع  ح  َّ  اث   ف    ف أ     ل     ،ف   ا ر ن 
ا     ،ف   ك   ن ا   ث  رًا   و    ا ش اء  ا اَّ ُ  ،  ه إل    ن ب       اء  و ع  ٌر   ت  ُ ف ر ة  ف ن   ،{  ي      }: ف ق اإل    ُ  ا نَّل نُّ  ،   و   

ار   :ق اإل   ر   ًة   ت  األ ن    ُم ا   وَّن    و   -،ن و اًة   ت  ذ ه     :ق اإل   ،{؟  ا ُثق م  ى     ي ا}: ق اإل   ،  ا ر ُثوإل  ا اَّ     ب 
ت  ن و اة    ت  ذ ه     ب    .(4){ة    و      و   و  ل ش ا}: ق اإل   -و 

فدل على صحة المتر بالقليل  ،" والنواة من الذهب تقدر بثالثة دراهمن و اًة   ت  ذ ه    ": ون  ا دال  
 . (5)وهذا نص ال يجوز مخالفته ،وأنه الحد بقل المتر ،من المال

   ر   ةٌ     م  ا نَّل نَّ  :ق اإل   ع ت  ث ي إل  ل ت  ث ع د : ف ق اإل   ،ه ل م  ن ف ث ي ا   اَّ   و   ر ُثو     ى نَّي ا ق د  و   :ف ق ا  م   ،ا  
ان    } ن  ي ا :ف ق اإل  ر ُنإلٌ  ،{  ا   ن ف ن ا نِّث اء    ت  ح  ن  وِّ ًلا}: ق اإل   ،ب  ي ا   و  ط  دُ  :ق اإل   ،{  ع   :ق اإل   ،ال    ن 
د  د     } ا  ً ا   ت  ح  ي ا و   و  خ  ط  ك ذ ا :ق اإل   ،{؟  ا   ع      ت  ا ُقر آت  }: ف ق اإل   ،ف اع   إلَّ    ُ  ،{ع  : ق اإل   ،ك ذ ا و 
ُ ك ي ا ل   ا   ع      ت  ا ُقر آت  } وَّن   . (6){ف ق د  ب 

ي ا و   و  خ ا  ً ا   ت  ح د  د  ": ون  ا دال   فدل على جواز القليل من  ،أقل الجواهر قيمةً " والخاتم من الحديد   ع ط 
 . (7)إذ ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،إذ لو كان له لبينه ،ودل على أنه الحد بقله ،المتر

     ل  ع ل د  ا اَّ   ل ت  ع ا  ر  ل ت  ر  ا   ،ع ت    ل      ،ع ت  ع  م  ع  وَّن  ر   ًة   ت  ل ن ن ف ب ار ة    ب  ا   ت     تَّ ا    ،ن ع 
ا   ت  }: ف ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    اب  ُ  :ق اإل   ،ن ع     :ق ا  م   ،{؟  ر    م    ت  ن ف ث    و   ا     ل ن ع   . (8)ف أ ن 

                                                 
 (. 318/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )7/ 48) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (1)

 (. 41سورة النساء: من اآلية) (2)
 (. 86/ 44ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكبير ) (3)

 (.  53/ 3، )(4111 ) لى: " ف ذا قضيت الصالة. . . "،البخاري: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما جاء في قوله تعا (4)

 (. 7/ 48)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 311/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)476/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (5)
 (. 414/ 6(، )5141 )اب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، البخاري: صحيح البخاري، كتاب فضا ل القرآن، ب (6)

(؛ المـاوردي: 7/ 48) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 451/ 6فعي: ابم )(؛ الشا41/ 4ينظر/ ابن رشد: بداية المجتتد) (7)
 (. 85/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)318/ 1الحاوي )

 (، وقال ابلباني: ضعيف. 144/ 3(، )4443 )كا ، باب ماجاء في متور النساء، الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الن (8)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 . (1)فصح وقوع المتر على القليل أي كان ،هو معلوم أن النعلين قيمتتما المالية قليلة وكما :ون  ا دال   

   ل د  اهلل ال ر  ل ت  ع  ء    د      ط ع اً اا} :ق اإل    تَّ ر ُثوإل  اهلل   ، ع ت  ن  د اًقا   إل  ر   ًة    ط   ا    ،  و    تَّ ر ُنًل   ع 
اًل  ل   . (2){ك ان م    ُ  ح 

 . (3)كان اً فدل على جواز المتر بالقليل أي ،أن الطعام ملء اليدين قيمته المالية قليلة :ون  ا دال  

     ل د  ا رَّح   ت  ل ات  ا  ل اان  ِّ ع ت  ع  ان ُك   } :ق ااإل   ر ُثاوإُل ا اَّا      تَّ  ا      اا ر ُثاوإل   :ق ااُ وا، {ان ك ُحاوا األ   اا      
ا        ه ُاوُه   } :ق اإل   ؟ا اَّ   ف   ا ا  ع ل ج ُ  ل   ن ُي     . (4){  ا   ر ا    ع 

 . (5)"تراضى به ابهلون" عموم يقع على قليل المتر وكثيره  :ون  ا دال  
   تَّ ر ُثوإل  ا اَّ      ل     ل  ل     ع ت     إلَّ  } :ق اإل ر ه    ف ق د  اث   ح  إلَّ ل د   . (6){  ت  اث   ح 

 . (7)وهو الدرهم ،صحة المتر والنكا  في أقل القليل من المال :ون  ا دال  
   تَّ ر ُثوإل  ا اَّ    ع ت    ل   ث ع  د     وَّج  ل ق ا  إل    و  ك    ر    ت    ا      } :ق اإل ا   ا رَُّنإل  ُنن اٌه   ت      ب          ع 

ي ُدوا ا و   ش  و   . (8){ى ذ ا   ر ا  

 . (9)وأنه يقع على أقل القليل ،الحدي  صريح ومباشر في أنه ال حد بقل المتر :ون  ا دال  
 : األ ر .3

  (10)( يرٌ  ،ت بل   لث قل ام  ) : ن  قاإل روي عت ع ر لت ا خطا . 

 (11)()ىنا كنا  ننكح ا  ر ة عا  ا حفن   و ا حفن  ت  ت ا دق   :قاإل ن   روي عت نالر . 
                                                 

(؛ ابـــن قدامـــة: 318/ 1(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )455/ 6(؛ الشـــافعي: ابم )41/ 4ينظـــر/ ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتتـــد) (1)
 (. 86/ 44الشر  الكبير)

الـذهبي:  (؛ ابـن484/ 4الجـوزي: التحقيـق) (، والحدي  ضـعيف. ينظـر:446/ 43(، )41841 )أحمد: مسند أحمد،  (2)
 (. 416/ 4تنقيح التحقيق)

 (. 86/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)311/ 1لماوردي: الحاوي)(؛ ا476/ 4الكاساني: بدا ع الصنا ع)ينظر/  (3)
(، والحـدي  ضـعيف. 431/ 7(، )41765 )صـداق، بـاب مـا يجـوز أن يكـون متـرًا، البيتقي: السنن الكبـرى، كتـاب ال (4)

  (.411/ 3(؛ الزيلعي: نصب الراية )484/ 4(؛ الجوزي: التحقيق )667/ 7ينظر/ ابن الملقن: البدر المنير )
 . (318/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )7/ 48) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 451/ 6الشافعي: ابم )ينظر/  (5)

ي: (، وقـــال ابلبـــان438/ 7(، )41764 )اق، بـــاب مـــا يجـــوز أن يكـــون متـــرًا، البيتقـــي: الســـنن الكبـــرى، كتـــاب الصـــد (6)
 (. 16/ 41(، )1513 )ضعيف. ينظر السلسلة الضعيفة، 

 ( . 318/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )7/ 48) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 455/ 6الشافعي: ابم )ينظر/  (7)

(، وقـــال ابلبـــاني: 431/ 7(، )41774 )اق، بـــاب مـــا يجـــوز أن يكـــون متـــرًا، البيتقـــي: الســـنن الكبـــرى، كتـــاب الصـــد (8)
 (. 351/ 1(، )161 )ف جدًا. ينظر/ السلسلة الضعيفة، ضعي

 ( . 318/ 1دي: الحاوي )الماور ينظر/  (9)

 (. 456/ 6الشافعي: ابم) (10)

 (. 86/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)311/ 1الماوردي: الحاوي) (11)



 

 

 

 

  44 

  
 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
  :ا ق ا  .4

  (1)صلح بن يكون متراً  ،ثمناً كل ما صلح أن يكون . 

  ً(2)فصح أن يثبت دونتا عوضًا كالبيع ،المتر عقد ثبت فيه العشرة عوضا.  

 (3)كالخلع ،ال يتقدر في الشرع ،كل ما يقابل البضع من البدل . 

  :ا  عقوإل .5

سقاطاً  ،المتر ثبت حقًا للعبد وهو حق المرأة لتقدير فكان ا ،بدليل أنتا تمل  التصرف فيه استيفاًء وال
 . (4)فيه إلى العاقدين

  عا   ت  ن   دا  االلت ا  ي ر ىذا بون   لو : ا  ثأ   ا  ان  
  : ورة ا  ثأ  

هل يجب الصداق في مال ابب أم في مال  ،أب أراد أن يزوج ابنه الصغير الذي لم يبلغ الحلم
 . ؟الصغير

 : حر ر  حإل ا نباع 
 ،(5)إذا التزم ابب بذل  واشترطه على نفسه ،ى أبيهاتفق الفقتاء على أن صداق الصغير يجب عل

إلى أن الصداق يجب  فذهب اإلمام ربيعة ،يشترط ابب ذل  على نفسهلم ولكنتم اختلفوا إذا لم يلتزم و 
 . (6)وفي مال أبيه إن كان معسراً  ،في مال الصغير إن كان موسراً 

                                                 
 (. 7/ 48)تكملة المجموع: المطيعي (1)

 (. 86/ 44ابن قدامة: الشر  الكبير) (2)
 (. 311/ 1الماوردي: الحاوي) (3)
  (.476/ 4الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)
(؛ ابـن عبـد 444/ 4(؛ مالـ : المدونـة )358/ 4(؛ الشيخ نظـام: الفتـاوى التنديـة)447/ 1ينظر/ السرخسي: المبسوط) (5)

(؛ البتــوتي: الــروض 443/ 1(؛ البتــوتي: كشــاف القنــاع)161-168/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي )435البــر: الكــافي)ص
 (. 537المربع )ص

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 185/ 1رشد: البيان والتحصيل)(؛ ابن 444/ 4ينظر/ مال : المدونة) (6)
ينظـر/ األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل عا . ولا  قااإل ا ن ياور "  ا ا  وا شاافعن فان ا قاد   و ح اد فان روا ا  عنا ". 

  (؛ ابــن قدامــة: الشــر 168/ 1( المــاوردي: الحــاوي )443/ 46(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)444/ 4مالــ : المدونــة)
 (. 537(؛ البتوتي: الروض المربع )ص443/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)411-418/ 44الكبير)

ولا  قااإل ام ا ات"ا شاافعن فان ا ند اد  ثاواء كاات االلات  وثارًا     عثارًا.ا  انن/  ن  فن ذ ا  االلات دوت األ ، 
(؛ 411/ 44مـــة: الشـــر  الكبيـــر)(؛ ابـــن قدا168/ 1ينظـــر/ المـــاوردي: الحـــاوي )و ح اااد فااان روا ااا  ظااااهر ا  اااذه ". 

 (. 537(؛ البتوتي: الروض المربع )ص443/ 1البتوتي: كشاف القناع)
ت  دى األ   ا  ا ث/  نوب  أل  ىذا بوج الن  ا  اي ر،  ت   ا ت عنا  ا  يار فان  اح   ىت قلاام ا  ار ة لاذ  ، وا 

. ينظــر/   قاااإل ام ااا   لوحن فاا ولاا ىال ىت كااات اشاا رط ذ اا  و شاايد عا اا .ذ اا  ال رنااع لاا  عااا  الناا  اث حثااانًا، 
== 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 : األد   
 : من القياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ق ا  .1

 (1)وذل  إذا كان موسراً  ،فكان المعوض عليه كالكبير وكثمن المبيع ،أن العوض لالبن . 

  ًفلم يضمن  ،ناب فيه عن غيره ،بنه عقد معاوضة ؛اليضمن ابب المتر ،إن كان االبن موسرا
 . (2)عوضه كالوكيل

  ًكما  ،نه التزم العوض عنهوب ؛بن تزويجه للطفل جا ز ؛يضمن ابب المتر ،إن كان االبن معسرا
 . (3)لو نطق بالضمان

 : ا  عقوإل .2

 وذل  إذا كان  ،فوجب أن يكون هو الملتزم بما في مقابلته من الصداق ،أن االبن هو المال  للبضع
  .(4)موسراً 

 (5)وهو المتر ،التزام منه لموجبه ،قبول ابب لنكا  ابنه مع علمه ب عساره . 

  ىذا  ام بونيا (6)ا  فو    دا  ا  ر ة :ا  ثأ   ا  ا   
 :  ورة ا  ثأ  

  .ثم مات قبل أن يدخل بتا ،(7)لتا متراً  رجل تزوج امرأة دون أن يسمي أو يفرض
  .؟هل يجب لتا الصداق أم ال

 
                                                 

 (. 358/ 4(؛ الشيخ نظام: الفتاوى التندية)447/ 1السرخسي: المبسوط)

 (. 411/ 44ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكبير) (1)

 (. 537(؛ البتوتي: الروض المربع)ص443/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)411/ 44ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكبير) (2)

 (. 411/ 44قدامة: الشر  الكبير)ينظر/ ابن  (3)
 (. 168/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (4)

 نفس المرجع السابق.  (5)

المفو ضة أو المفولضة: هي المرأة التـي تـ نكح دون أن ي سـمى أو ي فـرض لتـا متـرًا، أو هـي التـي تـ نكح علـى أن ال متـر  (6)
(؛ المطرزي: المغرب فـي 116/ 48: معجم مقاييس اللغة)(؛ ابن فارس441/ 7لتا. ينظر/ ابن منظور: لسان العرب)

 (. 481(؛ الجرجاني: التعريفات)ص454/ 4ترتيب المعرب)
ينحصـر فقـط فـي النكـا  الـذي لـم ي سـم أو ي فـرض فيـه للمـرأة صـداق، وأمـا إذا ا شــترط  نكـا  التفـويض عنـد اإلمـام مالـ  (7)

فتــذ نكــا  فاســد عنــده، ي فســخ قبــل الــدخول، وأمــا بعــد الــدخول إســقاط المتــر: بــأن ت ــنكح المــرأة علــى أن ال متــر لتــا، 
(؛ النفـراوي: 541/ 3(؛ المـواق: التـاج واإلكليـل)438-437/ 4فالمشتور أنه يثبت بمتر المثل. ينظر/ مال : المدونة)

 (. 67/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي)411/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)181/ 3الفواكه الدواني)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 :  حر ر  حإل ا نباع 
 ف نتا ترثه  ،على أن المرأة المفوضة إذا مات زوجتا ،(1)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة

 . (2)العدة وعليتا

 ف نه يجب لتا متر ، على أن المفوضة إذا دخل بتا زوجتا ثم مات ،(3)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
 . (5)إلى أنه ال صداق لتا فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا إذا مات قبل الدخول ،(4)المثل

 : األد  
  :من السنة والمعقول والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ثن  .1
ا   ان  ِّ  ل د  ا رَّح   ت  ل ت  ا  ل    ن ُك   }: ق اإل   ر ُثوإُل ا اَّ      تَّ  ع ت  ع    ا ر ُثوإل   :ق اُ وا ،{ان ك ُحوا األ   ا      

ا        ه ُاوُه   }: إل  ق ا ؟ا اَّ   ف   ا ا  ع ل ج ُ  ل   ن ُي      .(6){  ا   ر ا    ع 
و  ،و المفوضة مات عنتا زوجتا ،أن المستحق بالعقد ما تراضى به ابهلون دون غيره :ون  ا دال  

 . (7)فدل على أنه ال متر لتا ،لم تتراض على متر معين
                                                 

 (. 431/ 4مال : المدونة)ينظر/  (1)

 (. 466/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)171/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)56/ 48)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
 (. 431/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)
مالــــــ : (؛ 431/ 4(؛ الزيلعــــــي: تبيــــــين الحقــــــا ق)45/ 3(؛ الغنيمــــــي: اللبــــــاب)415/ 4ينظــــــر/ المرغينــــــاني: التدايــــــة) (4)

(؛ 56/ 48)تكملـــــة المجمـــــوع: المطيعـــــي(؛ 471/ 6(؛ الشـــــافعي: ابم)367/ 1(؛ القرافـــــي: لـــــذخيرة)438/ 4المدونـــــة)
 (. 431/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)478/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)171/ 1الماوردي: الحاوي)

(؛ ابـــن قدامـــة: 171/ 1(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)56/ 48)تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 438/ 4ينظـــر/ مالـــ : المدونـــة) (5)
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل:  ،(467/ 44الشر  الكبير)

". ينظـر/ مالـ : األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل األج   " ا   وا شافعن فن األ ح و ح د فن روا   عنا 
-476/ 6(؛ الشــافعي: ابم)47/ 4المجتتــد)(؛ ابــن رشــد: بدايــة 368/ 1(؛ القرافــي: الــذخيرة)438-437/ 4المدونــة)

 (. 441/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)171/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)56/ 48)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 478
األج   "  لو حن ف  وا شافعن فن ا قوإل اآلخر واح د فن روا   ظاهر ا  ذه ".  ا  انن/  ت  يا  ير ا   إل. ول  قاإل

(؛ الزيلعـي: تبيـين 45/ 3(؛ الغنيمي: اللباب)415/ 4(؛ الكاساني: بدا ع الصنا ع)415/ 4داية)ينظر/ المرغيناني: الت
/ 1(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)56/ 48)تكملـــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 475-471/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)431/ 4الحقـــا ق)

 (. 441/ 8داوي: اإلنصاف )(؛ المر 431/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)466/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)171
. ينظـر/ ابـن قدامـة: ا  ا ث/  ت  يا ن ف  ير ا   إل، ىذا     كت فر    يا. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا 

 (. 441/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)467/ 44الشر  الكبير)

  .44سبق تخريجه ص (6)
 (. 181/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي) (7)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 : ا ق ا  .2

 صابة   .(1)كالطالق ،فلم ي ستحق به متر ،أنه فراق مفوضة قبل فرض وال

 كالرضاع والردة ،فلم يجب به المتر ،الموت سبب يقع به الفرقة.  

 كالمبر ة لزوجتا من الصداق ،لم يستنفد بالموت جميع الصداق ،من لم ينتصف صداقتا بالطالق.  

 (2)كالزيادة على متر المثل ،لم يتكمل بالموت ،كل ما لم ينتصف بالطالق . 

  :ا  عقوإل .3

  ً(3)فال متر لتا ،ولم ت سلم ،حتى ت سلم بضعتا ابصل أن ال تستحق المرأة شي ا . 

 وا  حا إل ،(4)امح ات : ان اً 
 : وف   خ    ثاجإل

 ؟هإل  ش رط امثل  فن امح ات: ا  ثأ   األو  
  : ورة ا  ثأ  

  .؟هل تحصنه أو هل يحصنتا ،مسلم تزوج نصرانية
  : حر ر  حإل ا نباع

ولكنتم  ،(6)التكليف والحرية ،ن من شروط اإلحصانعلى أ (5)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
 ،فلو تزوج مسلم نصرانية ،إلى اشتراطه في اإلحصان فذهب اإلمام ربيعة ،اختلفوا في شرط اإلسالم

 . (7)ولكنه ال يحصنتا ،ف نتا تحصنه
                                                 

 (. 467/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)57/ 48)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 181/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي) (1)

 (. 181/ 1الماوردي: الحاوي)  (2)
 (. 368/ 1ينظر/ القرافي: الذخيرة) (3)

اسـم جـامع لشـروط " م المـاوردي بأنـه:المقصود باإلحصان هنا إحصان النكا  الذي ي ـرجم بـه مـن زنـا، وقـد عرفـه اإلمـا (4)
 .(385/ 1الماوردي: الحاوي)". مانعة إذا تكاملت كان حد الزنا فيتا الرجم دون الجلد

  (.488/ 4مال : المدونة)ينظر/  (5)

(؛ السرخسي: المبسـوط 37/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع)و ذ   عند  بواج ا عل د لام اء، ال  ح ني  ن  عًا.  (6)
(؛ 141/ 4(؛ العــدوي: حاشــية العــدوي)488-486/ 4(؛ مالــ : المدونــة)474/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)31/ 1)

(؛ شـمس 314/ 5(؛ موفق الـدين بـن قدامـة: الكـافي)385/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)13/ 44)تكملة المجموع: المطيعي
 (. 76/ 5(؛ البتوتي: كشاف القناع)413/ 46الدين بن قدامة: الشر  الكبير)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 488/ 4ينظر/ مال : المدونة) (7)
(؛ ابـــن عبـــد البـــر: 388/ 4. ينظـــر/ مالـــ : المدونـــة)ولااا  قااااإل ام اااا   ا ااا   عااا .األوإل/ قاااد وافااا  قاااوإل ام اااا  رل

 (. 344/ 1(؛ الدردير: الشر  الكبير)141/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي)481/ 46االستذكار)
== 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

  :األد   
 : من القرآن والسنة والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا كر   ا قرآت .1

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچ: قوله تعالى

  .(1)چں  ں ڱ
 . (2)فدل على أنه شرط فيه ،أن اإلحصان مقصود به اإلسالم :ون  ا دال  

 : ن ا ث .2

ت  } :ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    ت ، ع ت  ال ت  ُع  ر ر    ل ا اَّ   ف ا      ل ُ ح     . (3){  ت    ش 
 . (4)فدل على أن اإلسالم شرط في اإلحصان ،أن المشر  ليس بمحصن :ون  ا دال  

 : ا ق ا  .3

 (5)فألن يعتبر فيتا نقص الكفر أولى ،ي عتبر فيتا نقص الرق ،اإلحصان منزلة كمال وتشريف . 

 (6)ك حصان القاذف ،فكان اإلسالم شرط فيه ،إحصان الزنا من شرطه الحرية . 
                                                 

ه  ى   عد  اش راط امثل  فن امح ات، فبواج ا  ثا  لا ن ران    ح ني ا  عًا. ول  قااإل األج ا  " لاو ا  انن/ ذ
(؛ 38/ 7. ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) وثاااف  ااات ا حنف ااا  وا شاااافعن و ح اااد فااان روا ااا  ظااااهر ا  اااذه "

(؛ موفــق الــدين بــن 11/ 44)مجمــوعتكملــة ال: المطيعــي(؛ 385/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي)31/ 1السرخســي: المبســوط)
ـــاع)418/ 46(؛ شـــمس الـــدين بـــن قدامـــة: الشـــر  الكبيـــر)313/ 5قدامـــة: الكـــافي ) (؛ 77/ 5(؛ البتـــوتي: كشـــاف القن

 (. 431/ 41المرداوي: اإلنصاف)
ال ا  ا ث/ ذه  ى   اش راط امثل  فن امح ات، و ن   ت   وفر ذ   فن اال ن ت  عاًا، فابواج ا  ثاا  لا ن اران   

ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع  ح ااني ا اال ناا ت  عااًا. ولاا  قاااإل ام ا ااات" لو حن فاا  و ح ااد فاان ا روا اا  األخاارى عناا ". 
(؛ ابن التمام: شر  فتح 474/ 3(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)11-31/ 1(؛ السرخسي: المبسوط )38-37/ 7الصنا ع)

 (. 434/ 41مرداوي: اإلنصاف)(؛ ال418/ 46(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)438/ 5القدير)
 (. 1سورة النور: آية) (1)
 (. 11/ 1ينظر/ السرخسي: المبسوط) (2)

: (، وقـال ابلبـاني446/ 8(، )47314 )باب من أشر  بار فليس بمحصـن،  البيتقي: السنن الكبرى، كتاب الحدود، (3)
 (. 454/ 4(، )747 )ضعيف. ينظر/ السلسلة الضعيفة، 

: المطيعـــي(؛ 474/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)11/ 1(؛ السرخســـي: المبســـوط )38/ 7دا ع الصـــنا ع)الكاســـاني: بـــ (4)
 (. 418/ 46(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)386/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)11/ 44)تكملة المجموع

 (. 386/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي) (5)

-418/ 46(؛ ابـــن قدامـــة: الشـــر  الكبيـــر)386/ 1ردي: الحــاوي)(؛ المـــاو 11/ 44)تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــيينظــر/  (6)
411 .) 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 : ا  عقوإل .4

 الذي هو  ،فيمنع من الزنا ،بن االسالم نعمة كاملة موجبة للشكر ؛يشترط اإلسالم في اإلحصان
 . (1)وضع الكفر موضع الشكر

 ؟هإل ا دخوإل فن ا نكاه ا  ح ح شرط  إلح ات: ا  ثأ   ا  ان  
  : ورة ا  ثأ  

 .  ، بأن نكحتا لمدة مؤقتة كشتر مثاًل، أو نكحتا بدون شتودبنكا  فاسد وطئ امرأةرجل 
 . ؟أم البد لإلحصان من دخول ،هل يكون محصنًا بتذا الزواج

   :حك  ا  ثأ  
شرط من شروط  ،على أن الدخول في النكا  الصحيح ،(2)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة

 . (3)اإلحصان
 : األد  

 : من السنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا ثن  .1

   ا  م ا} :ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    ت ، ع ت  ُعل اد ة  ل ت  ا  َّ ا ُد     . (4){ج    و ا رَّن  ُ و ا  َّ ُِّ  ل ا  َّ ِّ   ن 

   ُعود ل د  ا اَّ   ل ت    ث  ا    } :ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    ت  ،ع ت  ع  ر م  ُ ث  إلُّ د ُ  ا   ي ُد   ت  ال  ى      ى الَّ  ،ال    ح    ش 
د ى   ل ث   ،ُ  و   نِّن ر ُثوإُل ا اَّ   ا اَّ  ُ    ت  ا دِّ ت  ا  َّار ُ   ،ُ  ا بَّان نو ا  َّ ِّ  ،ا نَّف ُ  ل ا نَّف     :ى الَّ ل ِ ح  و ا   ار 

 . (5){  ا ن   اع    

والخالف  ،والثيوبة هي اإلحصان ،أوجب الموت على الزاني الثيب بالرجم أن ار :ون  ا دال  
 . (6)والدخول في النكا  الصحيح بين العلماء أن الثيوبة ال تتحقق إال بالوطء

 
 

                                                 
 (. 11/ 1(؛ السرخسي: المبسوط )38/ 7ينظر/ االكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)

 (. 414/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)

 (. 411ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع )ص (3)

 (. 714(، )ص4611مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، )  (4)

 (. 5/ 1(، )6878البخاري: صحيح البخاري، كتلب الديات، باب قوله تعالى: "أن النفس بالنفس. . . "، )  (5)

(؛ ابـن 13/ 44) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 474/ 3(؛ الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق)31/ 1ينظر/ السرخسي: المبسـوط) (6)
 (. 76/ 5شاف القناع)(؛ البتوتي: ك413/ 46قدامة: الشر  الكبير)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 : ا  عقوإل .2

  وبه  ،بنه اقتضاء الشتوة بطريق الحالل ؛الدخول في النكا  الصحيح ،اإلحصانا شترط لتحقق
 . (1)والنكا  الفاسد ال يقع بع اإلشباع واالستغناء ،فيقع به االستغناء عن الحرام ،تنكسر شتوته ويشبع

 بن الثيوبة على ماعليه أصل حال اآلدمي ؛ الدخول في النكا  الصحيح ،ا شترط لتحقق اإلحصان
بن  ؛وكان المقصود به تغليظ الجريمة ،ال يتصور بسبب مشروع سوى النكا  الصحيح ،الحريةمن 

ن الجناية في اإلقدام على الزنى بعد إصابة  ،الرجم أفحش العقوبات فيستدعي أغلظ الجنايات وال
 . (2)وحتى تكون العقوبة دافعة إلى صيانة الحياة الزوجية ،الحالل يكون أغلظ

هإل   ح إل امح ات لوطء ا نكاه ا ذي ف   خ ار ألحد  :ا  ثأ   ا  ا   
 ؟ ا بون ت  و  ي ره ا

  : ورة ا  ثأ  
أو على أنه بالخيار ولم يذكر  ،على أنه بالخيار في نكاحتا يومًا أو أقل أو أكثر ،رجل تزوج امرأة

ن شاء رده ،أجاًل معيناً  لتما معًا أو بحد  أو ش رط ،أو كان ذل  الخيار للمرأة ،إن شاء أجاز النكا  وال
  .؟هل يتحصل اإلحصان في وطء هذا النكا  أم ال .غيرهما

  : حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا في وقوعه  ،(3)أجمع الفقتاء على أن اإلحصان يقع بالدخول في النكا  الصحيح

نه ال يقع إلى أ فذهب اإلمام ربيعة ،بالدخول في النكا  الذي فيه خيار بحد الزوجين أو لغيرهما
 . (4)اإلحصان به

 : األد  
  :من المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 385/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)474/ 3(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)38/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)

 (. 35/ 44) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 31/ 1ينظر/ السرخسي: المبسوط) (2)

 (. 411ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (3)

 (، وفن ا  ثأ   قوالت: 14/ 5لتحصيل)ينظر/ ابن رشد: البيان وا (4)
/ 4ينظـر/ مالـ : المدونـة)األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور " ا   وا شافعن و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ". 

/ 1حــاوي)(؛ المــاوردي: ال41/ 48(؛ المطيعــي: تكملــة المجمــوع )51/ 6(؛ الشــافعي: ابم)14/ 5(؛ ابـن رشــد: البيــان والتحصــيل)14
 (. 456/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع)31/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)416/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)511

ينظـر/ ابـن ا  انن/ ذه  ى    ن   قع ل  امح اات. ولا  قااإل ام ا اات"  لوحن فا  و ح اد فان ا روا ا  األخارى عنا ". 
(؛ ابـن 83-84/ 3(؛ ابـن مـازة: المحـيط البرهـاني)417وى )ص(؛ السغدي: النتف في الفتـا81/ 3نجيم: البحر الرا ق)

 (. 456/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع)413/ 1قدامة: الكافي)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 ف ن  ،والخيار موضوع الستدرا  المغابنة ،ال تقصد فيه المغابنة ،عقد النكا  عقد ثابت الزم ناجز

 . (1)لمنافاته في اللزوم ؛اشترط في النكا  أبطله

  بنه ليس بيعًا وال في معناه ؛مجلس أو خيار شرط سواء كان خيار ،اليثبت الخيار في النكا، 
  .(2)وال مقصودًا منه ،والعوض ليس ركنًا فيه

  وفي فسخه بعد العقد ضرر بتا ،يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة ،ثبوت الخيار في عقد النكا، 
 . (3)ولذل  وجب لتا بالطالق قبل الدخول نصف الصداق

   حاإل لا ن   دوت االش راطحك  نكاه ا : ا  ثأ   ا رالع 
 :  ورة ا  ثأ  

دون اشـتراط ذلـ   ،ثم تزوجتا رجـل آخـر بنيـة أن ي حللتـا لزوجتـا ابول ،رجل طلق امرأته فبت طالقتا
  .؟هل يصح نكاحه أم ال.في العقد

  : حر ر  حإل ا نباع
ا  الم حل ل بالنية دون ولكنتم اختلفوا في نك ،(4)اتفق الفقتاء على تحريم نكا  التحليل إذا اشترط ذل 

 . (5)بل هو مأجور بذل  ،إلى صحته فذهب اإلمام ربيعة ،اشتراط ذل 
 

                                                 
(؛ ابـن مفلـح: 413/ 1(؛ ابن قدامة: الكافي)511/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)41/ 48) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (1)

 (. 456/ 6المبدع)

 (. 31/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)416/ 41ير)ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكب (2)

 (. 417/ 41ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكبير) (3)
(؛ مالـ : المدونـة 441/ 4(؛ الحـداد: الجـوهرة النيـرة )58/ 3(؛ الغنيمـي: اللبـاب )484/ 1ينظر/ ابن التمام: شـر  الفـتح القـدير ) (4)

-358/ 47)تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 386/ 1لبيــــان والتحصــــيل )(؛ ابــــن رشــــد: ا341/ 1(؛ القرافــــي: الــــذخيرة )415/ 4)
   (.85/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )115/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )333/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )351

 وفن ا  ثا   قوالت: (، 464/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار )386/ 1ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل ) (5)
ينظر/ ابـن التمـام: شـر  ألوإل/ قد واف  ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  وا شافعن و ح د فن روا   عن "ا

(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق 441/ 4(؛ الحـــداد: الجـــوهرة النيـــرة )58/ 3(؛ الغنيمـــي: اللبـــاب )484/ 1الفـــتح القـــدير )
(؛ 333/ 1(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )363/ 47)ملـــة المجمـــوعتك: المطيعـــي(؛ 417-416/ 6(؛ الشـــافعي: ابم )1/63)

 (. 454/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع )413/ 1ابن قدامة: الكافي )
؛ ينظـر/ ول  قاإل ام ا ات " ا   و  ح د فن روا   ظاهر ا  اذه "    فثاد ا نكاه وال  قع ل   حا إل.ا  انن/ ذه  ى

(؛ ابــن رشــد الحفيــد: 386/ 1(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل )341/ 1(؛ القرافــي: الــذخيرة )416/ 4مالــ : المدونــة )
(؛ ابن قدامة: الشر  85/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )458/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار )87/ 4بداية المجتتد )

 (. 454/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع )117/ 41الكبير )
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

  :األد   
 : من القرآن وابثر والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چحبجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ چ: قوله تعالى

 . (2)بنه ناكح ؛هذا عام يشمل المحلل بالنية ،"حبجب يئ ىئ مئ ": ون  ا دال  
 : األ ر .2

 ف ر ش خ والت     ت األعرا  فن  ،فل يا ،طا  رنإل  ت قر ش ا ر ة    :قاإل ،عت  ناهد
 ،   كر عا   فك  ايا ،       عن  ؟،هإل ف    ت خ ر :فقاإل  اف   ، ي ا قد ا ل نارة ،ا ثو 

و  ر   ،فانطا  ل  فأخلر  ا خلر ،فأرنن  د  :قاإل ،نع  :قاإل ،   كر عا   فك  ايا ،       عن 
واهلل  :فقا م ،فِذا هو قد والها ا دلر ،فا ا   لح اث أذت فأذت    ،فنكحيا فلام  عيا ،لنكاحيا

 و نكح يا  فعام ل  كذا ) :فقاإل ،فدعا  ،فذكر ذ    ع ر لت ا خطا  ،  نكح   لداً  جت طاقنن ال
 . (3))ا ب يا( :و وعد  ودعا بونيا فقاإل ،(وكذا

على فدل  ،إذا لم يشترط ذل  في العقد ،أجاز نكا  المحلل بنية أن سيدنا عمر :ون  ا دال  
 . صحة نكاحه

 فناء    ،وكات  ثك ت  عرالن  قعد للا  ا  ثند ، ت ا ر ة طاقيا بونيا  ل اً ، عت الت ث ر ت
قاإل فكات  ،نع  :فقاإل ؟،هإل    فن ا ر ة  نكحيا و ل م  عيا   ا  فِذا   لحم فارق يا :ا ر ة فقا م

   ك ا  فِنن ،فل  فعإل ،قياطا :ن  ىذا   لحم فث قو وت   ى: فا ا  بونيا قا م    ا  ر ة ،ذ  
فثأ و   ت  طاقيا  ، ن   نج   ل  :فا ا   لح   و  و  وها فقا م  ي  ،اذه  ى   ع ر ، رى
ت رالو  لر   فأ نن ،ا ب  بون  ) :فقاإل    ،فأخلر  وذه  ى   ع ر ،فأل   ولعث ى   ا  ر ة ،(وا 

ا ح د هلل ) :فقاإل    ع ر ،فن حا  وكات  يدو لعد ذ   و روه عا  ع ر. ا واثط  فنكإل ليا
 . (4)( ا ذا ا رقع  ت ا ذى ربق  حا   يدو ليا و روه

فدل على  ،إذا لم يشترط ذل  في العقد ،أجاز نكا  المحلل بنية أن سيدنا عمر  :ون  ا دال  
 . صحة نكاحه 

                                                 
 (. 431سورة البقرة: من اآلية) (1)
 (. 88/ 4د: بداية المجتتد)ينظر/ ابن رش (2)
 (. 417/ 6الشافعي: ابم) (3)

(؛ ابــن 331-333/ 1(؛ المـاوردي: الحــاوي )363/ 47)تكملــة المجمــوع: المطيعـي(؛ 418/ 6ينظـر/ الشــافعي: ابم ) (4)
 (. 141-111/ 41قدامة: الشر  الكبير )



 

 

 

 

  34 

  
 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 : ا  عقوإل .3

 كما أنه ليس النتي  ،ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكا  ،قصد التحليل ليس في تحريم
أو  ،ما يدل على أن من شرط صحة الصالة صحة مل  البقعة ،عن الصالة في الدار المغصوبة

ذا لم يدل النتي عن فساد عقد النكا  ،اإلذن من مالكتا في ذل  فأحرى أن ال يدل على بطالن  ،وال
  .(1)التحليل

 أو ما لو نوت المرأة ذل  ،فأشبه مالو نوى طالقتا لغير اإلحالل ،لنكا  خال عن شرط يفسدهعقد ا، 
 ولو نوى ،بدليل مالو اشترى عبدًا بشرط أن يبيعه لم يصح ،وبن العقد يبطل بما شرط ال بما قصد

 . (2)ذل  لم يبطل

  ؟هإل  قع ا  حا إل لنكاه  هإل ا ك ا : ا  ثأ   ا خا ث 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ثم فارقتا بموت أو بطالق ،ثم تزوجتا نصراني ودخل بتا ،طلق زوجته النصرانية ثالثاً  مسلم
  .؟أم ال هل يحلتا لزوجتا المسلم

  : حر ر  حإل ا نباع
أنتا التحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل  ،أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته ثالثاً 

إلى أنه ال يحلتا  فذهب اإلمام ربيعة ،ان الزوج الثاني نصرانيًا أو يتودياً ولكنتم اختلفوا إذا ك ،(3)بتا
 . (4)لزوجتا ابول "المسلم"

  :األد  
 : من السنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 88/ 4ابن رشد: بداية المجتتد) (1)

 (. 454/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع )111-118/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)333/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي) (2)

 (. 445ابن المنذر: اإلجماع )ص (3)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 174/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (4)
البـــر:  (؛ ابـــن عبـــد413/ 4. ينظـــر/ مالـــ : المدونـــة )األوإل/ قاااد وافااا  قاااوإل ام اااا  رل عااا . ولااا  قااااإل ام اااا   ا ااا 

 (. 457/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي )87/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد)457/ 46االستذكار)
". ينظــر/ ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   ناا   حايااا  بونيااا ا ثااال  "ا  ثااا ". ولاا  قاااإل ا ن يااور"  لااو حن فاا  وا شااافعن و ح ااد

(؛ الشــافعي: ابم 64/ 1يم: البحــر الرا ــق )(؛ ابــن نجــ481/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)61/ 1الشــيباني: الحجــة )
(؛ 161(؛ التدايــة: الكلــوذاني)ص334/ 41(؛ المــاوردي: الحـاوي )147/ 48) تكملــة المجمـوع: المطيعـي(؛ 634/ 6)

 (. 454/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات )81/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )174/ 8ابن قدامة: المغني )
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
  :ا ثن  .1

ل د  ا اَّ    ع ت ال ر  ل ت  ع  ُ ُ وُهتَّ ل أ   ان    ا َُّقوا ا اَّ   ف   ا نِّث ا} :ق اإل   ر ُثوإُل ا اَّ     تَّ  ،ن  ذ  ء  ف ِ نَُّك     خ 
ُيتَّ ل ك ا      ا اَّ    ا اَّ    ا ا ُ    ُفُرون   . (1){و اث   ح 

فدل على أن  ،فلم يجز أن يملكتا بغير ذل  ،يعني بكتاب ار ودين اإلسالم"كلمة ار"  :ون  ا دال  
ن أقروا عليتا ،مناكح أهل الكتاب باطلة والنكا  الباطل ال يقع به التحليل  ،وطالقتم غير واقع ،وال

 . (2)واإلحصان
 : ا  عقوإل .2

 ء الثوب على المرأة بنتم قد كانوا يعتقدون إلقا ؛اليقع اإلحصان وال التحليل بنكا  أهل الكتاب
فلم يجز أن  ،وكل ذل  مردود بالشرع ،والمبادلة بالنساء نكاحاً  ،وقترها على نفستا نكاحاً  ،نكاحاً 

 . (3)يصح في اإلسالم

 (4)وطالقتم ليس طالقاً  ،وال يعد نكاحاً  ،نكا  أهل الكتاب ال يحصن . 

 حر   ا   اهرة : ا  اً 
 : وف يا  ثأ  ات

قلإل   و طاقيا ىذا  ام ،والن    بون  ا رنإل عا   ل  هإل  حر : ا  ثأ   األو  
 ؟ ت  دخإل ليا

 :  ورة ا  ثأ  
 . أو رجل تزوج امرأة، ثم طلقتا قبل أن يدخل بتا.ثم توفي عنتا ولم يمستا ،رجل تزوج امرأة

 . ؟أم ال وابنه هل تحرم على أبيه
   :حك  ا  ثأ  

 ،ف نتا تحرم على أبيه وابنه ،جل إذا تزوج امرأةعلى أن الر (5)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة
  .(6)أجداده وعلى ولد ولده من الذكور واإلنا  أبداً  ىوعل ،سواء دخل بتا أم لم يدخل

                                                 
 .41سبق تخريجه ص (1)

 (. 314/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)71/ 1ينظر/ الشيباني: الحجة ) (2)

 (. 314/ 1الماوردي: الحاوي) (3)
 (. 71/ 1الشيباني: الحجة ) (4)

 (. 471/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (5)

 (. 441/ 6ابن مفلح: المبدع ) (؛484/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )415ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع )ص (6)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

  :األد   
 : المعقولمن القرآن و  يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چ ھ ھ ہ ہ ہ چ: قوله تعالى
 . (2)سواء دخل بتا أم لم يدخل ،بمجرد العقد عليتا ،أن زوجة الرجل تحرم على أبيه :ون  ا دال  

  :ا  عقوإل .2

ل  الضغينة ف ذا تزوجت أباه أور  ذ ،ويريد العود إليتا ،ربما يندم على ذل  ،إذا طلق االبن زوجته
ولتذا  ،فيجب أن يحرم حتى ال يؤدي إلى الحرام ،وقطع الرحم حرام ،والضغينة تور  القطيعة ،بينتما

 . (3)حرمت منكوحة ابب على االبن
 ؟هإل   لم حر   ا   اهرة لا بن  :ا  ثأ   ا  ان  

 :  ورة ا  ثأ  
كما في  ،على المرأة أبوه أو ابنهوهل يحرم  ؟،هل تحرم على الرجل أمتا أو ابنتتا .رجل زنى بامرأة
  . ؟النكا  الصحيح أم ال
 : حر ر  حإل ا نباع

ولكــنتم اختلفــوا فــي ثبوتتــا  ،(4)أجمــع أهــل العلــم علــى أن حرمــة المصــاهرة تثبــت بــوطء النكــا  الفاســد
 . (5)إلى أن حرمة المصاهرة ال تثبت بالزنى فذهب اإلمام ربيعة ،بالزنى

                                                 
 (. 43سورة النساء: من اآلية) (1)
/ 3(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق )444/ 3(؛ شر  الفتح القدير: ابن التمـام )461/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (2)

(؛ النفـراوي: 75/ 4)(؛ ابن خلف: كفاية الطالب 478/ 4(؛ مال : المدونة )413/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق )414
 تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 68/ 6(؛ الشــافعي: ابم )75/ 4(؛ العــدوي: حاشــية العــدوي )173/ 3الفواكــه الــدواني )

ـــن قدامـــة: الشـــر  الكبيـــر )344/ 47) / 6(؛ ابـــن مفلـــح: المبـــدع )66/ 1(؛ البتـــوتي: كشـــاف القنـــاع )484/ 41(؛ اب
416 .) 

 (. 461/ 4 ع )ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا (3)
 (. 416ابن المنذر: اإلجماع)ص (4)

 (،181/ 48ن رشــد: البيــان والتحصــيل)(؛ ابــ417/ 46(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )478/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة) (5)
 وفن ا  ثأ   قوالت: 

البـر: االسـتذكار  ". ينظـر/ ابـن عبـداألوإل/ قد واف  قاوإل ام اا  رل عا . ولا  قااإل ام ا اات"  ا ا  فان قاوإل وا شاافعن
(؛ ابـــن عبـــد البـــر: الكـــافي 31/ 4(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتتـــد)181/ 48(؛ ابـــن رشـــد: البيـــان والتحصـــيل)417/ 46)

 (. 347/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 71/ 6(؛ الشافعي: ابم )411)ص
== 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

  :األد   
 : من القرآن والسنة وابثر والقياس والمعقول م ربيعةيستدل لقول اإلما

 : ا كر   ا قرآت .1
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ چ :قوله تعالى 

 . (1)چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

نما تكون المرأة مضافة إلينا  ،الربا ب المضافة إلى نسا نا المدخوالت حرم ار :ون  ا دال   وال
وليس التي  ،وهذا دخول بال نكا  فال تثبت به الحرمة ،فكان الدخول بالنكا  شرط ثبوت الحرمة ،بالنكا 

 . (2)زنى بتا من نسا ه وال ابنتتا من ربا به
 (3)چٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :قوله تعالى . 

 ،ولم يذكر بينتن محرمات بالزنى ،ثم أحل ما عدا ذل  ،ذكر المحرمات  أن ار :ون  ا دال  
  .حرمة المصاهرة فدل على أن الزنى ال تثبت به

 (4)چ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ چ: قوله تعالى . 

 ،يثبت بالزنا النسب ولملا لم ،الصتر في الموضع الذي أثبت فيه النسب أثبت ار  :ون  ا دال  
 . (5)لم يثبت به الصتر

 : ا ثن  .2

ر اً ا ُثج إل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق ا  م  ع ت  ع اج ش     ر اً ا     ن ك ُح ال ن   ي ا   و      ل ُع اال ل ن    ح  ع ت  ا رَُّنإل      ل ُع ا    ر   ة  ح 
ر  ال  } :ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق ا  م   ؟    ن ك ُح  ُ َّي ا رُِّ  ا  ح  رُِّ    ا ك ات  ل ن ك اه  ح ل إل   ُ ح   . (6){اُ  ا  ح ل إل  ى نَّ  ا ُ ح 

                                                 

.   فان ا قاوإل اآلخار و ح اد"ا  انن/ ذه  ى    لوم حر ا  ا   ااهرة لاا بن . ولا  قااإل ا ن ياور "  لاو حن فا  و ا ا
/ 3(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق )444/ 3(؛ شـر  فـتح القـدير: ابـن التمـام )461/ 4ينظر/ الكاساني: بـدا ع الصـنا ع )

(؛ ابـن 417/ 46(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار )477/ 4(؛ مالـ : المدونـة )416/ 4(؛ الزيلعي: تبيـين الحقـا ق )411
(؛ ابـن قدامـة: 411(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي)ص31/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتـد)181/ 48رشد: البيان والتحصيل)

 (. 431/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع )66/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )487/ 41الشر  الكبير )

 (. 43سورة النساء: من اآلية) (1)
 (. 411ي )ص(؛ ابن عبد البر: الكاف464-461/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)
 (. 41سورة النساء: من اآلية) (3)
 (. 51سورة الفرقان: اآلية) (4)
 (. 347/ 47) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (5)

 . 44سبق تخريجه ص (6)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

ر  ": ون  ا دال    رُِّ  ا  ح  ل إل  ال  ُ ح  حرم الحالل وهو نكا  أم أو بنت ال ي ،" أن الزنى وهو الحراماُ  ا  ح 
 . (1)فدل على أن الزنى ال تثبت به حرمة المصاهرة ،المزني بتا

 : األ ر .3

 . (2)(ال  حر  ا حرا  ا حلإل: ) ن  قاإلروي عت الت علا 
فدل على أن  ،م أو بنت المزني بتاال يحرم الحالل وهو نكا  أ ،أن الزنى وهو الحرام :ون  ا دال  

 . الزنى ال تثبت به حرمة المصاهرة
  :ا ق ا  .1

 . (3)كالمباشرة بغير شتوة ،فلم يتعلق به تحريم المصاهرة ،الزنى معنى ال تصير به المرأة فراشاً 
 : ا  عقوإل .5

الذي جعل  ،امال تثبت بالحر  ،فالنعمة التي تثبت بالحالل ،أن التحريم بالنكا  إنما هو نعمة ال نقمة
 . (4)بحل المطلقة ثالثًا لزوجتا ،وبنه لو كان مؤثراً  ؛ار فيه النقمة عاجاًل وآجالً 

 ا نفق  :رالعاً 
 : وف يا خ    ثاجإل

  ؟عا   ت  ن  نفق  ا      ا  ي ر ا ذي ال  اإل   : ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟على من تجب نفقته ،أرادت أن تتزوجف ،امرأة توفي عنتا زوجتا ولتا ولد صغير ال مال له
  : حر ر  حإل ا نباع

ولكنتم  ،(5)أن ذل  في ماله ،أجمع أهل العلم أن نفقة الصبي وأجرة رضاعته إذا توفي والده وله مال
وهو من أيتام  ،إلى أنه ال تجب نفقته على أحد فذهب اإلمام ربيعة ،اختلفوا إذا لم يكن له مال

 . (6)ويسعه ما يسعتم ،حملتميحمله ما ي ،المسلمين
                                                 

 تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 416/ 4(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق )464-461/ 4ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (1)
 (. 487/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )47/347)

 (. 487/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )181/ 48(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل )417/ 46ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار ) (2)
 (. 487/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)346-345/ 47) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (3)
 (. 71/ 6(؛ ابم: الشافعي )416/ 4ينظر/ الزيلعي: تبيين الحقا ق ) (4)
 (. 444ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع )ص (5)

 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: (، 367-366/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (6)
(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي 366/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة )األوإل/ قد واف  قوإل ام اا  رل عا . ولا  قااإل ام اا   ا ا 

== 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 : األد   
 : المعقولو  من القرآن يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ چ: قوله تعالى 

 . (1)چۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى ى ې

 :  ث دإل  ت وني ت" ۇئۇئ وئ وئ ەئ" :ون  ا دال  
وليس المقصود أن النفقة على  ،أن المقصود أن ال يضار الوار  الوالدة بولدها: ا ون  األوإل

 . (2)الوار 

 ،يمفكان معناه ال يضار الوار  باليت ،ال النفقة والكسوة ،أن المقصود تر  المضارة :ا ون  ا  انن
 . (3)كما ال تضار الوالدة والمولود له بولدهما

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى 

 . (4)چٺٺ

فدل على أنه ال مدخل للنساء في  ،ولم يوجبتا عليتن ،جب النفقة للنساءأو  أن ار :ون  ا دال  
 . (5)فال تجب النفقة على ابم ،النفقات

                                                 
 (. 4184/ 3(؛ النفراوي: الفواكه الدواني )471-473/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي )411-418)ص 

ا  ااانن/ ذهاا  ى اا  ونااو  نفق اا  عااا  ا ااوارث لقاادر   را اا . ولاا  قاااإل ام ا ااات"  لااو حن فاا  و ح ااد فاان روا اا  ظاااهر 
(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير 33-34/ 1اني: بدا ع الصنا ع )(؛ الكاس453/ 3ينظر/ الشيباني: الحجة )ا  ذه ". 

ـــدين بـــن قدامـــة: الكـــافي)61/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)368/ 1) ـــدين بـــن 411-413/ 5(؛ موفـــق ال (؛ شـــمس ال
 (. 141/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )313/ 41قدامة: الشر  الكبير )

ت  عل، فِت  عد وا  و  عثروا ان قإل ونولياا ى ا  األ . ولا  قااإل ام اا  ا شاافعن. ا  ا ث/ ذه  ى   ونو  نفق   عا  ا ند وا 
 (.  413-414/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 171/ 44)(؛ الماوردي: الحاوي473-474/ 6م)ينظر/ الشافعي: اب

 ح اد فان ا روا ا   ا رالع/ ذه  ى   ونو  نفق ا  عاا  ا ور ا  ا ع الام" ا رنااإل" فقاط دوت غ اره . ولا  قااإل ام اا 
 (. 411/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)311/ 41ينظر/ ابن قدامة: الشر  الكبير )األخرى عن . 

 (. 433سورة البقرة: من اآلية) (1)
 (. 178/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)473/ 6(؛ الشافعي: ابم)367/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (2)
 (. 34/ 1الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (3)
 (. 31سورة النساء: من اآلية) (4)
 (. 181/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (5)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 : ا  عقوإل .2

  .(1)وبعد نسب الجد ؛لضعف النساء عن التحمل ؛وال على ابم ،ال تجب النفقة على الجد
  ؟هإل  ن  نفق  ا وا د ت عا  االلت ا  عثر: ا  ثأ   ا  ان  

  :ا  ثأ   ورة 
  .وحاجة زوجته وأبنا ه ،بالكاد يكفي حاجته ما يكتسبه ،رجل فقير معسر

  .؟أم ال هل تجب عليه نفقة والديه
  : حر ر  حإل ا نباع

واجبة في مال الولد  ،الذين ال كسب لتما وال مال ،أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين
ت  لو   فن  فام ا  رل ع  ،ولد معسراً ولكنتم اختلفوا اذا كان ال ،(2)رالموس ح ت ثجإل عت ا رنإل هإل   وِّ

  ا  ثا وت  ت  نف  عا ي ا  ت وهو ر ي رآ ،"     عا     ات :قاإل ،عثر  و ثر  ىت ا طر  ذ  
بل يستحب  ،يدل على أن االبن المعسر ال تلزمه نفقة والديه فظاهر كالم اإلمام ربيعة ،(3) ا  "

 .له ذل  
 : األد  

 : من السنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

  :ا ثن  .1

ال ر ا   ي ا} :ق اإل    ر ُنإل  تَّ ا  رُثوإل ع ت  ن  دَّ   ع  ٌء ف أل ه ا     ،ال د    ل ن ف ث    ف      إل  ش    ف ِ ت   ،ف ِ ت  ف   
إل  ع ت    ه ا    ف ا ذ ى ق ر ال       إل  ع ت  ذ ى ق ر ال      ف ي ك ذ ا و ه ك ذ ا   ُقوإُل ل   ت    د      و ع ت       ن    و ع ت   ،ف    ف ِ ت  ف   

 . (4){ش   ا     

وجعل مرتبة الوالدين متـأخرة عن  ،زيادةعلق النفقة وشرطتا بالفضل وال أن الرسول :ون  ا دال  
                                                 

 (. 171/ 44ينظر/ المرجع السابق) (1)
 (. 141/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)388/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)441ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)
(؛ ابـــن عبـــد البـــر: 361/ 4. ينظـــر/ مالـــ  المدونـــة )  ا ااا  األوإل/ قاااد وافااا  قاااوإل اال اااا  رل عااا . ولااا  قااااإل اال اااا  (3)

 ( . 471/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي )411الكافي)ص
ا  انن/ ذه  ا   ا  ف  إل: فِت كات االلت  عثرًا، و ف إل عت قو   وقوم ع ا   فن  و  و  ا ،  اب ا  نفقا  وا د ا  

ت كات ال  ف إل عت قو   وقوم ع ا   فن   ثا ح   ا  و  و  ا ، فل  اب   نفق  وا د  ، و كات  و نلر عا  ذ  ، وا 
(؛ الزيلعــي: تبيــين 36/ 1ينظـر/ الكاســاني: بــدا ع الصـنا ع ) لااو حن فاا  وا شااافعن و ح ااد ". ذ اا . ولاا  قاااإل ا ن يور"

(؛ ابن قدامة: الشـر  188/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )416-415/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 61/ 3الحقا ق )
 ( . 141/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )314/ 41) الكبير

 ( . 386(، )ص117مسلم: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم ابهل ثم القرابة، )  (4)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

فدل على أن نفقة الوالدين ال  ،واالبن المعسر ال يوجد معه فضل وزيادة ،مرتبتي النفس والزوجة واببناء 
  .في مال االبن المعسر ،وأن نفقة الزوجة واببناء مقدمة على نفقة الوالدين ،بل يستحب له ذل  ،تلزمه

  :ا  عقوإل .4

 ؛ف نتا تجب ،بخالف نفقة الزوجة وابوالد ،والنفقة ال تجب على العاجز ،جزاالبن المعسر عا 
وال تجب نفقة المواساة على  ،ونفقة ابب مواساة ،وبنتا تجب بحكم المعاوضة ؛لحاجتتم إليتا

  .(1)المعسر المحتاج 

 الكسب ال بن  ؛يؤدي الى إعجازه عن الكسب ،الجبر على اإلنفاق واإلشرا  في نفقة الولد المعسر
وفيه  ،لم يقدر على الكسب ،فلو جعلناه نصفين ،وكمال القوة بكمال الغذاء ،يقوم إال بكمال القوة

 . (2)خوف هالكتما جميعاً 

  نفق  ا حا إل ا   وف  عنيا بونيا: ا  ثأ   ا  ا   
 :  ورة ا  ثأ  
 . ؟هل تجب النفقة لتا في ماله بعد موته .هي حاملتوفي عنتا زوجتا و ا ر ة 

 :  حر ر  حإل ا نباع
في نفقتتا إذا  ولكنتم اختلفوا ،(4()3)إذا كانت حا الً  ،اتفق الفقتاء على أنه النفقة للمتوفى عنتا زوجتا

 . (5)إلى أنه النفقة لتا فذهب اإلمام ربيعة ،كانت حامالً 
                                                 

(؛ 416/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 188/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)61/ 3ينظــر/ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق ) (1)
 ( . 141/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)314/ 41دامة: الشر  الكبير )ابن ق

 ( . 36/ 1الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (2)
(؛ الفيـــومي: المصـــبا  481/ 44الحا ـــل: هـــي كـــل أنثـــى لـــم تحمـــل أو ال تحبـــل. ينظـــر/ ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب) (3)

 (. 411/ 4لعربية: المعجم الوسيط)(؛ مجمع اللغة ا151/ 3(؛ ابن ابثير: النتاية)457/ 4المنير)
(؛ 64/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)447/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)444/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (4)

(؛ المــــواق: التــــاج 418(؛ ابــــن عبــــد البــــر: الكــــافي )ص175، 438/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)466/ 4الحــــداد: الجــــوهرة)
ـــدواني)(؛ الن481/ 1واإلكليـــل ) ـــة المجمـــوع 561/ 6) (؛ الشـــافعي: ابم4167/ 3فـــراوي: الفواكـــه ال (؛ المطيعـــي: تكمل

/ 41(؛ ابـــن قدامـــة: الشـــر  الكبيـــر)117/ 1(؛ البتـــوتي: كشـــاف القنـــاع )437/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )41/484)
 (. 474/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)345

  ثأ   قوالت: وفن ا (، 176، 431/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (5)
 لو حن ف  و ا   وا شافعن و ح د فن روا ا  ظااهر ا  اذه  ". إل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"األوإل/ قد واف  قو

(؛ 64/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)447/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)444/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)
(؛ المــــواق: التــــاج 418(؛ ابــــن عبــــد البــــر: الكــــافي )ص175، 438/ 4نــــة)(؛ مالــــ : المدو 466/ 4الحــــداد: الجــــوهرة)

 تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 561/ 6(؛ الشــــافعي: ابم )4167/ 3(؛ النفــــراوي: الفواكــــه الــــدواني)481/ 1واإلكليــــل)
/ 41(؛ ابــن قدامــة: الشــر  الكبيــر )117/ 1(؛ البتــوتي: كشــاف القنــاع )437/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي )484/ 41)

== 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 : األد   
 : من السنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

  :ا ثن  .4

   ال ر ُني اق اإل  ا  رُثوإل   تَّ  ع ت  ن  و  فَّ  ع ن ي ا ب  ا  إل  ا  ُ   و   . (1){ال  ن ف ق      ي ا} :ف ن ا  ح 

       ا  }: ق اإل     تَّ ا  رُثوإلع ت  ف اط      ل ن م  ق ن   و ا نَّف ق ُ      ت       ع    ى نَّ  ا ا ثُّك   . (2){ُ  ا رَّن 
 . (3)فلم يكن لتا نفقة ،وليس للمتوفى عنتا زوجتا رجعة :ون  ا دال  

 : ا  عقوإل .4

 نما تجب شي ًا فشي ًا على حسب مرور وال  ،النفقة في باب النكا  ال تجب بالعقد دفعة واحدة كالمتر
ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من  ،ف ذا مات الزوج انتقل مل  أمواله إلى الورثة ،الزمن
ن لم يكن له  ،فنفقة الحمل من نصيبه ،بنه إن كان للميت ميرا  ؛لذل  ال تلزم الورثةو  ،أجله وال

 . (4)امرأته كما بعد الوالدة لم يلزم وار  الميت اإلنفاق على حمل ،ميرا 

 أال ترى أن معنى التعريف عن  ،ف ن التربص عبادة منتا ،بل لحق الشرع ،احتباستا ليس لحق الزوج
 . (5)فال تجب نفقتتا ،ليس بمراعى فيه حتى ال يشترط فيه الحيض ،براءة الرحم

 ؛ال تستحق النفقة إذا كانت حا الً بنتا  ؛فبطل للحامل ،ال يخلو إما أن يقال هذه النفقة للحامل أو للحمل 
فقبل  ،بن الحمل لو ولد لم يستحق نفقة ؛وبطل أنتا للحمل ،بن التمكين من االستمتاع قد ارتفع بالموت

  .(6)وقد انقطع مل  ابب في الحالين ،بنه قد صار وارثًا في الحالين ؛الوالدة أولى أن ال يستحقتا

 (7)سقطت به النفقة ،لما سقطت أجرة الرضاع بالموتف ،أجرة الرضاع تالية لوجوب النفقة . 

                                                 
 (. 474/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)346

/ 41. ينظـر/ ابـن قدامـة: الشـر  الكبيـر)ا  انن/ ذه  ى    ن   ياا ا نفقا . ولا  قااإل ام اا   ح اد فان ا روا ا  األخارى
 (. 474/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)345

عيف. ينظـــر/ السلســـلة (، وقـــال ابلبـــاني: ضـــ11/ 5(، )3154الـــدار قطنـــي: ســـنن الـــدار قطنـــي، كتـــاب الطـــالق، )  (1)
 (. 377/ 1(، )1388الضعيفة، ) 

(، والحدي  ضعيف. ينظر/ الزيلعي: نصب 11-13/ 5(، )3157الدار قطني: سنن الدار قطني، كتاب الطالق، )  (2)
 (. 473-474/ 3الراية)

 (. 437/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (3)
(؛ 64/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)447/ 1م: البحــر الرا ــق)(؛ ابــن نجــي444/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (4)

ــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 561/ 6الشــــافعي: ابم ) ــــن 437/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )483 ،484/ 41) تكمل (؛ اب
 (. 346/ 41قدامة: الشر  الكبير)

 (. 64/ 3(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)447/ 1ينظر/ ابن نجيم: البحر الرا ق) (5)
(؛ 117/ 1(؛ البتـوتي: كشـاف القنـاع )438/ 44(؛ المـاوردي: الحـاوي )483/ 41) تكملة المجمـوع: المطيعيينظر/  (6)

 (. 84/ 5ابن قدامة: الكافي)

 (. 438/ 44الماوردي: الحاوي ) (7)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
 حك   نابإل ا بون  عت لعض حقوقيا كا نفق  وا كثوة: ا  ثأ   ا رالع 

 :  ورة ا  ثأ  
عراضه عنتاإن الزوجة    .لرغبته عنتا لمرض بتا أو كبر سن ؛خافت نشوز زوجتا وال

ــ مــن أجــل أن تسترضــيه  ،م أو الكســوةهــل يجــوز لتــا أن تتنــازل عــن بعــض حقوقتــا مــن النفقــة أو القخسل
  .؟أم ال وتطيب نفسه بذل 

فتصـــالحه علـــى أن تتنـــازل عـــن  ،لرغبتـــه عنتـــا لكبـــر ســـنتا أو لمـــرض ؛أو الرجـــل يريـــد طـــالق زوجتـــه
  .مقابل أن يبقي عليتا وال يطلقتا ،بعض حقوقتا من النفقة أو الكسوة

 .؟هل يجوز ذل  أم ال
 حك  ا  ثأ  :

على أن المرأة يجوز لتا أن تتنازل عن بعض حقتا من  ،(1)إلمام ربيعةاتفق الفقتاء ومنتم ا
 . (2)إذا خافت من بعلتا نشوزًا أو إعراضا عنتا ،النفقة وغيرها

 : األد  
 : من القرآن الكريم و السنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى 

 . (3)چٿٿ ٺ

فيريد طالقتا ويتزوج  ،"هي المرأة تكون عند الرجل ال يستكثر منتا :قالت عا شة :ون  ا دال  
 . (4)والقسم لي" ،وأنت في حل من النفقة علي ،يثم تزوج غير  ،أمسكني وال تطلقني :فتقول ،غيرها

 : ا ثن  .2

     ر ج  ث ي ُ ي ا  ،ى ذ ا   ر اد  ث ف رًا   ق ر ع  ل   ت  ن ث اج    ك ات  ر ُثوإُل ا اَّ   ) :ق ا  م   ،ع ت  ع اج ش ف أ  َُّ ُيتَّ خ 
ر ج  ل ي ا   ع  ُ  ن ُيتَّ   و     ،خ  ر   ة     ُ    ُكإلِّ ا   ك ات    ق ث  ع     ،ي ا و     ا   ي او  د ة  ل ن م  ب    و ه ل م   غ   ر    تَّ ث و 

                                                 
 (. 336/ 4): المدونةينظر/ مال  (1)
(؛ 441/ 5(؛ السرخسـي: المبسـوط )137-136/ 3فـتح القـدير ) (؛ ابن التمـام: شـر 333/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (2)

(؛ 44/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل )371/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار )158/ 1(؛ القرافي: الذخيرة )335/ 4مال : المدونة )
وفق الدين بن قدامة: الكـافي (؛ م571/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)414/ 48) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 184/ 6ابم: الشافعي )

  (.486/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )176/ 44(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير )114-114/ 1)

 (. 448سورة النساء: من اآلية) (3)
ن امرأة خافت من بعلتا نشوزًا. . . "، )   (4)  (. 7/33)(، 5416البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكا ، باب قوله تعالى: "وال
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

ا   ي ا   ع اج ش      و ج  ا نَّل نِّ    و   ي ا و      ا ر ُثوإل  ا اَّ    ،ب  ن ل ذ      ر     . (1)(  ل   ي 

  ُ  ع      تَّ } :ق ا  م   ،ع ت  ع اج ش د ُة ل ن ُم ب     ف ر ق م    ت  ُ ف ار ق ي ا ر ُثوإُل ا اَّ   ق ا  م  ح  ت    ث نَّم  و   ث و 
ن ي ا ا اَّ    ف ق ل إل  ذ      ر ُثوإلُ  ،(  ا ر ُثوإل  ا اَّ     و       ع اج ش    : )   }(2) . 

بم المؤمنين  ،عن حقتارضي بتنازل أم المؤمنين سودة أن الرسول :ون  ا دال  
 . (3)فدل ذل  على جوازه ،عا شة

 : ا  عقوإل .3

 . (4)فلتا أن تستوفي ولتا أن تتر  ،هذاحق ثبت لتا

 ؟   ت  كوت ح ان  ا طفإل ىذا  بونم األ : ا  ثأ   ا خا ث 
  : ورة ا  ثأ  

  .فأرادت أن تتزوج و ت بقي على حضانته ،امرأة توفي عنتا زوجتا ولتا طفل صغير
  .؟أم ال هل لتا ذل 
  : حر ر  حإل ا نباع

 ،(5)ف ن ابم تكون أحق به ما لم ت نكح ،ولتما طفل صغير ،أجمع أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا
 . (6)إن أحبت ذل  ،لى أنل لتا أنل ت بقي على حضانتهإ فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا إذا ن كحت

                                                 
 (. 484/ 3(، )4688البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشتادات، باب القرعة في المشكالت. . .، )  (1)
 (، وقال ابلباني: حسن صحيح. 418/ 4(، )4437أبو داود: سنن أبي داود، كتاب النكا ، باب في القسم بين النساء، )  (2)
/ 5(؛ السرخسي: المبسوط )137-136/ 3)بن التمام: شر  فتح القدير(؛ ا333/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (3)

: الشــافعي(؛ 381/ 46(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )158/ 1(؛ القرافــي: الــذخيرة )336/ 4(؛ مالــ : المدونــة )441
 (. 176/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )571/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)184/ 6) بما

 (. 486/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)333/ 4: بدا ع الصنا ع )ينظر/ الكاساني (4)

 (. 444ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع )ص (5)
  وفن ا  ثأ    ل    قواإل:(، 367/ 4ينظر/ مال : المدونة) (6)

ِنيا  لق   فن ح ان    يا  ثلع األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا   ح د فن روا   عن  فن حاإل كات ا طفإل لن اً، ف
 (. 174/ 41(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير )444/ 5. ينظر/ موفق الدين بن قدامة: الكافي)ثن ت

 ت كاات ا  انن/ ذه  ى   ا  ف  إل: ىت كات ا بوج ذا رح   حر  كا ع ، فاِت األ   ياا  ت  ُلقان عاا  ح اان  ، و  اا ى
(؛ ابـن 14/ 1الكاساني: بـدا ع الصـنا ع ) ينظر/قاإل ام ا   لو حن ف .  ذ  ، فا    أل   ت  ُلقن عا  ح ان  . ول 

 (.17/ 3الزيلعي: تبيين الحقا ق ) (؛368/ 1التمام: شر  فتح القدير )
 ا   وا شافعن و ح اد فان   . ول  قاإل ا ن يور"/ ذه  ى   ان ياء ح ان يا لنكاحيا، و     يا  ت  ُلقن عاا ثا  

== 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 : األد   
 : من القرآن والسنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :قوله تعالى

فدل على أن الزواج ال  ،في حجر زوج أمتا ،أن الربيبة تكون في كفالة أمتا المتزوجة :ون  ا دال  
 . (2)إن أرادت ابم ذل  ،ي سقط الحضانة

  :ا ثن  .2

ل  ل    ل ن م    ل ن ُثف   ات  ع ت   : ف ق اإل   ،(ان ك ح  ُ خ   ن ل ن م    ل ن ُثف   ات   ،     ا ر ُثوإل  ا اَّ ): ق ا  م   ،ُ  َّ ح 
لِّ ت  ذ      } ُ ح  ا       ،ن ع    ): ا  م  ف قُ  ،{  و  ُم      ل ُ خ  ى تَّ }: ف ق اإل  ا نَّل نُّ  ،(ن خ   ر  ُ خ   نو   ح  ُّ   ت  ش ار ك ن ن ف   ،  ث 

إلُّ   ن ا       : )ا  مف قُ ، {ذ      ال    ح  دَُّث   نَّ   ُ ر  ُد   ت    ن ك ح  ل ن م    ل ن ث  ا      }: ق اإل   ،(؟ف ِ نَّا ُنح   ،{؟ل ن م  ُ  ِّ ث 
ل  ل  } :ف ق اإل   ،(ن ع    ): ا  مف قُ  اَّم    ن  و    نَّي ا        ُكت  ر  ر ي   ا ح  ن  اع     ،  ن ف ن ح  ن   ت  ا رَّ    ،ى نَّي ا ال ل ن ُ    خ 

ا      ُ و   ل  ُ  ع   ن ن و   ل ا ث  و ا  ُكتَّ  ،  ر    ا نَّ ل ن ا  ُكتَّ و ال    خ  ت  ع   . (3){ف ل    ع ر   

اَّ ": ون  ا دال   ر ي   ا ح  ن  ل  ل   ن ف ن ح  احتفظت بكفالة  أن أم سلمة "م    ن  و    نَّي ا        ُكت  ر 
 . (4)إن أرادت ابم ذل  ،فدل على أن الزواج ال ي سقط الحضانة ،حتى بعد زواجتا ،ابنتتا

 : ا  عقوإل .3

الشفقة والرحمة والعطف واإليثار والحنان والصبر على  :ابم يتوفر فيتا من صفات ابمومة من
 . (5)وحجرها خير من حجر غيرها  ،يتوفر في غيرهاما ال  ،تحمل مشاق ومتاعب الحضانة وغير ذل 

 
 

                                                 

(؛ العـدوي: حاشـية العـدوي 416(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي )ص356/ 4ظـر/ مالـ : المدونـة)ينروا   ظااهر ا  اذه ". 
(؛ 511/ 44(؛ المـاوردي: الحـاوي)411-431/ 6(؛ الشـافعي: ابم)4173/ 3(؛ النفراوي: الفواكـه الـدواني )468/ 4)

دين بــن قدامــة: الشــر  (؛ شــمس الــ444/ 5(؛ موفــق الــدين بــن قدامــة: الكــافي )443/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي
 (. 135/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )171-174/ 41الكبير )

 (. 43سورة النساء: من اآلية) (1)
 (. 443/ 41)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
 (. 1/ 7(، )5414البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكا ، باب" وأمتاتكم االتي أرضعنكم. . . "، )  (3)
/ 41(؛ ابــــن قدامــــة: الشــــر  الكبيــــر )443/ 41) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 511/ 44مــــاوردي: الحــــاوي)ينظـــر/ ال (4)

174 .) 
 (. 367/ 4(؛ مال : المدونة)367/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير)16/ 3ينظر/ الزيلعي: تبيين الحقا ق ) (5)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 

 ا عدة: خا ثاً 
 : وف يا خ    ثاجإل

   كات عدة ا   وف  عنيا بونيا ىذا كانم لدو  : ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

 . (1)وخالل عدتتا انتوى أهلتا ،فاعتدت في بيته ،امرأة بدوية توفى عنتا زوجتا
  .؟بيت زوجتاأم تبقى في  ،هل تنتوي معتم

   :حك  ا  ثأ  
ف ذا انتوى أهلتا  ،على أن البدوية تعتد في بيت زوجتا كغيرها(2)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

 . (3)انتوت معتم
 : األد  

  : ت ا  عقوإل ل ا  ان  ث دإل  قوإل ام ا  رل ع 
نما هي متنقلة حيثما وجد ،ليس لتم بيوت مستقرة وثابتة أهل البادية فلو لم ن جز  ،الماء والكأل وال

والخشية من الضياع  ،والخوف على نفستا ومالتا ،في الحرج والمشقة لوقعت ،للبدوية أن ترتحل مع أهلتا
" بن سكن أهل البادية سكن : في شأن ذل  وقد قال اإلمام الشافعي .(4)وهذا يأباه اإلسالم ،عن ابهل

أو خف  ،اء غبطة انتووا، وهو سكن ظعن ف ذا أجدب موضعتاف ذا كان االنتو  ،مقام ما كان المقام غبطة
 . (5)وال معتا من يسترها فيه" ،عذٌر بأنتا تبقى بموضع مخوف أو غير ستير بنفستا ،أهلتا

                                                 
(؛ 11/416(؛ الزبيــدي: تــاج العــروس)317/ 45لســان العــرب) انتــوى أهلتــا: انتقلــوا مــن مكــان إلــى مكــان. ينظــر/ ابــن منظــور: (1)

 (.  165/ 4مجمع اللغة: المعجم الوسيط )
 (. 164/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)

(؛ علــيش: مــنح 7/ 3(؛ الحطــاب: مواهــب الجليــل)164/ 4(؛ مالــ : المدونــة)38/ 3ينظــر/ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق ) (3)
(؛ 467/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)584/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)186/ 4لدســـوقي)(؛ الدســـوقي: حاشيةا171/ 4الجليـــل)

(؛ 376/ 1(؛ البتــوتي: كشــاف القنــاع )456/ 41(؛ ابــن قدامــة: الشــر  الكبيــر )45/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي
 (. 583/ 5الرحيباني: مطالب أولي النتى )

 (. 467/ 44وي )(؛ الماوردي: الحا584-584/ 6ينظر/ الشافعي: ابم ) (4)
 (. 584-584/ 6الشافعي: ابم ) (5)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
  ت كات عدة ا   وف  عنيا بونيا ىذا كات     نبال : ا  ثأ   ا  ان  

 :  ورة ا  ثأ  
  .ثم يموت وهي في المنزل الثاني ،الثاني إلى منزله من منزله ابول الرجل ينقل زوجته

 . ؟أم في الثاني ،هل تعتد في المنزل ابول
 :  حك  ا  ثأ  

ثم  ،من منزل إلى منزل آخر ،على أن الرجل إذا نقل زوجته(1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
  .(2)، وهو المنزل اآلخرف نتا تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه قبل وفاته ،مات
 : األد  

  : ت ا  عقوإل ل ا  ان  ث دإل  قوإل ام ا  رل ع 
هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل  ،المنزل الذي تؤمر المتوفى عنتا زوجتا بالسكون فيه لالعتداد

 ٺ ٺ ٺ ٺچ: قال بن ار ؛أم الفيه  اً سواء كان الزوج ساكن ،مفارقة زوجتا وقبل موته

 . (4)هو الذي تسكنه ،والبيت المضاف إليتا ،(3)چ ٿ

   حظورام امحداد: ا  ثا   ا  ا   
 :  ورة ا  ثأ  

  .فحدت عليه ،امرأة توفي عنتا زوجتا
باس الملون والحرير الحلي والطيب والل :هل يحرم عليتا أن تتزين في إحدادها بأنواع الزينة من

  .؟أم ال ،والكحل والحناء وغيرها
 :  حك  ا  ثأ  

على أن المرأة الحاد يجب عليتا أن تمتنع عن الزينة من  (5)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 167/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (1)
/ 4(؛ مالـ : المدونـة )417 ،415/ 3(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )451-411/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء ) (2)

/ 41) تكملــــة المجمــــوع: مطيعــــيال(؛ 577/ 6(؛ الشــــافعي: ابم )185/ 4(؛ الدســــوقي: حاشــــية الدســــوقي)166-167
 (.376/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )458-457/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )47

 (. 4سورة الطالق: من اآلية) (3)

/ 41) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 415/ 3(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )411/ 4ينظر/ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء ) (4)
 (. 458/ 41(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير )376/ 1القناع ) (؛ البتوتي: كشاف47

 (. 148/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة )134/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (5)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

ويدعو  ،وي رلغب في النظر إليتا ،وي حلسنتا ،إذا كان ذل  يبع  على شتوة الرجال ،لباس وغير لباس 
وأن تلبس لباس ، وأن تختضب بالحناء ،وأن تلبس الحلي ،وأن تكتحل ،يحرم عليتا أن تتطيبف ،لجماعتا

 . (1)وغير ذل  من أنواع الزينة ،الشترة من المزعفر والمعصفر
 : األد  

 : من السنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا ثن  .1
  ُ  ل  ل     :ق ا  م  ب   ن ا    ُ ِّ ح  ا ُم ع  و   ،د خ   ،ح  ت  ُ ُوفِّن    ُلوه ا   ُلو ُثف   ات  ل ُت ح ر    ج  ا نَّل نِّ ب 

ل  ل     ُاو ٌ  ،ل ط     ف     ُ ف ر ةٌ  ف د ع م   ُ ُّ ح  ار   ً   ُ َّ   ثَّم  ل ع ار     ي ا ،  و  غ   رُ ُ  (2)خ  ف د ه ن م    ن ُ  ن 
(3)،  َّ  ُ

ان    غ   ر    نِّن ث   ع ُم ر ُثوإل  ا اَّ    و ا اَّ     ا   ن ل ا طِّ      ت  : ق ا  م   ال    ح إلُّ ال   ر   ة  ُ ؤ   ُت ل ا اَّ   } :  ُقوإلُ ح 
ا      ِّم  ف و      ل ث      اإل   دَّ ع  ل ع      ش ُير  و ع ش رًا ،و ا   و    اآلخ ر    ت  ُ ح  و ج    ر  ا   ب   . (4){ى الَّ ع 

    َّ  دَّ } :ق اإل    ن ا نَّل نُّ  :ق ا  م   ،ع ت  ُ  ِّ ع ط ر    ت  ُ ح  ُت ل ا اَّ   و ا   و    اآلخ  ر   ة  ُ ؤ    إلُّ ال    ف و     ال    ح 
و ج   ا   ب  ُلوًغا ،  ل ث  ى الَّ ع  ًلا      إُل و ال    ا ل ُ    و   . (6){ط  ًلا و ال       ُّ  ،(5)  و    ع       ى الَّ  ،ف ِ نَّي ا ال    ك   ح 

       ا و ج  ا نَّل  ِّ  ع ت  ُ  ِّ ث  ف ر    ت  } :  نَُّ  ق اإل  ع ت  ا نَّل  ِّ ب  ُني ا ال    ا ل ُ  ا  ُ ع    و  فَّ  ع ن ي ا ب  ا  ُ   و 
ا  ِّ  ا   و ال  ا  ُ   شَّق    

إلُ  (7) ُ  و ال    ك   ح   . (8){و ال  ا  ُحا  َّ و ال    خ     

                                                 
(؛ 463/ 1(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق)31/ 3(؛ الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق )418/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع ) (1)

ــــة) ــــ : المدون ــــر: الكــــافي)ص115-113/ 5؛ الحطــــاب: مواهــــب الجليــــل)(131-134/ 4مال ــــد الب ــــن عب (؛ 415(؛ اب
ــــدردير: الشــــر  الكبيــــر) ــــن رشــــد: بدايــــة المجتتــــد )171-178/ 4ال (؛ 588-586/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)443/ 4(؛ اب

/ 5(؛ موفق الدين بن قدامـة: الكـافي )35-31/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 484-476/ 44الماوردي: الحاوي)
 (. 371-374/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )414-434/ 41(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير )14-16

 (. 6/486(؛ اآلبادي: عون المعبود )433/ 1الخلوق: نوع من الطيب يصنع من الزعفران. ينظر/ ابن حجر: فتح الباري) (2)
 (. 6/486ذقن إلى ما دون ابذن. ينظر/ اآلبادي: عون المعبود )عارضيتا: جانبي وجه نفستا، وهما جانبا الوجه فوق ال (3)
 (.  7/51(، )5331البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب تحد المتوفى عنتا زوجتا أربعة أشتر وعشرًا، )   (4)

آلبـادي: (؛ ا114/ 1ثوب عصب: نوع من الثياب تشـد خيوطتـا؛ وتصـبغ قبـل نسـجتا. ينظـر/ ابـن حجـر: فـتح البـاري) (5)
 (. 413/ 6عون المعبود )

 (. 61/ 7(، )5313-5314البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب تلبس الحادة ثياب العصب، )  (6)

/ 6الـذي يسـمى مغـرة. ينظـر/ اآلبـادي: عـون المعبـود ) الثياب الممشقة: الثياب المصبوغة بالمشق وهو الطين ابحمر (7)
 (. 447/ 4(؛ ابن السالم: غريب الحدي  )465/ 5حوذي )(؛ المباركفوري: تحفة اب415

(، وقال ابلبـاني: 464/ 4(، )4316د، كتاب الطالق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتتا، ) أبو داود: سنن أبي داو  (8)
 صحيح. 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
       ا ر   ٌة ى     ر ُثوإل  ا اَّ    :ق ا  م  ، ع ت  ُ  ِّ ث  اء م  ا   ى تَّ ال ن   ن ُ ُوفِّن   ،     ا ر ُثوإل  ا اَّ  :ف ق ا  م   ،ن 

ُني ا و  ن ي ا ب  ق د  اش   ك م  ع   ن   ي ا ،ع  ُاي ا ،و  ث    رَّام  ُكإلُّ  ،  رَّ    ت   {ال  } :ف ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    ؟،  ف ن ك ح    و    ل 
رًا} :ُ  َّ ق اإل   ،{ال  } :ذ        ُقوإلُ  ُير  و ع ش  ل ع      ش  ا  َّ     ر   ن  ،ى نَّ  ا ه ن    ر  اه  د اُكتَّ ف ن ا ن  ق د  ك ان م  ى ح  و 

إل   و  ا   ر      ا ح   . (1){ل ا ل ع ر ة  ع 

باس ثياب يحرم على المرأة الحاد االكتحال والتطيب واالختضاب ولباس الحلي ول: ون  ا دال  
  .(2)وغير ذل  من أنواع الزينة ،الشترة والثياب المعصفرة والملونة

  :ا  عقوإل .2

 : مقصود اإلحداد أمران
  .إظتار الحزن على الزوج رعاية لحرمته :األوإل
ولذل  يحرم  .لكي ال تشتتي الرجال وال يشتتيتا الرجال ؛تر  ما يحر  الشتوة من الزينة :ا  انن

 ؛من أنواع الزينة التي تثير الشتوة وتدعو إلى المباشرة ،وما في معانيه ودواعيه ،لنكا على المرأة الحاد ا
 . (3)بن هذا يتصادم ويتنافى مع مقصود اإلحداد كما أسلفنا

  ىحداد ا  ي رة واأل  : ا  ثأ   ا رالع 
 :  ورة ا  ثأ  

  .؟أم ال متنع عن أنواع الزينةبحي  ت ،هل يلزمتا اإلحداد كالكبيرة. الصغيرة إذا توفي عنتا زوجتا
 . ؟هل يلزمتا اإلحداد كالحرة أم ال .وكذل  ابمة إذا توفي عنتا زوجتا

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا  ،(5)على أن ابمة يجب عليتا اإلحداد كالحرة(4)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

                                                 
(، 113/ 3(، )4417الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء فـي عـدة المتـوفى عنتـا زوجتـا، )  (1)

 وقال ابلباني: صحيح. 
(؛ 35/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)463/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)418/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع ) (2)

ــــــة) ــــــ : المدون ــــــة المجتتــــــد )131-134/ 4مال ــــــن رشــــــد: بداي (؛ المــــــاوردي: 581/ 6(؛ الشــــــافعي: ابم)443/ 4(؛ اب
، 433/ 41(؛ ابـن قدامـة: الشـر  الكبيــر)35-31/ 41) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 484، 471، 478/ 44الحـاوي)

435 ،436 ،438 .) 
(؛ 483، 477/ 44(؛ المـاوردي: الحـاوي)441/ 4(؛ ابن رشـد: بدايـة المجتتـد )415ينظر/ ابن عبد البر: الكافي)ص (3)

 (. 431/ 41ابن قدامة: الشر  الكبير )
 (. 134/ 4) ينظر/ مال : المدونة (4)

(؛ 36/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)463/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)411/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع ) (5)
(؛ النفـــراوي: 444/ 48(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )444/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتـــد )134/ 4مالــ : المدونــة)

== 
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 . (1)عليتا اإلحداد في عدتتا إلى أنه يجب فذهب اإلمام ربيعة ،في إحداد الصغيرة 
 : األد  

 : من السنة والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا ثن  .1

  ُ  ل  ل     :ق ا  م  ب   ن ا   ُ  ِّ ح  ا ُم ع  و ج  ا نَّل نِّ  ،د خ  ح  ت  ُ ُوفِّن    ُلوه ا   ُلو ُثف   ات  ل ُت ب 
ر     ل  ل     ،ح  ُاوٌ    و  غ   ُر ُ  ،ُ ف ر ةٌ  ل ط     ف      ف د ع م  ُ  ُّ ح  ار   ً  ُ  َّ   ثَّم   ،خ  ن ُ  ن  ف د ه ن م    

ع ُم ر ُثوإل  ا اَّ   : ُ  َّ ق ا  م   ،ل ع ار     ي ا ان    غ   ر    نِّن ث    إلُّ } :  ُقوإلُ و ا اَّ     ا   ن ل ا طِّ      ت  ح  ال    ح 
ُت ل ا اَّ   و ا   و    اآل ر   ة  ُ ؤ    ا      ِّم  ف و      ل ث      اإل  ال    دَّ ع  ر    ت  ُ ح  ُير   ،خ  ل ع      ش  و ج    ر  ا   ب  ى الَّ ع 

 . (2){رًاو ع ش  

    َّ  دَّ ف و    } :ق اإل    ن ا نَّل نُّ  :ق ا  م   ،ع ت  ُ  ِّ ع ط ر    ت  ُ ح  ُت ل ا اَّ   و ا   و    اآلخ  ر   ة  ُ ؤ    إلُّ ال    ال    ح 
و ج   ا   ب  ُلوًغا ،  ل ث  ى الَّ ع  ًلا      إُل و ال    ا ل ُ    و   . (3){ط  ًلا و ال       ُّ  ،ى الَّ   و    ع       ،ف ِ نَّي ا ال    ك   ح 

       ا و ج  ا نَّل  ِّ  ع ت  ُ  ِّ ث  ف ر    ت  } :  نَُّ  ق اإل  ع ت  ا نَّل  ِّ ب  ُني ا ال    ا ل ُ  ا  ُ ع    و  فَّ  ع ن ي ا ب  ا  ُ   و 
إلُ  و ال  ا  ُحا  َّ و ال   ا  ِّ  ا   و ال  ا  ُ   شَّق     ُ  و ال    ك   ح   . (4){  خ     

 . (5)فيدخل فيه الصغيرة وابمة ،أن هذا عام يشمل كل امرأة متوفى عنتا زوجتا :ون  ا دال  

                                                 
 تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 483/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)588/ 6ابم)(؛ الشـــافعي: 4164/ 3الفواكـــه الـــدواني )

(؛ البتـوتي: 434-434/ 41(؛ شـمس الـدين بـن قدامـة: الشـر  الكبيـر )14/ 5) (؛ موفـق الـدين بـن قدامـة: الكـافي36/ 41)
 (. 375/ 1كشاف القناع )

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 134/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (1)
(؛ ابـن 134/ 4ينظـر/ مالـ : المدونـة)اف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور" ا ا  وا شاافعن و ح اد". األوإل/ قد و 

ـــدواني )441/ 48(؛ ابـــن عبـــد البـــر: االســـتذكار )444/ 4رشـــد: بدايـــة المجتتـــد ) (؛ 4164/ 3(؛ النفـــراوي: الفواكـــه ال
(؛ موفـــق الـــدين بـــن 36/ 41) لـــة المجمـــوعتكم: المطيعـــي(؛ 483/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)588/ 6الشـــافعي: ابم)

/ 1(؛ البتـــوتي: كشـــاف القنـــاع )434-434/ 41(؛ شـــمس الـــدين بـــن قدامـــة: الشـــر  الكبيـــر )14/ 5قدامـــة: الكـــافي )
 (؛ 373

ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع ا  انن/ ذه  ى    ن  ال  نا  امحاداد عاا  ا  اي رة. ولا  قااإل ام اا   لاو حن فا . 
 (. 35/ 3(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)463/ 1نجيم: البحر الرا ق)(؛ ابن 411/ 3)

 .15سبق تخريجه ص (2)
 .15سبق تخريجه ص (3)

 . 15سبق تخريجه ص (4)

ــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 588/ 6شــافعي: ابم)(؛ ال443/ 4ينظــر/ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد ) (5) (؛ ابــن 36/ 41) تكمل
 (. 373/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )434/ 41قدامة: الشر  الكبير )



 

 

 

 

  18 

  
 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
       ا ر   ٌة ى     ر ُثوإل  ا اَّ    :ق ا  م  ، ع ت  ُ  ِّ ث  اء م  ا   ى تَّ ال ن   ن ُ ُوفِّن   ،  ا ر ُثوإل  ا اَّ    :ف ق ا  م   ،ن 

ن ي   ُني اع  و  ق د  اش   ك م  ع   ن   ي ا ،ا ب  ُاي ا ،و  ث    رَّام  ُكإلُّ  ،  رَّ    ت   {ال  } :ف ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    ؟،  ف ن ك ح    و    ل 
رًا} :ُ  َّ ق اإل   ،{ال  }: ذ        ُقوإلُ  ُير  و ع ش  ل ع      ش  ا  َّ     ر   ن  ،ى نَّ  ا ه ن    ر  اه  د اُكتَّ ف ن ا ن  ق د  ك ان م  ى ح  و 

إل   و  ا   ر      ا ح   . (1){ل ا ل ع ر ة  ع 

 ،ولو كان الحكم يختلف بذل  لسأل عنتا ؟،هل هي صغيرة أم كبيرة لم يسأل الرسول: ون  ا دال  
ل نفستا ،أفنكحلتا :بنتا قالت ؛رةبل الظاهر أنتا كانت صغي نما ت كح   . (2)والبالغة ال ت كحلل وال

 : ا  عقوإل .2

 (3)وقد لزمتتا العدة فيلزمتا حكمتا ،إن الحداد من أحكام العدة . 

 نما يفترقان في اإلثم ،في اجتناب المحرمات كالخمر والزنا ،غير المكلفة تساوي المكلفة   .(4)فكذل  اإلحداد ،وال

 (5)فكانت ابمة فيه كالحرة ،اإلحداد ال يختلف بالرق والحرية ما وجب له . 

 إبطال حق المولى في  إذا لم يكن فيه ،لكونتا مخاطبة بحقوق ار تعالى ؛يجب اإلحداد على ابمة
أال ترى أنه ال يجب عليه  ،وعلى حق الزوج، لحاجته ؛وحق المولي مقدم على حق الشرع ،االستخدام

اليجوز  ،حتى لو كانت مبوأة في بيت الزوج ،وبعد زواله أولى ،حال قيام النكا  جأن يبو تا بيت الزو 
  .(6)لتا الخروج إال أن ي خرجتا المولى

 بن مقصود اإلحداد أمران ؛يجب اإلحداد على ابمة : 

  .إظتار الحزن على الزوج رعاية لحرمته :األوإل
  .الرجال وال يشتتيتا الرجال لكي ال تشتتي ؛تر  ما يحر  الشتوة من الزينة :ا  انن

 .(7)وال يؤثر فيما يستحقتا السيد من الخدمة ،وليس واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة
  

                                                 
 .16سبق تخريجه ص (1)
 (. 483/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )36/ 41) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
(؛ 36/ 41) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 588/ 6(؛ الشــــافعي: ابم )411/ 3اســــاني: بــــدا ع الصــــنا ع )ينظــــر/ الك (3)

 (. 483/ 44الماوردي: الحاوي )
 (. 434/ 41ابن قدامة: الشر  الكبير ) (4)
 (. 411/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (5)
 (. 36/ 3قا ق)(؛ الزيلعي: تبيين الح463/ 1ينظر/ ابن نجيم: البحر الرا ق) (6)

 (. 483/ 44الماوردي: الحاوي ) (7)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 ؟  ون  ا عدة هإل ا بن : ا  ثأ   ا خا ث  
 :  ورة ا  ثأ  
  .فأراد رجل أن يتزوجتا ،امرأة زنت

 . ؟ناًء على أنه ال عدة لتاب ،يتزوجتا في الحال أم أنه ،هل ينتظر حتى تنتتي عدتتا
  : حر ر  حإل ا نباع

فذهب اإلمام  ،ولكنتم اختلفوا في وجوبتا بالزنى ،(1)تفق الفقتاء على أن العدة تجب بوطء الشبتةا
 . (2)وال يصح نكا  الزانية إال بانتتاء عدتتا ،إلى أن العدة تجب بالزنى ربيعة
 : األد  

 : السنة والمعقولو  من القرآن يستدل لقول اإلمام ربيعة
  :ا قرآت ا كر   .1

 . (3)چوئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ چ: قوله تعالى
 ،لتا العدة فتكون ،فيدخل فيه الحامل من الزنى ،مدلول اآلية عام يشمل كل ذات حمل :ون  ا دال  
 . وال يصح نكاحتا قبل انتتاء عدتتا ،وهي وضع الحمل

 : ا ثن  .2

  ِّإل   } :ق اإل   ر ُثوإُل ا اَّ      تَّ  ،ع ت    ل   ث ع  د  ا  ُخد ر ى ع  و ال  غ   ُر ذ ام  ح    ا  إٌل ح  َّ       ال  ُ وط ُأ ح 
 . (4){ح  َّ    ح  ض  ح      ً 

                                                 
(؛ 61/ 1(؛ ابـن مـازة: المحـيط البرهـاني)417/ 1(؛ الزيلعي: تبيين الحقـا ق)413/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)

ة: (؛ عميـر 116/ 3(؛ النفـراوي: الفواكـه الـدواني)448/ 4(؛ الدسوقي: حاشـية الدسـوقي)444/ 4الصاوي: بلغة السال )
ـــــرة) ـــــاج)11/ 1حاشـــــية عمي ـــــة المحت ـــــي المحتـــــاج)475/ 6(؛ الرملـــــي: نتاي ـــــن قدامـــــة: 381/ 3(؛ الشـــــربيني: مغن (؛ اب

 (. 371/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)411/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)47/ 5الكافي)

 ، وفن ا  ثأ   قوالت: (414/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )311/ 47) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
(؛ علـيش: مـنح 178/ 5. ينظـر/ الحطـاب: مواهـب الجليـل)األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ولا  قااإل ام ا اات"  ا ا  و ح اد"

(؛ 4147/ 3(؛ النفراوي: الفواكه الدواني )448/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)61/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي)464/ 3الجليل)
 (. 47/ 5(؛ ابن قدامة: الكافي )83-84/ 5(؛ البتوتي: كشاف القناع )545/ 7المغني ) ابن قدامة:

فاا  و ولاا  قاااإل ام ا ااات"  لااو حن  بن ، و  ااح نكاااه ا بان اا  فاان ا حاااإل.ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   ت ا عاادة ال  ناا  لااا 
(؛ الشـــيخ نظـــام: 417 /1(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق)413-414/ 3. ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع )ا شاااافعن"

تكملـة : المطيعـي(؛ 141/ 4(؛ كفاية ابخيـار: الحصـني)441/ 7: روضة الطالبين)النووي(؛ 518/ 4الفتاوى التندية)
 (. 44/ 4(؛ ابسيوطي: جواهر العقود)414/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )318/ 47) المجموع

 (. 1اآلية) سورة الطالق: من (3)
 (، وقال ابلباني: صحيح. 443/ 4(، )4451)  ،، كتاب النكا ، باب في وطء السباياداود: سنن أبي داودأبو  (4)
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 العقد الصحيح اآلثار المترتبة على الثاني:المبحث  

 

 ل: الزواجالفصل األو

 
  ِّار ى ُت ل ا اَّ    } :  و    ُحن   ت   ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ      تَّ ، ع ت  ُرو   ف ع  ل ت    ال م  األ ن    ر م  ُ ؤ    إلُّ ال    ال    ح 

ر    ت      ر ع  غ   ر    و ا    و    اآلخ  ق      اء ُ  ب   . (1){ث 
تكون لتا ف ،فيدخل فيه الحامل من الزنى ،عام يشمل كل ذات حمل لول الحديثينمد :ون  ا دال  

 . وال يصح نكاحتا قبل انتتاء عدتتا ،وهي وضع الحمل ،العدة
    َّ  ر ُة ق اإل   ع ت  ث ع  د  ل ت  ا  ُ ث ار  ُ ق اإُل   ُ  ل    رًا ف   ث   ر ه ا :ع ت  ر ُنإل    ت  األ ن    ر   ًة ل ك  ُم ا   ن  وَّ  ،  ب 

ا   ي ا ا ُم ع  ل ٌد  } :ل  ُّ ف ق اإل  ا نَّ  ،ف ِ ذ ا ه    ُحل ا   ،ف د خ  ي ا و ا  و   ُد ع  ا ا م    ت  ف ر ن  د اُ  ل   ا اث   ح    ي ا ا  َّ
ا ُدوه ا  . (2){     ف ِ ذ ا و   د م  ف ان 

ي ا": ون  ا دال   ا ا م    ت  ف ر ن  د اُ  ل   ا اث   ح  وسبب  ،بن النكا  فاسد ؛بينتما فرق النبي "  ي ا ا  َّ
 . وال يصح نكاحتا إال بانتتاء عدتتا ،فدل على أن للزانية عدة ،ذل  أنه تم أثناء عدة الزانية وهي حامل

  :ا  عقوإل .3

 ،ولو لم تجب العدة ،حفظًا من اختالط المياه واشتباه ابنساب ؛ء الرحمالستبرا ؛العدة إنما تجب
 . (3)فيحصل االشتباه ،ولم ي علم لمن الولد ،الختلط ماء الزاني بماء الزوج

 
 

                                                 
 (، وقال ابلباني: حسن. 441/ 4(، )4461)  كتاب النكا ، باب في وطء السبايا،، داود: سنن أبي داودأبو  (1)

، (417/ 4، )(4431-4433) ، كتاب النكـا ، بـاب فـي الرجـل يتـزوج امـرأة فيجـدها حبلـى، داود: سنن أبي داودأبو  (2)
 وقال ابلباني: ضعيف. 

 (. 75/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع )545/ 7ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (3)



 

 

 
 
 
 
 

 املبحث الثالث

م
ِّ
 الرضاع احملر

 

 :، هيأربعة أمور فيه عن ناول احلديثحيث سأت

 .مقدار الرضاع احملرم  أوالً:

 .رضاع الكبري ثانياً:

 .لنب الفحل  ثالثاً:

 .شهادة املرأة يف الرضاع رابعاً:
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

 

  قدار ا ر اع ا  حرِّ  : والً 
   قدار ا ر اع ا  حرِّ  :ا  ثأ  

 :  ورة ا  ثأ  
  .مصتينكمصة أو  ،امرأة أرضعت طفاًل صغيرًا قليالً 

مأم البد من مقدار م، هل تحرم عليه بحي  تصير أمًا له من الرضاعة  . ؟عين في الرضاع المحر 
  : حر ر  حإل ا نباع

 ،لكنتم اختلفوا في مقدار الرضاع الم حر م ،(1)ما يحرم من النسب أجمع أهل العلم على أنه يحرم من الرضاع
 . (2)فقليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ،إلى أنه ال مقدار معين للرضاع المحر م فذهب اإلمام ربيعة

 : األد  
 : من القرآن والسنة وابثر والقياس دل لقول اإلمام ربيعةيست

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (3)چ ک ک ک چ: قوله تعالى

                                                 
 (. 418ابن المنذر: اإلجماع )ص (1)
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 115/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (2)

"  لااو حن فاا  و ا اا  و ح ااد فاان روا اا  عناا "، وقاااإل لاا   اات إل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ا ن يااوراألوإل/ قااد وافاا  قااو
. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع ، و ت ا فقياء األوباعن وا  وري وا ا ثن والت  ثعود والت علا  والت ع را  حال  عا

/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق )443/ 4(؛ المرغيناني: التداية )437/ 4(؛ السمرقندي: تحفة الفقتاء )7/ 1الصنا ع )
(؛ ابـن رشـد: 471/ 1(؛ القرافـي: الـذخيرة )115/ 4(؛ مالـ : المدونـة )484/ 4(؛ الزيلعي: نبيين الحقا ق)438-431

(؛ المــرداوي: اإلنصــاف 413/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي )411/ 4(؛ العــدوي: حاشــية العــدوي )35/ 4بدايــة المجتتــد )
 (. 444/ 4مية: المحرر )(؛ ابن تي41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )416/ 1)

ا  انن/ ذه  ى    ت  قدار ا ر اع ا  حر  خ   ر عام   فرقام ف اعدًا. ول  قاإل ام ا ات"ا شاافعن و ح اد فان 
ا  ثا   وطااوو  و ات ثاع د لات  ، و ات ا  االع تروا   ظاهر ا  ذه ". ول  قاإل  ت ا  حال  عاجش  والت ا بل ر

/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي )11/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 76/ 6ينظــر/ الشــافعي: ابم ). ا فقياااء ىثااحا 
(؛ المــرداوي: 413/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي )61/ 1(؛ قليــوبي: حاشــية قليــوبي )483/ 6(؛ الغزالــي: الوســيط )364

 (. 444/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )416/ 1اإلنصاف )
وقااإل لا   ى    ت  قدار ا ر اع ا  حر   لث ر عام ف اعدًا. ول  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا ، ا  ا ث/ ذه 

(؛ المـــرداوي: 413/ 1. ينظـــر/ ابـــن قدامـــة: المغنـــي )و لاااو  اااور داودو ااات ا فقيااااء   ااات ا  اااحال  ب اااد لااات  الااام،
  (.444/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )41/ 4(؛ ابن قدامة: العدة )416/ 1اإلنصاف )

 (. 43اآلية ) سورة النساء: من (3)
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

فيستوي فيه القليل  ،ددمن غير قيد بع ،علق التحريم بفعل اإلرضاع مطلقاً  أن ار :ون  ا دال   
 . (1)والكثير

 : ا ثن  .2

    ب ة   ق اإل  ا نَّل نُّ  :ق اإل   ،ع ت  ال ت  ع لَّا إلُّ   ن} :ف ن ل ن م  ح    ُرُ   ،ال    ح  اع    ا   ح  ُرُ    ت  ا رَّ     ح 
اع     ،  ت  ا نَّث     ن   ت  ا رَّ    . (2){ه ن  ل ن ُم   خ 

فيستوي فيه القليل  ،من غير قيد بعدد ،التحريم بفعل الرضاع مطلقاً  علق الرسول :ون  ا دال  
 . (3)والكثير

   ار ث   ع ت وَّج  ُ  َّ   ح     ل ن م    ل  ، ُعق ل ُ  ل ُت ا ح  د اءُ  :ق اإل   ،ن ى ه ا     نَُّ    ب  اء م      ٌ  ث و   ،ف ن 
ع ُ ُك  ا :ف ق ا  م   ُم ذ        انَّل نِّ  ،ق د    ر    ر ض  ع نِّنف ذ ك ر  ُم ذ         ُ  ،ف   ن حَّ  مُ  :ق اإل   ،ف أ ع   : ق اإل   ،ف ذ ك ر 

ع   ُك  ا} ق د  ب ع   م    ت  ق د    ر    ك   ف  و  ن ي ا ،{و   . (4)ف ن ي اُ  ع 
فدل على أن قليل الرضاع  ،ولم يسأل عن العدد ،لم يستفصل عن الكيفية أن الرسول :ون  ا دال  

 . (5)وكثيره سواء في التحريم

   ا نَّ  :ق ا  م   ،ع اج ش     ع ت إل  ع  ن د ي ر ُنإلٌ  ا نَّل نُّ  د خ    خ ن  :ُقا مُ  ،{؟  ا ع اج ش ُ    ت  ه ذ ا}: ق اإل   ،و ع 
اع     و اُنُكتَّ  ،  ا ع اج ش  ُ }: ق اإل   ،  ت  ا رَّ   ت    ت  ى خ  اع     ،ان ُظر  ُ    ت  ا   ن  اع   . (6){ف ِ نَّ  ا ا رَّ  

       ا ع اء  ف ن ا  َّد ي  }: ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق ا  م   ع ت  ُ  ِّ ث  اع    ى الَّ   ا ف      األ    رُِّ    ت  ا رِّ    ،ال  ُ ح 
ك ات  ق ل إل  ا ف ط ا     . (7){و 

                                                 
(؛ الزيلعــي: 438/ 3البحـر الرا ــق )(؛ ابــن نجــيم: 437/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتـاء )7/ 1ينظـر/ الكاســاني: بــدا ع الصـنا ع ) (1)

 مجمــوعتكملــة ال: المطيعــي(؛ 411/ 4(؛ العــدوي: حاشــية العــدوي )35/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد )484/ 4بيــين الحقــا ق)ت
 (.  41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )413/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )364/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )11/ 41)

 (. 471/ 3(، )4615البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشتادات، باب الشتادة على ابنساب والرضاعة، )  (2)
(؛ 484/ 4بيـــــين الحقـــــا ق)ت(؛ الزيلعـــــي: 438/ 3الرا ـــــق )(؛ ابـــــن نجـــــيم: البحـــــر 7/ 1الكاســـــاني: بـــــدا ع الصـــــنا ع ) (3)

ــــــة ) (؛ 11/ 41) تكملــــــة المجمــــــوع: المطيعــــــي(؛ 411/ 4(؛ العــــــدوي: حاشــــــية العــــــدوي )443/ 4المرغينــــــاني: التداي
 (. 41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )413/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )364/ 44الماوردي: الحاوي )

 (. 473/ 3(، )4651خاري، كتاب الشتادات، باب شتادة اإلماء والعبيد، ) البخاري: صحيح الب (4)
 (. 413/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )15/ 41) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (5)
 (. 471/ 3(، )4617البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشتادات، باب الشتادة على ابنساب والرضاعة، )  (6)
ــــاب مــــا جــــاء أن الرضــــاعة ال تحــــرم إال فــــي الصــــغر دون الحــــولينالترمــــذي: ســــنن الت  (7) ــــاب الرضــــاع، ب  ،رمــــذي، كت

 (، وقال: ابلباني صحيح. 151/ 3(، )4454) 
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

إنمـــا يقـــع بالرضـــعة أو  ،ففتـــق ابمعـــاء وســـد الجوعـــة ،أن ذلـــ  يتحقـــق بقليـــل الرضـــاع: ونااا  ا دال ااا  
 . (1)الرضعتين

 : األ ر .3

 (2)(  ر  ثواء فن ا  حر  قا إل ا ر اع وك) : ني ا قاال روي عت عان والت  ثعود . 

 ال  حر  ا ر ع  : قوالت ح ن ا لاي   ت الت ا بل ر وعاجش  روي  ت الت ع ر 
 . (3)(وحك    و    ت حك ي ا ،ق اء اهلل خ ر  ت ق اجي ا) :قاإل ،وا ر ع ات

أنه ال يحرم الرضعة  :قولتما على عا شة وابن الزبير أنكر ابن عمر :ون  ا دال  
  .فدل على أن قليل الرضاع يحرم ككثيره ،والرضعتان

  :ا ق ا  .4

 وبنه  ،الوطء وغيرهكثبوت المصاهرة بالنكا  و  ،لم يعتبر فيه العدد والتكرار ،ما وقع به التحريم المؤبد
  .(4)حكم يتعلق بالشرب فوجب أن ال يعتبر فيه العدد كالخمر

 لم  ،فلما لم يعتبر العدد في الفطر ،وتحريم الرضاع أخرى ،الواصل إلى الجوف يتعلق به الفطر تارة
 . (5)يعتبر فيه الرضاع

 نبات اللحم ن كانت لشبتة البعضية الثابتة بنشوز العظم وال فتعلق الحكم  ،أمر مبطن لكنه ،الحرمة وال
 .(6)كما في السفر والتقاء الخاتنين ،بفعل اإلرضاع

 
 

                                                 
 (. 364/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )15/ 41) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (1)
 (. 7/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (2)
 (. 364/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )484/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)7/ 1الصنا ع ) ينظر/ الكاساني: بدا ع (3)
(؛ بتـــاء 413/ 1(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي )364/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )484/ 4ينظـــر/ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق) (4)

 (. 41/ 4الدين المقدسي: العدة )

 (. 364/ 44الماوردي: الحاوي ) (5)

 (. 484/ 4(؛ الزيلعي: نبيين الحقا ق)431/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق )443/ 4لمرغيناني: التداية )ينظر/ ا (6)
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

 

 ر اع ا كل ر : ان اً 
 ر اع ا كل ر: ا  ثأ  

 :  ورة ا  ثأ  
  .يبلغ من العمر أربع سنوات ،أرضعت ولدًا صغيراً ا ر ة 

م ن هو ابنًا لتا من ويكو  ،بحي  تحرم على الولد وتكون أمًا له في الرضاعة ،هل يكون رضاعتا محر 
 .  ؟أم ال ،الرضاعة

 ؟.أم ال ،هل تحرم عليه وتصبح أمًا له من الرضاعة ،أو زوجة أرضعت زوجتا
  : حر ر  حإل ا نباع

ولكنتم اختلفوا في مدة  ،(2)معلى أن رضاع الكبير ال يحر   (1)تفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعةا
لم ، أو تظل وتبقى مادام الصبي لم يخرج من متده نتاإلى أ فذهب اإلمام ربيعة ،الرضاع المحر م

 . (3)بغيرها عن الرضاعة يستغن  
                                                 

 (. 111 ،116/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)

(؛ ابـن 443/ 4(؛ المرغينـاني: التدايـة )436/ 4(؛ السمرقندي: تحفة الفقتاء )5/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (2)
/ 1(؛ القرافـي: الـذخيرة )117/ 4(؛ مالـ : المدونـة )484/ 4بيـين الحقـا ق)ت(؛ الزيلعـي: 438/ 3الرا ـق )نجيم: البحر 

: المطيعـي(؛ 81/ 6(؛ الشـافعي: ابم )411/ 4(؛ العـدوي: حاشـية العـدوي )36/ 4(؛ ابن رشد: بدايـة المجتتـد )474
/ 1(ابـــن قدامـــة: المغنـــي )484/ 6الوســـيط )(؛ الغزالـــي: 367/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )85/ 41) تكملـــة المجمـــوع

 (. 444/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )415/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )411
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 116/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)

در  دة ا ر اع ا  حر  ىذا     ث يت  عت ا ر اع األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا   ا  ، وعند   ق
(؛ ابـن رشـد: 474/ 1(؛ القرافـي: الـذخيرة )118/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة )لحو  ت وب ادة  ث رة كشير  و شاير ت

 (. 411/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي )37/ 4بداية المجتتد )
شيور، وال  حرِّ  لعد ذ   ثواء فطا   و  ا   فطا . ولا  ا  انن/ ذه  ى    نيا  قدر ل ل  ت شيرًا،  ي حو  ت وث   

(؛ المرغينـاني: 437/ 4(؛ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء )6/ 1. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )قاإل ام ا   لو حن فا 
 (. 484/ 4بيين الحقا ق)ت(؛ الزيلعي: 431/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق )443/ 4التداية )

 ح اد و لاو  وثاف  ات " نيا  قدر لحو  ت فقط، وال  حرِّ  لعد ذ   ثواء فط   و  ا   فطا . ولا  قااإل األج ا  ا  ا ث/ ذه  ى   
(؛ المرغينـاني: التدايـة 436/ 4(؛ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء )5/ 1. ينظر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )"ا حنف   وا شافعن و ح د

تكملـة : المطيعـي(؛ 83/ 6(؛ الشـافعي: ابم )484/ 4الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق)(؛ 438/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ـق )443/ 4)
(؛ المـرداوي: 411/ 1ابـن قدامـة: المغنـي )؛ (484/ 6(؛ الغزالـي: الوسـيط )367/ 44(؛ المـاوردي: الحـاوي )85/ 41) المجموع

 (.  4/444(؛ ابن تيمية: المحرر )41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )415/ 1اإلنصاف )
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

 : األد   
 : من السنة وابثر يستدل لقول اإلمام ربيعة 

 : ا ثن  .1

   ا نَّ ا نَّل نُّ  :ق ا  م   ،ع اج ش     ع ت إل  ع  ن د ي ر ُنإلٌ د خ  ن     :ُقا مُ  ،{؟  ا ع اج ش ُ    ت  ه ذ ا} :ق اإل   ،و ع  خ 
اع     و اُنُكتَّ  ،  ا ع اج ش  ُ } :ق اإل   ،  ت  ا رَّ   ت    ت  ى خ  اع     ،ان ُظر  ُ    ت  ا   ن  اع   . (1){ف ِ نَّ  ا ا رَّ  

   ا      ع ع اء  ف ن ا  َّد ي  } :ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق ا  م   ت  ُ  ِّ ث  اع    ى الَّ   ا ف      األ    رُِّ    ت  ا رِّ    ،ال  ُ ح 
ك ات    .(2){ق ل إل  ا ف ط ا   و 

   ُعود اع  ى الَّ   ا } :ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ      تَّ ، ع ت  ال ت    ث   . (3){ا  ع ظ    و   ن ل م  ا اَّح      ن ش ب  ال  ر   

  :، لثالثة أسبابأن ذل  كله إنما يكون في الصغر دون الكبر :  ون  ا دال 
بن أمعاء الصغير تكون ضيقة ال  ؛ال رضاع الكبير ،رضاع الصغير هو الذي يفتق ابمعاء األوإل:

  .أما أمعاء الكبير فمنفتقة ال تحتاج إلى الفتق باللبن ،ويكون غذاءه الوحيد ،يفتقتا إال اللبن

 ،بن اللبن في الصغر يقع موقع الغذاء ؛من يسد جوعته اللبن دون الكبير الصغير هو: ا  انن
  .بل ال يشبعه إال الخبز واللحم ،أما الكبير فال يندفع جوعه باللبن ،فيطرد الجوع

أما في  ،بن اللبن يقع موقع الغذاء ؛الرضاع في الصغر هو الذي ينشز العظم وينبت اللحم ا  ا ث:
 . (4)نشز واللحم قد نبتالكبر يكون العظم قد 

     ا ُ  ل ن ُم ُثي   إل   :ق ا  م   ،ع ت  ع اج ش اء م  ث ي  ى نِّن   ر ى  ،  ا ر ُثوإل  اهلل   :ف ق ا  م   ،ى     ا نَّل نِّ  ن 
ا  ُف ُ  ن      ل ن ُحذ   ف      ت  ُدُخوإل  ث ا     و ُهو  ح  ع     } :ف ق اإل  ا نَّل نُّ  ،ف ن و  ُع ُ  :ق ا  م   ،{  ر    ك   ف  ُ ر     ؟،و 

ق اإل   ف   ل ثَّ   ر ُثوإُل اهلل   ،و ُهو  ر ُنإٌل ك ل  رٌ  ُم   نَُّ  ر ُنإٌل ك ل  } :و  ا     . (5){ رٌ ق د  ع 

 :يستدل من وجتين :ون  ا دال  
وما  ،وهذا رأي سا ر أزواج النبي ،وهو رخصة له دون غيره ،أن هذا خاص في سالم وحده: ون  األوإلا 

 ،(6)وال نتر  به ابصل المقرر في الشرع ،ال يحتمل القياس، كان من خصوصية بعض الناس لمعنى ال نعقله
                                                 

 .53سبق تخريجه ص (1)
 .53سبق تخريجه ص (2)
 وقال ابلباني: ضعيف.  (،481/ 4، )(4164اب النكا ، باب في رضاعة الكبير،) ، كتداود: سنن أبي داودأبو  (3)

(؛ 36/ 4(؛ ابـن رشـد: بدايـة المجتتـد )436/ 4دي: تحفـة الفقتـاء )(؛ السـمرقن5/ 1ينظر/ الكاساني: بـدا ع الصـنا ع ) (4)
ـــة المجمـــوع: المطيعـــي (؛411/ 4اشـــية العـــدوي )العـــدوي: ح ـــن 367/ 44وي )(؛ المـــاوردي: الحـــا87/ 41) تكمل (؛ اب

 (. 41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )411/ 1)قدامة: المغني
 (. 578(، )ص4153ة الكبير، ) مسلم: صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاع (5)

: المطيعـي(؛ 81-78/ 6(؛ الشـافعي: ابم)36/ 4(؛ ابن رشد: بدايـة المجتتـد)5/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (6)
 (. 411/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )367/ 44( الماوردي: الحاوي )86/ 41) تكملة المجموع
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

كانت  زوج النبي أن أمتا أم سلمة :قالت زينب بنت أبي سلمة ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء عن 
وار ما نرى هذا إال  :وقلن لعا شة ،أن يدخلن عليتن أحدًا بتل  الرضاعة أبى سا ر أزواج النبي": تقول

 . (1)فما هو بداخل علينا أحد بتذه الرضاعة وال را ينا" ،لسالم خاصة رخصة أرخصتا رسول ار

 . (2)ثم صار منسوخاً  ،أن رضاع الكبير كان محر ماً  :ننا ون  ا  ا

 : األ ر .2

    ا  راها  :فقاإل     لو  وث  ،فثأ   فناء  لا  وث  األشعري ،روي  ت رنًل ار  ع  ت ا ر 
 ،هإل ثأ م  حداً  :قاإل    الت  ثعودف ،فثأ      ذه  ى   الت  ثعود ،ىال  نيا قد حر م عا  

فناء الت  ثعود  لا  وث   ،حر م عا   :فقاإل  ن ،ثأ م  لا  وث  األشعري ،نع  :قاإل ا رنإل
و  وث  فقاإل  ل ،()ىن ا  حر   ت ا ر اع  ا شد ا عظ  و نلم ا اح  :وقاإل    األشعري
 . (3))ال  ثأ وت   ادا  هذا ا حلر ف ك ( :األشعري

من أن زوجته تحرم  :ما قاله للرجل أنكر على أبى موسى ابشعري ابن مسعود :ون  ا دال  
بأنه ال يحر م رضاع  :بصح قوله وأقر البن مسعود ،سللم بتذا اإلنكار وأبو موسى ابشعري ،عليه

بن اللبن في الصغر يكون  ؛وذل  ال يكون إال في الصغر ،شز العظم وأنبت اللحمإنما يحر م ما أن ،الكبير
 . (4)هو الغذاء بخالف الكبير

 كانم  ن و  دة  :فقاإل    ، ت رنًل ناء ى      ر ا  ؤ ن ت ع ر :روى علد اهلل لت ع ر
فقاإل     ، ر ع يا ،دون   قدور اهلل :فقا م ،فدخام عا يا ،فع دم ا ر  ن ى  يا فأر ع يا ، طؤها
 . (5)(ىن ا ا ر اع  عند ا  ير ،واقعيا فين نار   ) :ع ر

وأن ، أن الرضاع المحر م ما كان في الصغر فقط أوضح سيدنا عمر بن الخطاب :ون  ا دال  
 .رضاع الكبير ال يحر م

                                                 
 (. 571(، )ص4151 )عة الكبير، كتاب الرضاع، باب رضامسلم: صحيح مسلم،  (1)

 (. 484/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق )6/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (2)

 (، وقال ابلباني: صحيح. 481/ 4) ،(4164، كتاب النكا ، باب في رضاعة الكبير، ) داود: سنن أبي داودأبو  (3)
تكملـة : المطيعـي(؛ 84-84/ 6(؛ الشـافعي: ابم )111/ 4المدونـة)(؛ مالـ : 5/ 1ينظر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع ) (4)

 (. 88/ 41) المجموع

 (. 84/ 6(؛ الشافعي: ابم )111/ 4(؛ مال : المدونة)5/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (5)
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

 

 ا فحإل  لت : ا  اً 
 ؟ اا ا فحإلاا  بوج ا  ر ع  هإل   لم و ن شر حر   ا ر اع  ت ني : ا  ثأ  

 :  ورة ا  ثأ  
 . امرأة أرضعت بنتًا صغيرة

وأبناؤه من غير  ،بحي  يصير أبًا لتا من الرضاعة ،هل تحرم هذه الصغيرة على زوج المرضعة
 . ؟أم ال ،إخوة لتا بب المرضعة

  : حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا في  ،(1)هل العلم على أن حرمة الرضاع تثبت وتنتشر من جتة المرضعةأجمع أ

وال  ،إلى أنه ال تثبت حرمة الرضاع فذهب اإلمام ربيعة ،ثبوتتا وانتشارها من جتة زوجتا"الفحل"
  .(2)تنتشر من جتة الفحل

 : األد  
 : من القرآن وابثر والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : رآت ا كر  ا ق .1

 (3)چ ک ک ک چ: قوله تعالى.  

                                                 
 (. 411/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )435/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء) (1)
 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 358/ 44: الحاوي )ينظر/ الماوردي (2)

و اات  ت ع اار والاات ا بل اار ورافااع لاات خااد ج،ا قااوإل األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل  اات ا  ااحال  الاا
. داودو ات ا فقيااء ا نخعان وح ااد و  ،ا  الع ت ثع د لت ا  ث   وثا  ات لت ا  ثاار و لاو ثاا   لات علاد ا ارح ت

 (. 358/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )84/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 38/ 4المجتتد ) ينظر/ ابن رشد: بداية
ا قوإل ا  انن/ ذه  ى    ت حر   ا ر اع   لم و ن شر  ت ني  ا فحإل. ول  قاإل األج   األرلع "  لو حن فا  و ا ا  

و ات  ،اء وطااوو  و ناهادو ت ا  االع ت عطا  ت ا  حال  عان والت علا  وعاجش ،وا شافعن و ح د"، ول  قاإل 
ثاحا  (؛ 435/ 4(؛ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء )3/ 1. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )ا فقياء ا ا ث واألوباعن وا 

(؛ مالــــ : 483/ 4(؛ الزيلعـــي: تبيــــين الحقـــا ق)414/ 3(؛ ابــــن نجـــيم: البحــــر الرا ـــق )441/ 4المرغينـــاني: التدايـــة )
ــــة ) ــــي: الــــ116/ 4المدون ــــة المجتتــــد )471/ 1ذخيرة )(؛ القراف ــــن رشــــد: بداي حاشــــية العــــدوي (؛ العــــدوي: 38/ 4(؛ اب

(؛ الغزالي: 358/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )84/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 81/ 6(؛ الشافعي: ابم )4/454)
ـــوبي )486/ 6الوســـيط ) ـــوبي: حاشـــية قلي / 1اإلنصـــاف )(؛ المـــرداوي: 411/ 1(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي )65/ 1(؛ قلي

 (. 444/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )44/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )414
 (. 43سورة النساء: من اآلية) (3)
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

ولو كانت  ،ولم يبينتا في جانب الزوج ،بخيلن الحرمة في جانب المرضعة أن ار :ون  ا دال   
 . (1)في النسب كما بينتا ،الحرمة ثابتة في جانبه لبينتا

 (2)چ ھ ھ ہ ہ ہ چ: قوله تعالى . 

فدل على أن لبن  ،بنه ليس من الصلب ؛أنه يجوز نكا  حليلة االبن من الرضاع :ون  ا دال  
  .(3)الفحل ال يحر م

 :  راأل  .2

ألخ يا ح بة  خط  ب ن  لنم  لن ثا    ت   يا    ثا   روي  ت علداهلل لت ا بل ر
ذا   و  ر ع يا  :فقاإل علداهلل ؟،وهو  خوها  ت ا ر اع  ،ك ف  بونيا ل  :فقا م ،رلت ا بل 
وكانم  ،وح بة لت ا بل ر     ا كال   ،ت ا بل ر      ث اء لنم  لن لكروذ    ت علداهلل ل ،ا كال  

و خ ًا  ح بة  ت  ،ف ارم ب ن   خ ًا  علد اهلل  ت  ل   و    ، ث اء قد  ر عم ب ن  لنم  لن ثا  
وال نعإل ا الت ألل    ،و    نعايا  خ ًا ألخ   ح بة ، خ ًا  نفث  فنعايا علداهلل ، ل   دوت    

 لت ا فحإل  :وقا وا ،فألاحوها    ،فثأ وا وذ   فن   ا  ا ح رة ،ثإل  ا  حال : وقاإل أل  ثا   ،ل را ب 
 . (4)ف ار ىن اعا ،وكانم عند  ى    ت  ام ،فبونم ل  ،ال  حر 

 : ا  عقوإل .3

 (5)واللبن بعضتا ال بعضه ،الحرمة لشبتة البعضية . 

 فكيف تثبت  ،ف ذا لم تثبت الحرمة بلبنه ،يهلم تحرم عل ،لو نزل للفحل لبن فارتضعت منه صغيرة
  .(6)؟بلبن غيره

 فلما اختصت المرضعة  ،تكون أجرة الرضاع بينتما ،لكان إذا أرضعت به ولداً  ،اللبن لو كان لتما
 . دل على أن اللبن لتا ال للفحل ،بابجرة دون الفحل

 (7)لنفسه وجب أن يختص بالمرضعة ،لضعفه ؛الرضاع لما اختص ببعض أحكام النسب . 

                                                 
 (. 3/ 1الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (1)
 (. 43ية )من اآلسورة النساء:  (2)
 (. 84/ 41) تكملة المجموع: المطيعي (3)
 (. 358/ 44الماوردي: الحاوي ) (4)

 (. 483/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)441/ 4(؛ المرغيناني: التداية )3/ 1الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (5)
 (. 351/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )3/ 1الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (6)
 (. 351/ 44الماوردي: الحاوي ) (7)
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

 

 شيادة ا  ر ة فن ا ر اع :رالعاً 
  شيادة ا  ر ة فن ا ر اع :ا  ثأ  

 :  ورة ا  ثأ  
  .امرأة أخبرت زوجًا أنتا أرضعته وزوجته

 .؟أم ال ،وهي من المحرمات عليه ،بنتا أصبحت أخته من الرضاع ؛ويفارق زوجته ،هل يقبل قولتا
  : حر ر  حإل ا نباع

ولكنتم اختلفوا في قبول شتادتتا في  ،(1)ن شتادة المرأة ال تقبل في الحدودأجمع أهل العلم على أ
  .(2)إلى أنه ال تقبل شتادة المرأة في الرضاع الرضاع فذهب اإلمام ربيعة

  : األد  
"بأن الرضاعة ال تكون فيما يعلم إال باجتماع رأي أهل الصبي  : قو   اث دإل ام ا  رل ع 

 . (3)ينبغي أن يكون لتا أصل كأصل المحارم" ،ة من الحرمإنما هي حرم ،والمرضعة
 : من السنة وابثر والمعقول ويستدل أيضًا لقول اإلمام ربيعة

 : ا ثن  .1
   ار ث   ع ت وَّج  ُ  َّ   ح     ل ن م    ل ن ى ه ا   ، ُعق ل ُ  ل ُت ا ح  د اءُ  :ق اإل   ،  نَُّ    ب  اء م      ٌ  ث و   ،ف ن 

ع ُ ُك  ا ق د   :ف ق ا  م   ُم ذ        انَّل نِّ  ،  ر    ر ض  ع نِّنف ذ ك ر  ُم ذ         ُ  ،ف   ن حَّ  مُ  :ق اإل   ،ف أ ع   : ق اإل   ،ف ذ ك ر 
ع   ُك  ا} ق د  ب ع   م    ت  ق د    ر    ك   ف  و  ن ي ا ،{و   . (4)ف ن ي اُ  ع 

                                                 
 (. 81ابن المنذر: اإلجماع) (1)
 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 143/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (2)

. األوإل/ قد واف  قوإل ام اا  رل عا . ولا  قااإل األج ا  األرلعا  "  لاو حن فا  و ا ا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا  عنا "
(؛ ابــن 446/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة )414-411/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء )41/ 1ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )

(؛ 478/ 1(؛ القرافــي: الـــذخيرة )144/ 4(؛ مالــ : المدونـــة )487/ 4(؛ الزيلعـــي: تبيــين الحقـــا ق)411/ 3ق )نجــيم: البحـــر الرا ــ
ــــة : المطيعــــي(؛ 16-11/ 6(؛ الشــــافعي: ابم )454/ 4(؛ العــــدوي: حاشــــية العــــدوي )31/ 4ابــــن رشــــد: بدايــــة المجتتــــد ) تكمل

(؛ 443/ 1(؛ ابــــــن قدامــــــة: المغنــــــي )418/ 6لوســــــيط )(؛ الغزالــــــي: ا114/ 44(؛ المــــــاوردي: الحــــــاوي )414/ 43) المجمــــــوع
 (.  4/348)(؛ ابن تيمية: المحرر415/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)456/ 1المرداوي: اإلنصاف )

. ينظـر/ ابـن قدامـة: ا  انن/ ذه  ى   قلوإل شيادة ا  ر ة ا عادإل فان ا ر ااع. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه 
 (. 347/ 4)(؛ ابن تيمية: المحرر411/ 4عدة )(؛ بتاء الدين المقدسي: ال455/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )443/ 1المغني )

 (. 143/ 4مال : المدونة) (3)
 .53سبق تخريجه ص (4)
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 الرضاح المحرِّم: الثالثالمبحث  

 
 ل: الزواجالفصل األو

 :  ث دإل  ت وني ت :ون  ا دال   
عراضه يشبه  ،ولوكان التفريق واجبًا لما أعرض ،لم يفرق بينتما بشتادة المرأة أن الرسول: األوإل وال

 . (1)وهو ندب إلى ابفضل وابولى وابورع ،أن يكون كره له أن يقيم معتا

 ،وال في الرد ،أرضعتكما" ال يدل على الحكم بشتادتتا في اإلمضاء"كيف وقد زعمت أنتا  :ا  انن
 . (2)فلم يقطع بأحدهما ،وأجراه مجرى الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب

  :األ ر .2

 ا    ر ا  ؤ ن ت ىت هذ   بع   نيا  :فقاإل ،لا ر ة روي  ت رنًل ناء ى   ع ر لت ا خطا 
فقاإل  ،و  ا ىر اعيا ى اي فل  عرف ذ   ،فأ ا ىر اعيا ا ر  ن ف عاو  ، ر ع نن و ر عم ا ر  ن

فأخذ   ى ن فأر ع    ، ررم وهو  اق   لكن و     عا ج خلبًا  يا :فقا م ؟،ك ف  ر ع    :ع ر
ىذا ناء   ا ر ة  وكات ع ر ،   ت  رنع ى   ا ر   ف رلم  ثواطًا و  ر  ،فأ ر ليا ع ر ،وثك  

 . (3) شيد عا  ا ر اع ثأ يا ا ل ن 
نما كان يسأل عن البينة ،لم يقبل شتادة المرأة في الرضاع لوحدها أن عمر :ون  ا دال    . وال

  :ا  عقوإل .3

 نما ق ،فال يقبل فيه شتادة النساء على االنفراد ،هذا باب مما يطلع عليه الرجال بن  ؛لنا ذل وال
وأما ثدي الحرة  ،أما ثدي ابمة فألنه يجوز لألجانب النظر إليه ،الرضاع مما يطلع عليه الرجال

فال يقبل فيه شتادة النساء  ،فثبت أن هذه شتادة مما يطلع عليه الرجال ،فيجوز لمحارمتا النظر إليه
وهي ضرورة عدم اطالع  ،ةبن قبول شتادتتن بانفرادهن في أصول الشرع للضرور  ؛على االنفراد

ف نه  ،يه في الجملة لم تتحقق الضرورة بخالف الوالدةلف ذا جاز االطالع ع ،الرجال على المشتود به
  .(4)فدعت الضرورة إلى القبول ،ال يجوز بحد فيتا من الرجال االطالع عليتا

  بطال المل  ال ،ثبوت الحرمة ال يقبل الفصل عن زوال المل  في باب النكا  يثبت إال بشتادة وال
بن مل  النكا  مع الرضاع ال  ؛وهذا ،كما في الشتادة على الطالق ،أو رجل وامرأتين ،رجلين

  .(5)يجتمعان فتكون الشتادة بالرضاع شتادة بالفرقة اقتضاءً 
                                                 

: المطيعــي(؛ 16/ 6ي: ابم )(؛ الشـافع31/ 4(؛ ابــن رشـد: بدايـة المجتتــد )45/ 1ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع ) (1)
 (. 113/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )413/ 43) تكملة المجموع

 (. 113/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (2)
 (. 144/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)
(؛ 487/ 4(؛ الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق)144/ 4(؛ السمرقندي: تحفة الفقتاء )41/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (4)

 (. 114/ 44الماوردي: الحاوي )
 (. 487/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)411/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق )446/ 4ينظر/ المرغيناني: التداية ) (5)



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 األحكام الفقهية املتعلقة بالطالق
 

 : ويشتمل على ثالثة مباحث

 . قَوِّمَات الطالقمُ   :املبحث األول

  .والشهادة على الطالق ،حَكَما الشقاق :ملبحث الثانيا

 . اآلثار املرتتبة على الطالق  :املبحث الثالث

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 املبحث األول

مات الطالق
ِّ
قو
ُ
 م

 

 :، هيوحيمل يف طياته احلديث عن ثالثة أمور

 شروط املُطَلِّق  أوالً:

 صيغة الطالق ثانياً:

 . لطالق ونوعهوقت ا  ثالثاً:
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 

 شروط ا  طاِّ :  والً 
 : وف يا خ    ثاجإل

  حك  طل  ا  لن: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

 . إذا طلق امرأته  ،الصبي الذي لم يبلغ الحلم
  .؟هل يقع طالقه أم ال

 :  حر ر  حإل ا نباع
وا في طالق الصبي ولكنتم اختلف ،(1)أجمع أهل العلم على أن طالق الصبي غير المميز ال يقع

  .(2)إلى أن طالقه ال يقع حتى يحتلم فذهب اإلمام ربيعة ،المميز العاقل
 : األد  

 : من القرآن والسنة والقياس والمعقوليستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 (3)چ ائ ى ى ې ې ې چ: قوله تعالى . 

 (4)چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى . 

                                                 
 (. 458/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (1)

 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (31/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (2)
". ينظـر/ ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  و ا ا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا  عنا . ا  رل ع األوإل/ قد واف  قوإل ام 

(؛ 468/ 3(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق )187/ 3(؛ ابن التمام: شـر  فـتح القـدير )411/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع )
ـــا ق ) ـــة )411/ 4الزيلعـــي: تبيـــين الحق ـــر: الكـــ45/ 3(؛ مالـــ : المدون ـــة 464افي ص(؛ ابـــن عبـــد الب ـــن رشـــد: بداي ؛ اب

/ 6(؛ الشــــافعي: ابم )447/ 4(؛ العـــدوي: حاشـــية العـــدوي)4131/ 3(؛ النفـــراوي: الفواكـــه الــــدواني )84/ 4المجتتـــد)
علــى  (؛ البجيرمــي: حاشــية البجيرمــي411/ 48) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 431/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي )611

ــــدين (؛ 341/ 8(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)411صلقريــــب المجيــــب )(؛ ابــــن قاســــم: فــــتح ا4/ 1)شــــر  المــــنتج بتــــاء ال
 (. 51/ 4)؛ ابن تيمية: المحرر(458/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )16/ 4: العدة )المقدسي

ول  قااإل ام اا   ح اد فان .  ا ل ت عشر ى   ا ن ن عشرة ثن ، ا  انن/ ذه  ى   وقوع طل  ا  لن ا    ب ا عاقإل
ثحا . ، روا   ظاهر ا  ذه  / 8ينظر/ المرداوي: اإلنصاف)ول  قاإل ثع د لت ا  ث   وعطاء وا حثت وا شعلن وا 

 (. 51/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )458/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )16/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي(؛ 348

 (. 6) من اآليةسورة النساء:  (3)

 (. 51سورة النور: من اآلية ) (4)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

غير مغلوب  ،وذل  كل بالغ من الرجال ،يقع طالق من لزمه فرض الصالة والحدود :ا دال   ون  
 . (1)فدل على أن طالق الصبي ال يقع ،بنه إنما خوطب بالفرا ض من بلغ ؛على عقله

 : ا ثن  .2

ا     ل  ِّ ح  َّ  ُرف ع  ا  ق ا ُ  ع ت    ل      ع ت  ا نَّاج    ح  َّ } :ق اإل   ع ت  ا نَّل  ِّ ع ت  ع      ث     ق ظ  و ع ت  ا  َّ
ُنوت  ح  َّ    ع ق إل     ح   ا       .(2){و ع ت  ا    ن 

وغير مؤاخذ وال محاسب على ما يفعله حتى  ،الصبي غير مكلف بابحكام الشرعيةأن  :ون  ا دال  
 . فدل على أن طالقه ال يقع ،يبلغ
 : ا ق ا  .3

 . (3)فأشبه الطفل والمجنون ،الصبي غير المميز غير مكلف

 : ا  عقوإل .4

نما يعرف ذل  بالتأمل ،مصلحة فيه الطالق لم يشرع إال عند خروج النكا  من أن يكون والصبي  ،وال
 . (4)فال يعرف ،الشتغاله باللتو واللعب ال يتأمل

  حك  طل  ا  ننوت: ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

  .؟هل يقع طالقه أم ال .مجنون طلق امرأته
 :  حك  ا  ثأ  

  .(6)على أن طالق المجنون اليقع (5)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة
 : األد  

 : من السنة والمعقول يعةيستدل لقول اإلمام رب
 : ا ثن  .1

ا     ع ت   ل  ِّ ح  َّ  } :ق اإل  ع ت  ا نَّل  ِّ  ع  ُرف ع  ا  ق ا ُ  ع ت    ل      ع ت  ا نَّاج    ح  َّ    ث     ق ظ  و ع ت  ا  َّ
ُنوت  ح  َّ    ع ق إل     ح   ا       .(7){و ع ت  ا    ن 

                                                 
 (. 611/ 6فعي: ابم )ينظر/ الشا (1)
(، وقـــال 415/ 1(، )1115، كتـــاب الحـــدود، بـــاب فـــي المجنـــون يســـرق أو يصـــيب حـــدًا، ) داود: ســـنن أبـــي داودأبـــو  (2)

 ابلباني: صحيح. 
 . (458/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)16/ 4: العدة)بتاء الدين المقدسي (3)
 . (431/ 41الحاوي ) الماوردي:؛ (411/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع )ينظر/  (4)
 (. 31/ 3ينظر/ مال : المدونة) (5)

 (. 443ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع )ص (6)
 .65سبق تخريجه ص (7)
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 الفصل الثاني: الطالق

وغير مؤاخذ وال محاسب على ما يفعله  ،أن المجنون غير مكلف بابحكام الشرعية :ون  ا دال   
 . فدل على أن طالقه ال يقع ،حتى يصح

 : ا  عقوإل .2

بن به يعرف كون  ؛فالعقل شرط أهلية التصرف ،ومن شروط التكليف العقل ،عقلإن المجنون فاقد لل
 . (1)وهذه التصرفات ما شرعت إال لمصالح العباد ،التصرف مصلحة

  حك  طل  ا ثكرات: ا  ثأ   ا  ا   
  : ورة ا  ثأ  

  .فطلق زوجته وهو في سكره ،فسكر ، عالمًا مختاراخ عاصيًا ر ،رجل شرب مسكراً 
 ؟.ل يقع طالقه أم اله

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم  ،(2)كالبنج والدواء ال يقع ،بغير سكر أو معناه ،أجمع أهل العلم على أن طالق الزا ل العقل

  .(3)إلى أن طالقه ال يقعفذهب اإلمام ربيعة ،الذي سكر في معصية ،اختلفوا في طالق السكران
                                                 

 (. 84/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )11/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (1)
 (. 455/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )415/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء ) (2)
 تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 461/ 48(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)111/ 3ينظــر/ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير ) (3)

 وفن ا  ثأ   قوالت:  ،(436/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)411-415/ 48)
روا   عن ، ول  قاإل  ت ا  احال " ع  اات والات علاا   ول  قاإل ام ا   ح د فنوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . األ 

وع  اات ا ل ان  داودفن ىحدى ا روا   ت عن ، و ت ا  الع ت" ع ر لت علد ا عب ب"، و ات ا فقيااء" ا ا اث لات ثاعد و 
: المطيعـي(؛ 141/ 41(؛ المـاوردي: الحـاوي )111/ 3ابن التمام: شر  فتح القـدير)ينظر/ و لو  ور وبفر وا  بنن". 

(؛ ابــــن 17/ 4: العــــدة )بتــــاء الــــدين المقدســــي(؛ 341/ 8(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)415-411/ 48) لــــة المجمــــوعتكم
 . (51/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )456/ 8قدامة: المغني )

ولا  قااإل األج ا  األرلعا "  لاو حن فا  و ا ا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا   .ا  انن/ ذه  ى ا   ت طال  ا ثاكرات  قاع
"، ولاا  قاااإل  اات ا  ااحال  "ع اار لاات ا خطااا  وعااان والاات علااا  فاان ىحاادى ا ااروا   ت عناا "، و اات ظاااهر ا  ااذه 

". ا  االع ت" ثااع د وا حثات والاات ثا ر ت و ثااا  ات لاات  ثاار" و اات ا فقيااء " األوباعاان وا نخعان وا  ااوري و ناهااد
/ 3بــن نجــيم: البحــر الرا ــق )(؛ ا181/ 3(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير )11/ 3الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )ينظــر/ 

؛ ابـــن رشـــد: 464(؛ ابـــن عبــد البـــر: الكــافي ص41/ 3(؛ مالـــ : المدونــة )411/ 4(؛ الزيلعــي: تبيـــين الحقــا ق )466
/ 6؛ الشـافعي: ابم )(461/ 48ابن عبد البر: االسـتذكار )(؛ 13/ 1) تاج واإلكليل(؛ المواق: ال84/ 4بداية المجتتد)

(؛ ابـــن 311/ 5)الوســـيط: الغزالـــي(؛ 411/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 436/ 41(؛ المــاوردي: الحـــاوي )614
(؛ ابــن 16/ 4: العــدة )بتــاء الــدين المقدســي(؛ 341/ 8(؛ المــرداوي: اإلنصــاف)411صقاســم: فــتح القريــب المجيــب )

 . (51/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )456/ 8قدامة: المغني )
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 : األد   
 : القرآن والسنة والقياس من يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 (1)چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ :قوله تعالى . 

والفتم  ،وهو غير فاهم ،كذل  فكيف يكون مكلفاً ومن كان  ،السكران يقول ما ال يعلم :ون  ا دال  
 . (2)فدل على أن طالقه ال يقع ،شرط التكليف

  :ا ثن  .2

ٌب لُت   ا      :ق ا إل   ع ت  ال ت  ُلر   د ة ع ت    ل    اء    اع  : ُ  َّ ق اإل   ،ف ر د د  ُ  ى     ا ن ل ن ن 
 . (4){ف اث   ن ك ي و     َّ ر ن    ُ  ،(3)}اث   ن ك يو 

فلوال افتراق حكمه بالسكر  ،فقوله "استنكتوه" ليعلم بذل  حال سكره من صحوه :ون  ا دال  
 . (5)فدل على أن طالق السكران ال يقع ،لما كان بمره بذل  تأثير ،والصحو

 : ا ق ا  .3

 (6)بن السكران معتوه بسكره ؛السكران على المعتوه قياس . 

 فكالهما مفقود اإلرادة بعلم ظاهر ،قياس السكران على المكره . 

 فكالهما زا ل العقل ،قياس السكران على المجنون . 

 (7)فكالهما ال يميز ،قياس السكران على الصبي غير المميز . 

 (8)د لهفكالهما ال قص ،قياس السكران على المغمى عليه . 

 (9)فكالهما ال قصد له ،قياس السكران على النا م . 

 (10)فألن ال يصح طالقه أولى ،فالسكران ال تصح ردته ،قياس طالق السكران على ردته . 
                                                 

 (. 13)من اآليةسورة النساء:  (1)
 (. 416/ 48) تكملة المجموع: المطيعي (2)
(؛ 416/ 5(؛ ابـن ابثيـر: النتايـة )551/ 43استنكتوه: شموا نكتته، ورا حة فمـه. ينظـر/ ابـن منظـور: لسـان العـرب ) (3)

 (. 483/ 41الزبيدي: تاج العروس )

  (.134/ 6(، )41681 )جمع الزوا د، ح. ينظر/ التيثمي: م(، ورجاله رجال الصحي331/ 4(، )115البزار: مسند البزار، )   (4)
 (. 141/ 41)الماوردي: الحاوي (5)
 (. 415/ 48) المطيعي: تكملة المجموع (6)

 (. 17/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي(؛ 456/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )436/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (7)
 (. 141/ 41الماوردي: الحاوي ) (8)
 (. 17/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي(؛ 456/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )416/ 4ي: تبيين الحقا ق)ينظر/ الزيلع (9)
 (. 11/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (10)



 

 

 

 

  68 

  
 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  
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 حك  طل  ا كافر :ا  ثأ   ا رالع 

 :  ورة ا  ثأ  
  .ثم أسلما فأراد أن ينكحتا ،نصراني طلق امرأته البتة

  .؟ن تنكح زوجًا غيرهأم البد أ ،هل له ذل 
  .أو نصراني طلق امرأته طلقتين ثم أسلما

 . ؟أم أنه يحتسبه ويبني عليه ،هل يتدم اإلسالم طالقه السابق ويعفو عنه
 :  حر ر  حإل ا نباع

ولكنتم اختلفوا في حكم  ،(1)أجمع أهل العلم على أن الكفار إذا أسلموا ف نتم ي قرون على نكاحتم
 ،ويعفو عنه وال يحتسبه ،إلى أن اإلسالم يتدم طالقتم فذهب اإلمام ربيعة ،مطالقتم السابق اإلسال

بن  ؛ويرجع عليتابطالق ثال  ،فلتما ذل  ،أراد أن ينكحتاثم أسلما و  ،فلو أن نصرانيًا طلق امرأته البتة
 . (2)نكا  اإلسالم مبتدأ

 : األد  
 : معقولمن القرآن والسنة وابثر وال ربيعة يستدل لقول اإلمام

 : ا قرآت ا كر   .1

 .(3)چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ: قوله تعالى

                                                 
 . (446ص)ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع  (1)

 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (551/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )41/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (2)
/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة )ا حثات وق اادة ، وهو قوإلول  قاإل ام ا   ا  . وإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع ا قوإل األ 

(؛ النفــراوي: الفواكــه الــدواني 317/ 5؛ الحطــاب: مواهــب الجليــل )(464ص)(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي 41/ 3()344
 (. 551/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )4113/ 3)

طااا   اً فاااو  ت ن ااران ، و ت امثاال   ح ثاال  و لناان عا اا ،  اا   ت طاال  ا كااافر ناااجب وواقااعا قااوإل ا  ااانن/ ذهاا  ى
ولاا  قاااإل ا ن يااور"  لااو حن فاا  . فااا    اا  ذ اا  ح اا   اانكح بونااًا غ اار ،  اا   ثااا ا و راد  ت  نكحيااا، ا ر  اا  ا ل اا 

ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع عاان. ولاا  قاااإل ا نخعاان وعطاااء وا شااعلن وا بهااري وح اااد وا  ااوري واألوبا، وا شااافعن و ح ااد"
(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق 481/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير )73/ 1(؛ الشــيباني: الحجــة)475/ 3الصــنا ع )

(؛ 471/ 3(؛ الشـربيني: مغنـي المحتـاج )111/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 411/ 6(؛ ابم: الشافعي )66/ 1)
(؛ الكلوذاني: 455/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )551/ 7بن قدامة: المغني )(؛ ا314/ 1الماوردي: الحاوي )

 . (318ص)التداية 
 (. 38ية)من اآلسورة ابنفال:  (3)
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فيكون مغفورًا  ،لطالقبما في ذل  ا ،اقتضى أن اإلسالم يخج بُّ ويمحو ويتدم ما قبله :ون  ا دال   
 . (1)غير م حتسخب

  :ا ثن  .2

ل د  ا اَّ    ع ت ال ر  ل ت  ع  ُ ُ وُهتَّ ل أ   ان    } :ق اإل   ر ُثوإُل ا اَّ     تَّ  ،ن  ذ  ا َُّقوا ا اَّ   ف   ا نِّث اء  ف ِ نَُّك     خ 
ُيتَّ ل ك ا      ا اَّ    ا اَّ    ا ا ُ    ُفُرون   . (2){و اث   ح 

فدل على أن  ،فلم يجز أن يملكتا بغير ذل  ،"كلمة ار" يعني بكتاب ار ودين اإلسالم :ون  ا دال  
ن أقروا عليتا، مناكح الكفار باطلة  . (3)باطل ال يقع به التحليل واإلحصان وال الطالقوالنكا  ال ،وال

 : األ ر .3

 ا    ر ا  ؤ ن ت ىنن  :فقاإل ،ناء  رنإل  ت لنن نعش  لت  عاو   ع ر لت ا خطا روي  ت 
 ا ث عم ) :فقاإل ع ر ،ف اذا  رى ،   طاق يا  نذ  ثا م  طا ق  ،طاقم ا ر  ن فن ا ناها   ا ن  ت

قص ) :فقاإل ع ر ،فدخإل علد ا رح ت لت عوف ،(فاثأ ي ا ،نلتر  وث دخإل عانَّ  ،فن ذ   ش جاً 
هن عند   ،هد  امثل   ا كات قلا  فن ا ناها  ) :فقاإل علد ا رح ت ،فقص عا   ،(ق    عا  

فقاإل  ،(قص عا   ق    ففعإل) :رفقاإل    ع     دخإل عان لت  لن طا   ،(عا  طاق  ت لق  ا
 . (4)(وهن عند  عا   طا ق  ت لق  ا ،هد  امثل   ا كات قلا  فن ا ناها  ) :عان لت  لن طا  

 : ا  عقوإل .4

 (5)وقد أبطله ار وغيلر حكمه ،ظتار طالقًا مؤبداً كان أهل الجاهلية يرون ال . 

 (6)وطالقتم ليس طالقاً  ،وال يعد نكاحاً ، نكا  الكفار باطل. 

                                                 
 (. 314/ 1الماوردي: الحاوي) (1)
 .41سبق تخريجه ص (2)

 (. 314/ 1وي)(؛ الماوردي: الحا71/ 1ينظر/ الشيباني: الحجة ) (3)

 (. 41/ 3مال : المدونة) (4)
 (. 314/ 1الماوردي: الحاوي ) (5)
 (. 314/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )71/ 1ينظر/ الشيباني: الحجة ) (6)
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  (2)وا  خطئ (1)حك     ت طل  ا ناثن: ا  ثأ   ا خا ث 

 :  ورة ا  ثأ  
 . فكلمه ناسياً  ،زوج حلف بطالق زوجته أن ال يكلم زيداً  :   ت طل  ا ناثن

 . ؟ويلزمه الطالق أم ال ،في يمينه هل يحن 
ثم تبين له أنه ، زوج حلف بطالق زوجته صادقًا أنه اشترى الطعام بدينارين :   ت طل  ا  خطئ

 . ؟ويلزمه الطالق أم ال ،هل يحن  في يمينه .اشتراه بثالثة دنانير
  : حر ر  حإل ا نباع
وأنه إن حن  في يمينه فالطالق  ،فارة لهعلى أن الطالق ال ك(3)ومنتم اإلمام ربيعة أجمع الفقتاء

 فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا في حكم يمين طالق الناسي والمخطئ في حال الحن  ،(4)الزم له
 . (5)ويلزمتما الطالق ،إلى أنتما يحنثان

                                                 
الناســــي: هــــو الــــذي يفعــــل الشــــيء، غيــــر متــــذكر لــــه، ولكنــــه إذا ذ كــــر تــــذكر. ينظــــر/ بــــدران: الفقــــه المقــــارن لألحــــوال  (1)

 (. 341/ 4الشخصية)
المخطيء: هو الذي يريد أن يقول كالمًا، فيسبق لسانه إلى غيره بدون قصد، كمن أراد أن يقول لزوجته: أنت مريضة  (2)

 (. 348/ 4مثاًل، فجرى لسانه بدون قصد، فقال: أنت مطلقة. ينظر/ بدران: الفقه المقارن لألحوال الشخصية)

 (. 46/ 3ينظر/ مال : المدونة) (3)

 (. 15/ 45(؛ ابن عبد البر: االستذكار)456ذر: اإلجماع)صينظر/ ابن المن (4)

(؛ شــمس الــدين بــن قدامــة: الشــر  435، 473/ 44(؛ موفــق الــدين بــن قدامــة: المغنــي)45/ 3ينظــر/ مالــ  المدونــة) (5)
 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 583/ 44الكبير )

وا شاافعن فان قاوإل و ح اد فان روا ا  ظااهر ول  قااإل ا ن يور" لاو حن فا  و ا ا  . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 
(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر 488/ 4(؛ الحــــداد: الجــــوهرة النيــــرة)48-47/ 3ســــاني: بــــدا ع الصــــنا ع)ا. ينظــــر/ الكا  ااااذه "

ــــدين (؛ ابــــن411، 417/ 3الحقــــا ق) (؛ الزيلعــــي: تبيــــين311-313/ 1الرا ــــق) ، 176/ 5: حاشــــية ابــــن عابــــدين)عاب
 الـدردير: الشـر (؛ 46-45/ 3(؛ مال : المدونـة)58/ 4الشيخ نظام: الفتاوى التندية) (؛1/ 1؛ الغنيمي: اللباب)(171

ـــــر) ـــــل)457/ 4(؛ الدســـــوقي: حاشيةالدســـــوقي)441/ 4الكبي ـــــيش: مـــــنح الجلي (؛ الحطـــــاب: مواهـــــب 55، 43/ 3(؛ عل
 (؛ ابـــن55/ 1(؛ القرافـــي: الـــذخيرة)431/ 6()411/ 3(؛ ابـــن رشـــد: البيـــان والتحصـــيل)151، 117، 117/ 1الجليـــل)

(؛ 467/ 3(؛ المــــواق: التــــاج واإلكليـــــل)145/ 4رشـــــدالحفيد: بدايةالمجتتــــد) (؛ ابــــن468، 413عبــــدالبر: الكــــافي)ص
تكملــة : المطيعــي(؛ 418(؛ الشــيرازي: التنبيــه)ص367/ 45(؛ المــاوردي: الحــاوي)144/ 4الــدواني) النفــراوي: الفواكــه

(؛ ابســيوطي: جــواهر 511الحصــني: كفايــة ابخيــار)ص(؛ 413/ 8الطــالبين) : روضــةالنــووي(؛ 361/ 41)المجمــوع
(؛ 583/ 44(؛ شــمس الــدين بــن قدامــة: الشــر  الكبيــر)473/ 44موفــق الــدين بــن قدامــة: المغنــي)؛ (347/ 4العقــود)

(؛ 436/ 3(؛ البتـوتي: شـر  منتتـى اإلرادات)418، 84/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)348/ 3الزركشي: شر  الزركشي)
/ 4(؛ الخرقـــي: مختصـــر الخرقـــي)117/ 5(؛ الرحيبـــاني: مطالـــب أولـــي النتـــى)454/ 4الســـبيل )ابـــن ضـــويان: منـــار 

== 
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 : األد   
 : من القرآن وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ :وله تعالىق

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 . (1)چىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ

 أثبت ار :"ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ" "ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ": ا دال   ون 
وفي  ،مطلقًا عن شرط القصد ،عند وجود الحلف والحن  ،المؤاخذة بالكفارة المعتودة في اليمين المعقودة

كراه وقد وجد ذل  في الناسي والمخطئ  ،جميع ابحوال من عمد وخطأ ونسيان وعلم وجتل واختيار وال
 . (2)فلزمتما الطالق

 : األ ر .2

  ع ر لت علد ا عب بروي  ت و    ، لدوي ا ذي حاف عا  ناق     فأقلام  خرىفن ا قاإل
 . (3)(ىت     كت نوى واحدة  ني ا في ا طا ق ات) :ا ر  ات

فكانت الناقة  ،الم قبلة هي ناقتهعلى أن الناقة  ،البدوي حلف بطالق امرأته صادقاً  :ون  ا دال  
ورغم ذل  أحنثه عمر بن  ،فكان مخط ًا في علمه وظنه ،أي كانت خالف ظنه وعلمه ،الم قبلة ليست ناقته

 . فدل على أن المخطئ يحن  في يمين الطالق ويلزمه الطالق ،في يمينه وألزمه الطالق عبد العزيز

                                                 
(؛ 17/ 1(؛ الحجــــاوي: اإلقنــــاع)51/ 44(؛ ابــــن مفلــــح: الفــــروع)47-46/ 44()85/ 1(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)451

 (. 331الكرمي: دليل الطالب)ص
ا شاافعن فان ا قاوإل األظيار و ح اد فان "قااإل ام ا اات  ولا . وال  اب ي ا ا طال ، ا  انن/ ذه  ى    ني ا ال  حن ات

ـــــه)ص367/ 45ينظـــــر/ المـــــاوردي: الحـــــاوي). " ا روا ااااا األخرى عنااااا  ـــــة : المطيعـــــي(؛ 418(؛ الشـــــيرازي: التنبي تكمل
ابســـيوطي: جـــواهر ؛ (511الحصـــني: كفايـــةابخيار)ص(؛ 414/ 8: روضـــة الطـــالبين)النـــووي(؛ 361/ 41)المجمـــوع

 (؛ ابـن584/ 44(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبيـر)473/ 44الدين بن قدامة: المغني)(؛ موفق 347/ 4العقود)
(؛ 51/ 44مفلــــــح: الفــــــروع) (؛ ابــــــن47-46/ 44()85/ 1المــــــرداوي: اإلنصــــــاف)(؛ 418، 84/ 4تيميــــــة: المحــــــرر)
 (. 331(؛ الكرمي: دليل الطالب)ص17/ 1الحجاوي: اإلقناع)

 (. 81اآلية)من سورة الما دة:  (1)
(؛ 511(؛ الحصـــني: كفايـــة ابخيـــار)ص145/ 4(؛ ابـــن رشـــد الحفيـــد: بدايـــة المجتتـــد)48/ 3ســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع)اينظـــر/ الك (2)

 (. 367/ 45الماوردي: الحاوي)

 (. 45/ 3ينظر/ مال : المدونة) (3)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 
  ات هذا ا شنء كذا وكذا وهو عا    ن  كذ   ىت ك :فن رنإل قاإلقاإل نالر لت ب دروي  ت و

  .(1)( اب   ذ   فن ا طل  ىت كات حاف لا طل ) :فكات عا  غ ر  ا قاإل

 . وألزمه الطالق ،المخطئ في يمين الطالق أحن  جابر بن زيد :ون  ا دال  
 : ا ق ا  .3

 وجب أن  ،فلما استوى حكم الحد  في العمد والخطأ ،فأشبتت طتارة الحد  ،ليمين تطتيركفارة ا
 . (2)يستوي حكم الحن  في العمد والخطأ

 أنت طالق إن طلعت الشمس  :كما لو قال ،فيقع بوجود شرطه من غير قصد ،الطالق متعلق بشرط
 . (3)أو قدم الحاج

 (4)والنسيان والخطأ كاإلتالف فاستوى فيه العمد ،الطالق يتعلق به حق آدمي . 

 (5)فلزمتما الحن  كالذاكر والعامد ،إن الناسي والمخطئ فعال ما حلفا عليه قاصدان لفعله . 

 : ا  عقوإل .4

موجب لحملتا في الحن  على  ،إن إطالق عقد اليمين مع القدرة على استثناء النسيان واإلكراه فيتا
في حمل  ،فيتا اعتبارًا بالنصوص الشرعية لتقييد الحن كما أن تقييدها موجب  ،إطالق ابحوال كلتا

 . (6)المطلق على إطالقه والمقيد على تقييده
 

                                                 
 نفس المرجع السابق.  (1)
 (. 367/ 45ينظر/ الماوردي: الحاوي) (2)

/ 4(؛ ابــن ضــويان: منــار الســبيل )436/ 3(؛ البتــوتي: شــر  منتتــى اإلرادات)473/ 44مغنــي)بــن قدامــة: الاينظــر/  (3)
 (. 117/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى)454

(؛ الرحيبــاني: مطالــب أولــي 454/ 4(؛ ابــن ضــويان: منــار الســبيل )436/ 3ينظــر/ البتــوتي: شــر  منتتــى اإلرادات) (4)
 (. 117/ 5النتى)

 (. 473/ 44بن قدامة: المغني)ا(؛ 361/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 544/ 1ازي: المتذب)ينظر/ الشير  (5)

 (. 367/ 45الماوردي: الحاوي) (6)
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   ي  ا طل  : ان اً 
 : وف يا خ   عشرة  ثأ  

  حك   لع ض ا طل : ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

هل  .ع شر تطليقةأو  ،أو ربع تطليقة ،أو نصف تطليقة ،رجل قال لزوجته أنت طالق بعض تطليقة
  .؟يقع الطالق بتذه ابلفاظ أم ال

  : حر ر  حإل ا نباع
ولقد  ،(1)أنتا تطليقة واحدة ،أجمع أهل العلم على أنه من طلق زوجته نصفًا أو ثلثًا أو ربعًا أو سدسا

  .(2)فذهب إلى أنه ال يقع بمثل هذه ابلفاظ طالق ،ذل  خالف اإلمام ربيعة

 : األد  
 : من المعقول بما يلي إلمام ربيعةيستدل لقول ا

ن طلقتا بعض طلقة لم تطلق ،إن الطالق ال يقع إال بطلقة كاملة بل  ،بنه ليس بتطليقة حقيقة ؛وال
وبنه لما لم يتبعض لم يجز  ،وبعض الشيء ليس عين ذل  الشيء إن لم يكن له غيره ،هو بعض تطليقة

  .(3)ه لغواً وصار البعض الذي أوقع ،أن يلزم منه ما لم يلزم
    فرقام لحرف ا عطف اً حك  طل  غ ر ا  دخوإل ليا  ل : ا  ثأ   ا  ان  

 :  ورة ا  ثأ  
  .أنت طالق وطالق وطالق :رجل قال لزوجته غير المدخول بتا

 . ؟هل يقع الطالق ثالثًا أم واحدة
 :  حر ر  حإل ا نباع

 ،(4)أنتا تقع ثالثاً  ،أنت طالق ثالثاً : بتا اتفق الفقتاء على أن الرجل إذا قال لزوجته غير المدخول

                                                 
 (. 56/ 4: العدة)بتاء الدين المقدسي(؛ 148/ 8؛ ابن قدامة: المغني )(441ص)ابن المنذر: اإلجماع ينظر/  (1)
و قااد وافاا  ام ااا  رل عاا  فاان ذ اا   اات ا فقياااء . (45/ 3؛ مالــ : المدونــة)(18/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (2)

 (. 148/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )411/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)81/ 4. ينظر/ ابن رشد: بداية المجتتد )داود

 (. 411/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)81/ 4( ابن رشد: بداية المجتتد )18/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (3)
/ 3(؛ ابـن مــازة: المحـيط البرهــاني)51/ 1(؛ ابــن التمـام: شــر  فـتح القــدير)437/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع ) (4)

(؛ 64/ 4(؛ ابــن رشـد: بدايــة المجتتــد)443/ 4(؛ الزيلعـي: تبيــين الحقـا ق )341/ 3(؛ ابـن نجــيم: البحـر الرا ــق )134
(؛ الشـــافعي: 14/ 1(؛ علـــيش: مـــنح الجليـــل)365/ 4ردير: الشـــر  الكبيـــر)(؛ الـــد441/ 4) : كفايـــة الطالـــبابـــن خلـــف

== 
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 . (1)إلى أنتا تقع ثالثاً  فذهب اإلمام ربيعة ،أنت طالق وطالق وطالق :ولكنتم اختلفوا إذا قال لتا 
  :األد  

 : من القياس بما يلييستدل لقول اإلمام ربيعة 
 أنت  :جرى قولهفجرى م ،وحكم أوله موقوف على آخره ،أن الكالم متصل وبعضه مرتبط ببعض

 . (2)طالق ثالثاً 

 كأنه  ،فكان هذا إيقاع الثال  جملة واحدة ،أن الواو للجمع والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع
 . (3)أنت طالق ثالثاً : قال

  حك  طل  غ ر ا  دخوإل ليا  لث   فرقام فن نث  واحد: ا  ثأ   ا  ا   
 :  ورة ا  ثأ  

  .ل بتا أنت طالق أنت طالق أنت طالق كالمًا نسقاً رجل قال لزوجته غير المدخو 
 . ؟هل يقع ثالثًا أم واحدة

 :  حر ر  حإل ا نباع
أنتا تقع  ،أنت طالق ثالثاً  :اتفق الفقتاء على أن الرجل إذا قال لزوجته غير المدخول بتا

                                                 
بـــن قدامـــة: ا(؛ 481، 463، 464/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)471/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 168/ 6ابم)

 (. 178/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)51/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي(؛ 111/ 8المغني )
وفان  ،(111/ 8بن قدامة: المغنـي )(؛ ا34/ 4شيخي زاده: مجمع ابنتر)(؛ 443/ 4عي: تبيين الحقا ق )ينظر/ الزيل (1)

 ا  ثأ   قوالت: 
وهاو قااوإل األوباعان وا ا ااث والات  لاان   ااا . "،  ا ا  و ح ااد "ولاا  قااإل ام ا ااات. األوإل/ قاد وافاا  قاوإل ام ااا  رل عا 
/ 4(؛ الدســوقي: حاشــية الدســوقي)13/ 1: مــنح الجليــل )(؛ علــيش335 -331/ 5ينظــر/ الحطــاب: مواهــب الجليــل )

بتـــاء (؛ 111/ 8بــن قدامــة: المغنــي )ا(؛ 51/ 1(؛ المــواق: التـــاج واإلكليــل )365/ 4(؛ الــدردير: الشــر  الكبيــر)385
(؛ البتوتي: 416/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)178/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)51/ 4: العدة )الدين المقدسي

 (. 141(؛ الكلوذاني: التداية )ص11/ 3نتتى اإلرادات )شر  م
. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع " لاو حن فا  وا شاافعن"ولا  قااإل ام ا اات . ا  انن/ ذه  ى    ن   قع واحدة لاجنا 

ا ــق (؛ ابــن نجــيم: البحــر الر 134/ 3(؛ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)55/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)438/ 3)
ــــين الحقــــا ق )345/ 3) ــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 371/ 8()161/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)443/ 4(؛ الزيلعــــي: تبي  تكمل
 (. 481/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)471-475/ 48)

 (. 111/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 481/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي) (2)

/ 4(؛ الزيلعــي: تبيـــين الحقـــا ق )55/ 1ن التمـــام: شــر  فـــتح القـــدير)(؛ ابـــ438/ 3ينظــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصــنا ع ) (3)
 (. 178/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)111/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 443
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فذهب اإلمام  ،أنت طالق أنت طالق أنت طالق كالمًا نسقاً  :ولكنتم اختلفوا إذا قال لتا ،(1)ثالثاً  
 . (2)إلى أن الطالق يقع ثالثاً  ربيعة
 : األد  

 : من القياس بما يلييستدل لقول اإلمام ربيعة
أنت  :فجرى مجرى قوله ،وحكم أوله موقوف على آخره ،أن الكالم متصل وبعضه مرتبط ببعض

 . (3)طالق ثالثاً 
  حك  ا ُ خ  َّرة ىذا اخ ارم بونيا: ا  ثأ   ا رالع 

 : ا  ثأ   ورة 
  .اخترت  أنت :فقالت ،اختاري أو اختاري نفس  :رجل خيلر زوجته فقال لتا

  .؟أم ال اً هل يقع طالق
 :  حر ر  حإل ا نباع

فقد تباين  وأما اإلمام ربيعة ،(4)على أن المخيلرة إذا اختارت زوجتا فال شيء عليتا الفقتاءاتفق 
                                                 

/ 3(؛ ابـن مــازة: المحـيط البرهــاني)51/ 1(؛ ابــن التمـام: شــر  فـتح القــدير)437/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع ) (1)
(؛ 64/ 4(؛ ابــن رشـد: بدايــة المجتتــد)443/ 4(؛ الزيلعـي: تبيــين الحقـا ق )341/ 3لرا ــق )(؛ ابـن نجــيم: البحـر ا134

(؛ الشــــافعي: 14/ 1(؛ علــــيش: مــــنح الجليــــل)365/ 4(؛ الــــدردير: الشــــر  الكبيــــر)441/ 4): كفايــــةالطالبابــــن خلــــف
بـــن قدامـــة: ا(؛ 481، 463، 464/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)471/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 168/ 6ابم)

 (. 178/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)51/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي(؛ 111/ 8المغني )
 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (315/ 4ينظر/ البراذعي: تتذيب المدونة) (2)

الجليـل (؛ الحطـاب: مواهـب 386/ 4ينظـر/ مالـ : المدونـة ) ا ا . ام اا  ولا  قااإل . األوإل/ واف  قاوإل ام اا  رل عا 
(؛ 365/ 4(؛ الـدردير: الشـر  الكبيـر)385/ 4(؛ الدسوقي: حاشـية الدسـوقي)13/ 1(؛ عليش: منح الجليل )335/ 5)

 (. 51/ 1المواق: التاج واإلكليل )
وهاو قاوإل ح ااد ، ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  وا شاافعن و ح اد". ا  انن/ ذه  ى    ت ا طال   قاع واحادة لاجنا 

(؛ 55/ 1(؛ ابـن التمـام: شـر  فـتح القـدير)437/ 3. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )الت ا  ناذروا نخعن وا  وري و 
(؛ 443/ 4(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق )345/ 3(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق )134/ 3ابـــن مـــازة: المحـــيط البرهـــاني)

(؛ 481/ 41المــاوردي: الحــاوي) (؛475-471/ 48) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 371/ 8()161/ 6الشــافعي: ابم)
(؛ ابـــن 178/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي)55/ 4: العـــدة )بتـــاء الـــدين المقدســـي(؛ 111/ 8بـــن قدامـــة: المغنـــي )ا

 (. 141(؛ الكلوذاني: التداية )ص18/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات )415/ 4ضويان: منار السبيل)

 (. 111/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 481/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي) (3)

/ 3(؛ ابـن مــازة: المحـيط البرهــاني)84/ 1(؛ ابــن التمـام: شــر  فـتح القــدير)441/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع ) (4)
(؛ ابـن 384/ 4(؛ مالـ : المدونـة )434(؛ السـغدي: النتـف فـي الفتـاوى)ص336/ 3(؛ ابن نجـيم: البحـر الرا ـق )514

== 
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ومنتم من نقل عنه أنه  ،(1)ال شيء عليتا :عنه أنه قال فمنتم من نقل ،واختلف العلماء في النقل عنه 
 . (2) أنتا تطلق طلقة رجعية :قال

 : األد  
 : والقياس والمعقول من السنة وابثر ،ال شيء عليتا: أنه ربيعة يستدل لما ن قل عن اإلمام

 : ا ثن  .1

    ُرو ر ُثو   ُ  خ  َّر ن ا ر ُثوإُل ا اَّ   } :ق ا  م  ع ت  ع اج ش     ع ت    ث  ن ا ا اَّ   و  ف ا      ُعدَّ ذ       ،ف اخ   ر 
ا   ن ا ش   ًجا ق ًا{} :وفن روا    ثا  ،(3){ع  ف ا    ن ُعدُّ  ط ل 

(4) . 

    ًقا، خ  َّر ن ا ا نَّل نُّ } :ع ت  ا  خ   ر ة  ف ق ا  م   أ   ُم ع اج ش    ث   :ق اإل  ع ت    ث ُرو ق اإل  ، {!  ف ك ات  ط ل 
اج ً  ل ع د     ":   ث ُرو ٌ  د ًة   و     ُ ي ا و اح   . (5)"ت    خ   ار ن نال  ُ ل ا  ن   خ  َّر 

 . (6)ال يقع عليتا الطالق ،صريح وواضح في أن المخيرة إذا اختارت زوجتاقول عا شة :ون  ا دال  

 : األ ر .2

 . (7)(ال شنء عا  ا  خ رة ىت اخ ارم نفثيا) :كات  قوإل روي  ت ع ر لت ا خطا 
 

                                                 
لشــافعي: ا(؛ 461/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )73/ 4(؛ ابــن رشــد بدايــة المجتتــد)474عبــد البــر: الكــافي)ص

(؛ 471/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)453 ،433/ 48) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 373/ 8()364 -364/ 6ابم)
: اء الدين المقدسيبت(؛ 418/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 384/ 5(: الغزالي: الوسيط )11/ 8: روضة الطالبين)النووي
 (. 355/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )14/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات )54/ 4العدة )

 (. 466/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار )384/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (1)

، فقا  فان ذ ا  ا حثات ا ل اريوقد وا. (471/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)453/ 48) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
(؛ ابــن عبــد البــر: 73/ 4بدايــة المجتتــد): ينظــر/ ابــن رشــدوهااو  ااروي عاات عااان لاات  لاان طا اا  وب ااد لاات  الاام. 

 (. 471/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)466/ 47االستذكار )
 (. 13/ 7)، (5464) ، باب من خير نساءه، كتاب الطالق، البخاري: صحيح البخاري (3)
 . (514)ص، (4177) ، باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقاخ إال بالنية، كتاب الطالق، يح مسلممسلم: صح (4)
 . (13/ 7(، )5463البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب من خير نساءه، )  (5)

/ 3: المحـيط البرهــاني)(؛ ابـن مــازة84/ 1(؛ ابــن التمـام: شــر  فـتح القــدير)441/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع ) (6)
(؛ 465-461/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )73/ 4(؛ ابــن رشــد بدايــة المجتتــد)384/ 4(؛ مالــ : المدونــة )514

(؛ الغزالـــي: 471/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)433-434/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 364/ 6لشـــافعي: ابم)ا
(؛ البتـــوتي: شــر  منتتـــى 54/ 4: العــدة )بتـــاء الــدين المقدســـي(؛ 418/ 8بــن قدامـــة: المغنــي )ا(؛ 384/ 5الوســيط )
 (. 355/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )14/ 3اإلرادات )

 (. 315/ 7)، (45144) ، باب ماجاء في التخيير، كتاب الخلع والطالق، البيتقي: السنن الكبرى (7)
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 : ا ق ا  .3

 . (1)فلم يقع عليتا الطالق كالمعتقة ،هي مخيرة اختارت النكا 

 : ا  عقوإل .4

  واختيارها زوجتا دليل اإلعراض عن تر   ،إن التخيير إثبات الخيار في الفراق والبقاء على النكا
  .(2)؟فكيف يكون طالقاً  ،واإلعراض عن تر  النكا  استبقاء النكا  ،النكا 

 وجب أن التطلق باختيار  ،فلما طلقت باختيار زوجتا ،ضد اختيارها لنفستا إن اختيارها لزوجتا
 . (3)بن اختالف الضدين يوجب اختالف الحكم ؛زوجتا

 : من ابثر بما يلي ،أنتا تطلق طلقة رجعية: ما نقل عن اإلمام ربيعةويستدل ل
 . (4)(نيا  طا  طاق  رنع  )  : ني ا قاال فن ا  خ رة ىذا اخ ارم بونياروي عت عان وب د لت  الم

  حك  ا  خ َّرة ىذا اخ ارم نفثيا: ا  ثأ   ا خا ث 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟هل يقع طالقًا با نًا أم ثالثًا باتاً  .اخترت نفسي :فقالت ،اختاري :فقال لتا ،زوج خيلر زوجته
 :  حر ر  حإل ا نباع

 ،ولكنتم اختلفوا إذا اختارت نفستا ،(5)قتاء أن المخيرة إذا اختارت زوجتا فال شيء عليتااتفق الف
أنتا تطلق ثالثًا  :فمنتم من نقل عنه أنه قال ،قد اختلف وتباين الفقتاء في النقل عنه فاإلمام ربيعة

 . (7)أنتا تطلق واحدة با نة :ومنتم من نقل عنه أنه قال ،(6) البتة
                                                 

 (. 418/ 8بن قدامة: المغني )ا (1)

 (. 441-441/ 3ا ع الصنا ع )الكاساني: بد (2)

 (. 471/ 41الماوردي: الحاوي ) (3)
 (. 315/ 7)، (45144) ، باب ماجاء في التخيير، كتاب الخلع والطالق، البيتقي: السنن الكبرى (4)

/ 3(؛ ابـن مــازة: المحـيط البرهــاني)84/ 1(؛ ابــن التمـام: شــر  فـتح القــدير)441/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع ) (5)
(؛ ابـن 384/ 4(؛ مالـ : المدونـة )434(؛ السـغدي: النتـف فـي الفتـاوى)ص336/ 3(؛ ابن نجـيم: البحـر الرا ـق )514

لشــافعي: ا(؛ 461/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )73/ 4(؛ ابــن رشــد بدايــة المجتتــد)474عبــد البــر: الكــافي)ص
(؛ 471/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)453، 433/ 48) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 373/ 8()364 -364/ 6ابم)

 بتـاء الـدين المقدسـي(؛ 418/ 8بن قدامة: المغنـي )ا(؛ 384/ 5(: الغزالي: الوسيط )11/ 8: روضة الطالبين)النووي
 (. 355/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )14/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات )54/ 4العدة )

 (. 471/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار )388 /4ينظر/ مال : المدونة) (6)
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: ، (471/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي) (7)

(؛ 441/ 3. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )لاو حن فا  ولا  قااإل ام اا  . األوإل/ ذه  ى    نيا  طا  واحدة لاجن 
== 
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  :األد   
من ابثر  ،إذا اختارت نفستا ،بأن المخيرة تطلق ثالثًا البتة :اإلمام ربيعة ما ن قل عندل ليست
 : والمعقول

 : األ ر .1

 . (1)( نيا  طا   ل ًا ا ل  ) : ن  قاإل فن ا  خ رة ىذا اخ ارم نفثيا روي عت ب د لت  الم
 : ا  عقوإل .2

 فلما كانت الواحدة ال  ،وهي ال تبين منه بالواحدة ،خيار قد جعل لتا أن تقيم عنده أو تبين منهإن ال
  .(2)ف نما جعل ذل  إليتا في الثال  ،علمنا أنه إذا خيرها فأراد أن تبين منه ،تبينتا

 حصلت  وذل  إنما يتأتى لتا إذا ،الزوج في التخيير يفوض إليتا البقاء على العصمة أو الذهاب عنتا
  .(3)وال يكون ذل  إال بالثال  ،ال يبقى للزوج عليتا حكم ،على حال

من ابثر  ،إذا اختارت نفستا ،أن المخيرة تطلق واحدة با نة :اإلمام ربيعة ويستدل لما ن قل عن
 : والمعقول

 : األ ر .1

 . (4)( نيا  طا  واحدة لاجن : ) ن  قاإل فن ا  خ رة ىذا اخ ارم نفثياروي عت عان
 : ا  عقوإل .2

 ،اختارت ف ذا، لزوجتا نفستا تختار أن وبين، لنفستا نفستا تختار أن بين خيرها تازوج   المخيرة 
 يراجعتا أن لزوجتا إذ، لزوجتا بل ،لنفستا نفستا اختيارها يكن لم رجعياً  الواقع كان لو ،لنفستا نفستا

                                                 
(؛ 335/ 3(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )174/ 3لمحــيط البرهــاني)(؛ ابــن مــازة: ا71/ 1ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)

 (. 441/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق )413/ 4اني: التداية )ن(؛ المرغي487/ 4السمرقندي: تحفة الفقتاء )
بـر: (؛ ابـن عبـد ال373/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة )ولا  قااإل ام اا   ا ا .  نياا  طاا   ل اًا ا ل ا ذها  ى ا  ا  انن/ 

(؛ ابـن عبـد البـر: 74/ 4ابـن رشـد الحفيـد: بدايـة المجتتـد)؛ (441/ 5(؛ ابن رشـد: البيـان والتحصـيل )473الكافي)ص
 (. 314/ 5(؛ الحطاب: مواهب الجليل )466/ 47االستذكار )

(؛ 373/ 8لشـافعي: ابم)اينظـر/ ولا  قااإل ام ا اات "ا شاافعن واح اد". . ا  ا ث/ ذه  ى    نيا  طاا  واحادة رنع ا 
(: 11/ 8: روضـــة الطـــالبين)النـــووي(؛ 471-473/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)461/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي

(؛ البتــوتي: شــر  54/ 4: العــدة )بتــاء الــدين المقدســي(؛ 411/ 8قدامــة: المغنــي )ابــن (؛ 384/ 5الغزالــي: الوســيط )
 (. 173/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )351 /5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )14/ 3منتتى اإلرادات )

 (. 315/ 7(، )45144كتاب الخلع والطالق، باب ماجاء في التخيير، ) ، البيتقي: السنن الكبرى (1)
 (. 371/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)
 (. 388/ 5(؛ الحطاب: مواهب الجليل )74/ 4ينظر/ ابن رشد: بداية المجتتد) (3)
 (. 315/ 7(، )45144كتاب الخلع والطالق، باب ماجاء في التخيير، ) ، لكبرىالبيتقي: السنن ا (4)
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ن الثال  وقوع عدم أماو  ،أبت أو شاءت   أن القياس أن ذكرنا فلما ،التخيير في الثال  نية وجدت وال
نما ،الطالق ألفاظ من ليس بنه ؛شيء باالختيار يقع ال  صحة ضرورة ،بالشرع طالقاً  جعل وال

 .(1)البا نة بالواحدة مقضياً  يصير الضرورة وحق ،التخيير
 ال، البينونة وهو ل الم    ذل من والصفاء االستخالص عن ينبئ التخيير لفظ  فا دة تحصل لم وال

 .(2)أبت أو شاءت يراجعتا أن له كان إذا ،التخيير
  لل ذا ،عنتا سلطانه زوال يقتضي ، وهذاأمرها اكتالمخيرة زوجتا مخ  أن وجب ،باالختيار ذل  قبلت وال

 .(3)الرجعة بقاء مع ذل  يحصل وال ،عنتا يزول
  ،(4)فكانت واحدة با نةليس في التخيير ما ينبئ عن العدد. 

  حك  خ ار ا  خ َّرة لعد االف را   ت ا  نا : ا  ثأ   ا ثادث 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ثم تفرقا من المجلس ،فلم تجبه ،اختاري نفس  :فقال لتا ،رجل خيلر زوجته في مجلسه
 . ؟هل يبقى لتا خيار التخيير أم أنه يسقط ويبطل

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم  ،(6)على أن المخيرة لتا الخيار ما دامت في المجلس(5)منتم اإلمام ربيعةاتفق الفقتاء و 

 ،إلى أن خيارها يسقط ويبطل فذهب اإلمام ربيعة ،دون أن ت ج ب بشيء ،اختلفوا إذا افترقا من المجلس
  .(7)ويكون أمرها إلى زوجتا

                                                 
 (. 441/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (1)
 (. 336/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق )71/ 1ينظر/ ابن التمام: شر  فتح القدير) (2)
 (. 411/ 8ابن قدامة: المغني) (3)
 . (447/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (4)
 (. 471/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار)314/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (5)

/ 3(؛ ابـن مــازة: المحـيط البرهــاني)77/ 1(؛ ابــن التمـام: شــر  فـتح القــدير)441/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع ) (6)
(؛ 413/ 4رغينــاني: التدايــة )(؛ الم487/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء )336/ 3(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )171

(؛ ابــن رشــد: 467/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )314/ 4(؛ مالــ : المدونــة )441/ 4الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )
(؛ المــــاوردي: 435/ 48) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي؛ (144/ 4الــــدردير: الشــــر  الكبيــــر )(؛ 74/ 4بدايــــة المجتتــــد)

(؛ البتــوتي: شــر  منتتــى 54/ 4: العــدة )بتــاء الــدين المقدســي(؛ 415/ 8مغنــي )بــن قدامــة: الا(؛ 477/ 41الحــاوي)
 (. 173/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )351/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )13/ 3اإلرادات )

 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (471/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار)314/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (7)
ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  و ا   فن ا قوإل ا  شيور عن  وا شاافعن و ح اد". . اف  قوإل ام ا  رل ع األوإل/ قد و 

== 
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 : األد   
 : والقياس والمعقول من ابثر يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

 ،ىذا خ ر ا رنإل ا ر    و اكيا   رها) : ني  قا وا روي عت ع ر وع  ات والت  ثعود ونالر
 . (1)فا    يا خ ار و  رها ى   بونيا( ،فاف رقا  ت ذ   ا  نا  و    حدث ش جاً 

 : ا ق ا  .2

 (2)والتملي  يقتضي جوابًا في المجلس كاإليجاب في البيع ،يق منتا لتصرفتا برأيتاالتخيير تملي  التطل.  

 (3)كخيار القبول ،التخيير خيار تملي  فكان على الفور . 

 : ا  عقوإل .3

 والقيام عن المجلس دليل اإلعراض عن  ،الزوج في التخيير يطلب جواب التملي  في المجلس
 . (4)فكان ردًا للتملي  داللةً  ،الجواب

 (5)بنه ما خيرها في غيره ؛ال يمل  الجواب في غير المجلس ،الزوج لملا طلب الجواب في المجلس . 

                                                 
/ 3(؛ ابـن مــازة: المحـيط البرهــاني)77/ 1(؛ ابــن التمـام: شــر  فـتح القــدير)441/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع الصـنا ع )

(؛ 413/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة )487/ 4تــاء )(؛ الســمرقندي: تحفــة الفق336/ 3(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )171
(؛ ابــن رشــد: 467/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )314/ 4(؛ مالــ : المدونــة )441/ 4الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )

(؛ المــــاوردي: 435/ 48) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي (؛144/ 4لــــدردير: الشــــر  الكبيــــر )(؛ ا74/ 4بدايــــة المجتتــــد)
(؛ البتــوتي: شــر  منتتــى 54/ 4: العــدة )بتــاء الــدين المقدســي(؛ 415/ 8بــن قدامــة: المغنــي )ا(؛ 477/ 41الحــاوي)

 (. 173/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )351/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )13/ 3اإلرادات )
ولا  قااإل ام اا  . وطاأا  انن/ ذه  ى    ت ا خ ار  لق  و ث  ر لعد االف را   ت ا  ناا  ح ا   وقاف ا  خ ارة  و  

(؛ ابـن رشــد: بدايــة 468/ 47(؛ ابـن عبــد البـر: االســتذكار )314/ 4. ينظــر/ مالـ : المدونــة ) ا ا  فاان ا قااوإل اآلخاار
 (. 144/ 4(؛ الدردير: الشر  الكبير )74/ 4المجتتد)

(؛ 441/ 4يــين الحقــا ق )(؛ الزيلعــي: تب413/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة )77/ 1ينظــر/ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير) (1)
بتــــاء الــــدين (؛ 415/ 8بـــن قدامــــة: المغنـــي )ا(؛ 435/ 48) تكملــــة المجمــــوع: المطيعـــي(؛ 314/ 4مالـــ : المدونــــة )

(؛ 351/ 5(؛ الرحيبـــاني: مطالـــب أولـــي النتـــى )11/ 3(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى اإلرادات )54/ 4: العـــدة )المقدســـي
 (. 171/ 4الزركشي: شر  الزركشي )

 (. 413/ 4(؛ المرغيناني: التداية )441/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق )ظر/ ين (2)
  (.171/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )351/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )415/ 8بن قدامة: المغني )ينظر/ ا (3)
 (. 413/ 4(؛ المرغيناني: التداية )441/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (4)
 (. 441/ 3لكاساني: بدا ع الصنا ع )ا (5)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 
   أن إل وقم ا  خ  ر ا ذي حدد  بونيا؟هإل  ا خ َّرة : ا  ثأ   ا ثالع 

 :  ورة ا  ثأ  
  .فجاء الغد ولم تقرر بعد ،اختاري إلى الغد :زوج خيلر زوجته فقال لتا

 . ؟أم الوقت التخيير الذي حدده زوجتا وهو" الغد" إلى وقت آخر  لج  ؤ هل لتا أن ت
 :  حر ر  حإل ا نباع

على أن الزوج إذا خيلر زوجته إلى (2)ومنتم اإلمام ربيعة (1)التخيير إلى أجلاتفق القا لون بجواز 
يار إذا انتتى ابجل ولكنتم اختلفوا في بقاء واستمرار الخ ،(3)أن لتا الخيار ما دام ابجل، أجل معيلن

  .(4)غير خيار زوجتا المعيلن ،إلى أنه ال خيار لتا آخر فذهب اإلمام ربيعة ،المعيلن
 : األد  

  :مام ربيعةقول لإلإال ما ن قل من  لم أعثر على أدلة في هذه المسألة
 ارم نفثيا فِت اخ ،فا    يا فن نفثيا خ ار ىال ى   األنإل ،" فِت خ َّرها ى    نإل :ح ث قاإل

 . (5)عند األنإل فين ا ل  "

                                                 

فااِذا دخااا   ،وال ل ااف    وقعاا ، ذهاا  ام ااا  ا شااافعن ى اا   ت ا  خ  اار  و ا   ا اا  ال  نااوب  ت  عااا  ألنااإل  ن ظاار (1)
(؛ 435-431/ 48) تكملـة المجمـوع: المطيعـي. ينظـر/ ألت ا   ا    و ا  خ  ار عناد  عاا  ا فاور؛ األنإل لطإل وذ  

 (. 476/ 41الماوردي: الحاوي)

 (. 471/ 47ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (2)

/ 3(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )171/ 3(؛ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)445/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع ) (3)
بــن ا (؛471/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)375/ 4(؛ مالــ : المدونــة )441/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )338

 (. 171/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )415/ 8قدامة: المغني )

 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (471/ 47ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (4)
وهاو قاوإل ام اا   ح اد فان ا  خ َّارة دوت ، ولا  قااإل ام اا   ا ا  فان ا قاوإل ا  شايور عنا . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 

 (.  171/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )415/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 375/ 4ال : المدونة )ينظر/ ما ُ   ا ك . 
وهاو قاوإل ام اا   ح اد ، ول  قاإل ام ا   ا   فن ا قاوإل اآلخار. ا  انن/ ذه  ى    ت ا خ ار  لق   ث  رًا ح    وقف  و  وطأ

(؛ ابــن عبــد البــر: 375/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة ) و  طااأ. فاان ا ُ   اَّكاا  دوت ا  خ اارة:  ت ا خ ااار  لقاا   ااا  اا   فثااخ ا اابوج 
(؛ البتـوتي: شـر  منتتـى اإلرادات 54/ 4: العـدة )بتـاء الـدين المقدسـي(؛ 488/ 8بـن قدامـة: المغنـي )ا(؛ 471/ 47االستذكار )

 (.  173/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )351/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )11/ 3)
 (. 471/ 47لبر: االستذكار)ابن عبد ا (5)
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  حك  ا ُ   اَّك  ىذا طاقم نفثيا  ل اً : ا  ثأ   ا  ا ن 

 :  ورة ا  ثأ  
فقال  ،طلقت  نفسي ثالثاً  :فقالت ،أمر  بيد  أو طلقي نفس  :فقال لتا ،زوج مخلل  زوجته أمرها

 . ؟هل ي قبل قوله أم ال .لم أنو  إال واحدة :الزوج
 : ا نباع حر ر  حإل 

فذهب اإلمام  ،لم أنو  إال واحدة :وقال زوجتا ،حكم الم مخللكة إذا طلقت نفستا ثالثاً  اختلف الفقتاء في
 . (1)إلى أنه ي قبل قول الزوج وتكون واحدة ربيعة
 : األد  

 : من المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة
  ًبن ابصل بقاء ملكه  ؛إن للزوج أن يناكرها :لنافلذل  ق ؛أن التملي  هو إعطاء ما لم يكن حاصال

  .(2)بيده فال يلزمه إال ما اعترف بأنه أعطاه

 (3)فيقبل قول الزوج بأنه أراد واحدة ،ليس فيه ما ينبئ عن العدد ،أن التملي  تفويض.  

 ن تطلق نفستا واحدة إنما جعل لتا أ ،إن الزوج في التملي  لم يجعل لزوجته الخيار في أن تبين منه أو تقيم عنده
 . (4)ويكون أمل  بتا ،فيعلم أنه لم يجعل لتا إال ما قال مع يمينه ،إال أن يناكرها ،أو اثنتين أو ثالثاً 

                                                 
 وفن ا  ثأ   قوالت:  ،(471/ 44(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير )414/ 8ينظر/ موفق الدين بن قدامة: المغني ) (1)

ىال  ت ، ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  و ا ا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا  عنا ". األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل عا 
/ 3(؛ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)441-447/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع ). رط ا   اا ت  ااع قو اا ام ااا   ا اا  اشاا 

(؛ ابــن عبــد 371/ 4(؛ مالـ : المدونــة )488-487/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء )337/ 3(؛ ابـن نجــيم: البحــر الرا ـق )514
(؛ الحطــاب: مواهــب الجليــل 471(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي)ص74/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد)467/ 47البــر: االســتذكار )

/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)461/ 48) تكملــــة المجمـــوع: المطيعــــي(؛ 487/ 3(؛ الشـــربيني: مغنــــي المحتـــاج )314 ،388/ 5)
ـــي )475-476، 473 ـــن قدامـــة: المغن ـــدين المقدســـي(؛ 414/ 8(؛ موفـــق الـــدين ب ـــدين بـــن 54/ 4: العـــدة )بتـــاء ال (؛ شـــمس ال

 (.  171/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )471/ 44قدامة: الشر  الكبير )
ولاا  قااإل ام ااا   ح اد فان روا اا  ظااهر ا  ااذه . ، و كااوت ا طال   ل ااً ، ا  اانن/ ذها  ى اا   نا  ال قلاإل قااوإل ا ابوج

: العـدة يبتـاء الـدين المقدسـ(؛ 414/ 8(؛ موفق الدين بن قدامة: المغنـي )444/ 4ينظر/ الخرقي: مختصر الخرقي )
(؛ الرحيبــاني: 11/ 3( البتــوتي: شــر  منتتــى اإلرادات )478/ 44(؛ شــمس الــدين بــن قدامــة: الشــر  الكبيــر )54/ 4)

 (. 373/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )353/ 5مطالب أولي النتى )

 (. 314، 387/ 5مواهب الجليل ): الحطاب (2)
 (. 447/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع) (3)
 (. 371/ 4المدونة) مال : (4)
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  قد فارق   :حك  قوإل ا بوج  بون  : ا  ثأ   ا  اثع 

 :  ورة ا  ثأ  
 . ؟ليقاتأم ثال  تط ،أم با نة ،هل يقع طلقة واحدة رجعية .قد فارقت  :زوج قال لزوجته
 :  حر ر  حإل ا نباع

إلى  فذهب اإلمام ربيعة ،قد فارقت  :اختلف الفقتاء في عدد الطالق الواقع بقول الزوج لزوجته
 . (1)كذل  إال أن ينوي واحدة فتكون ،أنه يقع ثالثًا في المدخول بتا

 : األد  
 : من المعقول بمايلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

  (2)ي عبر به عن القليل والكثير"فارقت " فعل يمكن أن . 

 (3)فوجب وقوع ما ي نوى به ،"فارقت " لفظ ال ينافي العدد . 

                                                 
 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: ، (418/ 6ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل ) (1)

(؛ ابـن رشـد: 465. ينظر/ ابن عبد البـر: الكـافي)صول  قاإل ام ا   ا   فن قوإل. األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 
(؛ الدســــوقي: حاشــــية 51/ 1اج واإلكليــــل)(؛ المــــواق: التــــ84/ 1(؛ علــــيش: مــــنح الجليــــل)418/ 6البيــــان والتحصــــيل )

 (. 384/ 4الدسوقي)
.  ول  قاإل ام ا   لاو حن فا . ا  انن/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طل   قع واحدة لاجن  ىال  ت  نوي  ل ا  ف كوت  ل ًا 

ن الحقــا ق (؛ الزيلعــي: تبيــي414-414/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة )444 ،416/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )
 (. 13-14/ 3(؛ الغنيمي: اللباب )441-411(؛ السغدي: النتف في الفتاوى)ص446/ 4)

. ينظــر/ ابــن عبــد البــر: ولاا  قاااإل ام ااا   ا اا  فاان قااوإل. ا  ا ااث/ ذهاا  ى اا   ناا   قااع  ل ااًا وال  ا فاام ى اا  ا ن اا 
 (. 441/ 4(؛ الثعلبي: التلقين)51/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل)465الكافي)ص

ولاا  قاااإل ا ن يااور"  ا اا  فاان قااوإل  .  ىال  ت  نااوي  ك اار ف كااوت األك اارا رالااع/ ذهاا  ى اا   ناا   قااع واحاادة رنع اا
(؛ 55/ 1(؛ المـواق: التـاج واإلكليـل)84/ 1ينظـر/ علـيش: مـنح الجليـل)وهو قوإل  ح د ىت نوى ا طال ". ، وا شافعن

ــــر )384/ 4الدســــوقي: حاشــــية الدســــوقي) ــــدردير: الشــــر  الكبي (؛ 361/ 4(؛ الصــــاوي: بلغــــة الســــال )384/ 4(. ؛ ال
-454/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)467، 414/ 48) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 655، 653/ 6الشــــافعي: ابم )

(؛ البتـوتي: شـر  منتتـى اإلرادات 54/ 4: العـدة )بتـاء الـدين المقدسـي(؛ 118/ 8بن قدامة: المغنـي )ا(؛ 464، 453
ــــي النتــــى )(؛ الرحيبــــاني: م87-88/ 4) ــــب أول ــــار الســــبيل)351-318/ 5طال (؛ 414-411/ 4(؛ ابــــن ضــــويان: من

 (. 44-44/ 1الحجاوي: اإلقناع)
 (. 118/ 8بن قدامة: المغني )ا (2)

(؛ ابـــن ضـــويان: منـــار 351/ 5(؛ الرحيبـــاني: مطالـــب أولـــي النتـــى )88/ 4ينظـــر/ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى اإلرادات ) (3)
 (. 414/ 4السبيل)
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   نم طا   ا ل  : حك  قوإل ا بوج  بون  : ا  ثأ   ا عاشرة

 :  ورة ا  ثأ  
 . ؟أم ثال  تطليقات ،أم با نة، قع طلقة واحدة رجعيةتهل  .أنت طالق البتة :زوج قال لزوجته

 : نباع حر ر  حإل ا 
 فذهب اإلمام ربيعة ،أنت طالق البتة :اختلف الفقتاء في عدد الطالق الواقع بقول الزوج لزوجته

فقد خالف السنة وذهبت منه  ،" من قال المرأته أنت طالق البتة: قال اإلمام ربيعة ،إلى أنه يقع ثالثاً 
 . (1)وهي بمنزلة الثال " ،امرأته
 : األد  

 : من السنة وابثر والمعقول ةيستدل لقول اإلمام ربيع

 : ا ثن  .1

ر     ُ  ا  ل  َّ   ُثج إل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق ا  م   ع ت  ع اج ش     ًنا ،ع ت  ر ُنإل  ط اَّ   ا   و  م  ب  وَّن  ف ط اَّق ي ا ق ل إل   ،ف   ب 
ُخإل  ل ي ا إل   ،  ت    د  ي ا األ  وَّ ن  و  ُع ى     ب  ُلي اال  ح  َّ     } :ق اإل   ؟،    ر ن  اح  ا   ي ا   ا ذ ا       . (2){ُذو   ُعث   

                                                 
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: ، (474/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 111/ 4مال : المدونة)ينظر/  (1)

وهاو قاوإل ام اا   ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه  عنا  ىت ، ول  قااإل ام اا   ا ا . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 
(؛ التسـولي: البتجـة 44/ 47(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار)113، 111، 311/ 4. ينظر/ مالـ : المدونـة)نوى ا طل 

(؛ موفـــق الـــدين بـــن 64/ 4(؛ النفـــراوي: الفواكـــه الـــدواني)444/ 4(؛ ابـــن خلـــف: كفايـــة الطالـــب)531/ 4شـــر  التحفـــة)
(؛ 11/ 3(؛ البتــــــوتي: شــــــر  منتتــــــى اإلرادات)51/ 4: العــــــدة )بتــــــاء الــــــدين المقدســــــي(؛ 474/ 8قدامــــــة: المغنــــــي )

(؛ ابــن 44/ 1(؛ الحجــاوي: اإلقنــاع)413/ 4بــن ضــويان: منــار الســبيل)(؛ ا364/ 5الرحيبــاني: مطالــب أولــي النتــى )
 (. 14/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)144(؛ الكلوذاني: التداية)ص51/ 4تيمية: المحرر)

ىال ىت ام اا   لاو ، " لو حن ف  و ح د فن روا   عن "ول  قاإل ام ا ات  .  ىت نوى ا طل   قع واحدة لاجن ا  انن/ ذه  ى    ن
(؛ 438/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة )441-411/ 3. ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)  قاااإل: ىال  نااوي  ل ااا  ف كااوت  ل اااً حن فاا

/ 4: العـدة )بتـاء الـدين المقدسـي(؛ 474/ 8بن قدامـة: المغنـي )ا(؛ 11/ 3(؛ الغنيمي: اللباب )444/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق )
 (. 14/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)144الكلوذاني: التداية)ص (؛51/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)51

ام ا اات "ولا  قااإل  .حادة رنع ا فاِت  ا   ناو  وقعام وا، ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طل   قع عاا  حثا  ن  ا 
، 467/ 48) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 658، 351/ 6. ينظــر/ الشــافعي: ابم )"ا شااافعن و ح ااد فاان روا اا  عناا 

/ 4: العـدة )بتاء الدين المقدسـي(؛ 474/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 467-466، 461/ 41الماوردي: الحاوي)(؛ 471
 (. 14/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)144(؛ الكلوذاني: التداية)ص51/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)51

وقـال ابلبـاني: صـحيح،  (.148/ 1(، )1441كتـاب النكـا ، بـاب حرمـة المناكحـة، ) ، ابن حبان: صحيح ابن حبـان (2)
 وقال شعيب ابرنؤوط: إسناده صحيح. 
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حتى تحل ، اشترط الدخول من الزوج الثاني بن الرسول ؛طالق البتة يقع ثالثاً  :ون  ا دال   
 . إال في طالق البينونة الكبرى وهذا ال يكون ،لزوجتا ابول

 : األ ر .2

 روى عت ع ر وعان وعاجش  والت علا  و لن هر رة وب د والت ع ر وع ر لت علد ا عب ب
 . (1)()هن  لث  طا قام : ني  كانوا  قو وت فن طل  ا ل  

 : ا  عقوإل .3

 والبت القطع كأنه قطع النكا  ،فوقع ثالثًا كما لو طلق ثالثاً  ،البتة لفظ يقتضي البينونة بالطالق، 
 . (2)طلقني فبت طالقي :كما قالت امرأة رفاعة ،ولذل  يعبر به عن الطالق الثال 

 بدون البينونة إلى سبيل معناه، وال ويؤدي يقتضيه فيما يعتبر إنما الشرع، فاعتبره معنى للفظ كان إذا 
 يقدر على ال بنه با ن؛ واحدة إيقاع يمكن وال لفظه، يقتضيه بما اءالوف ضرورة فوقعت الثال ،

 أوجبت لفظة كل؛ بن وغيرها بتا المدخول بين يفرق وال، بكنايته فكذل  الطالق، بصريح ذل  إيقاع
 . (3)اً ثالث طالق أنت :كقوله غيرها في أوجبتتا ،بتا مدخول في الثال 

  ا لاجن  وا لر ج حك  ا خا َّ  و : ةا  ثأ   ا حاد   عشر 
 :  ورة ا  ثأ  

 ،أنا بريء من  :أو قال لتا ،أو أنت بري ة مني ،أو أنت خليلة مني ،أنت با نة مني :زوج قال لزوجته
  .أو أنا با ن من  ،أو أنا خلي من 

 . ؟الذي يقع بتذه ابلفاظ فما هو عدد الطالق
 :  حر ر  حإل ا نباع

إلى أنتا تطلق ثالثًا إن كان  فذهب اإلمام ربيعة ،ليلة والبا نةاختلف الفقتاء في حكم البري ة والخ
 . (4)وواحدًة إن لم تكن مدخواًل بتا ،مدخواًل بتا

                                                 
(؛ 474/ 8بــن قدامــة: المغنــي )ا(؛ 41 ،44/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)111-113/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة) (1)

 (51/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي
/ 3(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى اإلرادات)51/ 4): العـــدة بتـــاء الـــدين المقدســـي(؛ 474/ 8بـــن قدامـــة: المغنـــي )اينظـــر/  (2)

 (. 413/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)364/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )11

 (. 474/ 8بن قدامة: المغني )ا (3)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل:  ،(474/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 114/ 4ينظر/ مال : المدونة) (4)
وهاو قاوإل ام اا   ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه  عنا  ىت ، ول  قااإل ام اا   ا ا . م ا  رل ع األوإل/ قد واف  قوإل ا

( ابــن رشــد: 11-18/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)316، 311، 388/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة)نااوى ا طاال . 
(؛ الـدردير: الشـر  51/ 1(؛ المـواق: التـاج واإلكليـل)348/ 5(؛ الحطـاب: مواهـب الجليـل)435/ 5البيـان والتحصـيل )

(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى 51/ 4: العـــدة )بتـــاء الـــدين المقدســـي(؛ 474/ 8بـــن قدامـــة: المغنـــي )ا(؛ 371/ 4الكبيـــر)
== 
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 : األد   
 : من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

  هن ا خا َّ : ) ني  كانوا  قو وت روى عت ع ر وعان وب د والت ع ر وع ر لت علد ا عب ب
 . (1)(ا ل    لث  طا قام

 : ا ق ا  .2

 . (2)فوقع ثالثًا كما لو طلق ثالثاً  ،ألفاظ تقتضي البينونة بالطالق ،الخليلة والبا نة والبري ة

 : ا  عقوإل .3

 بدون البينونة إلى سبيل معناه، وال يؤديو  يقتضيه فيما يعتبر إنما الشرع، فاعتبره معنى للفظ كان إذا 
 يقدر على ال بنه با ن؛ واحدة إيقاع يمكن وال لفظه، يقتضيه بما الوفاء ضرورة فوقعت الثال ،

 أوجبت لفظة كل؛ بن وغيرها بتا المدخول بين يفرق وال، بكنايته فكذل  الطالق، بصريح ذل  إيقاع
 .(3)اً ثالث طالق أنت :قولهك غيرها في أوجبتتا ،بتا مدخول في الثال 

 ن الثال  بتا يقع  ،البينونة تقتضي بنتا ؛واحدة تطلق ف نتا الدخول قبل أو خلع في إال ينو لم وال
 ،عليتا زيادة يقتضي ال اللفظ بن؛ عليتا يزد فلم ،بواحدة الدخول وقبل الخلع في تحصل والبينونة

 .(4)بتا الإ تحصل ال البينونة أن ضرورة الثال  يقع غيرها وفي
                                                 

(؛ الحجــــاوي: 413/ 4(؛ ابــــن ضــــويان: منــــار الســــبيل)364/ 5(؛ الرحيبــــاني: مطالــــب أولــــي النتــــى )11/ 3اإلرادات)
 (. 14/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)144(؛ الكلوذاني: التداية)ص51/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)44/ 1اإلقناع)

ىال ىت  " لو حن ف  و ح اد فان روا ا  عنا "ول  قاإل ام ا ات .   ىت نوى ا طل   قع واحدة لاجن ا  انن/ ذه  ى    ن
المرغينـاني:  (؛444، 415/ 3. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع)ام ا   لو حن ف  قااإل: ىال  ناوي  ل اا  ف كاوت  ل ااً 

(؛ الســغدي: النتــف فــي 13-14/ 3(؛ الغنيمــي: اللبــاب )446/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )414-414/ 4التدايــة )
(؛ ابـــن 51/ 4: العـــدة )بتـــاء الـــدين المقدســـي(؛ 474/ 8(؛ موفـــق الـــدين بـــن قدامـــة: المغنـــي )441-411الفتـــاوى)ص

 (. 14/ 1ابن مفلح: الفروع) (؛144(؛ الكلوذاني: التداية)ص51/ 4تيمية: المحرر)
ولا  قااإل ام ا اات . فاِت  ا   ناو  وقعام واحادة رنع ا ، ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طال   قاع عاا  حثا  ن  ا 

(؛ 467/ 48) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 734، 146/ 8. ينظـر/ الشـافعي: ابم )"ا شافعن و ح د فان روا ا  عنا "
(؛ 51/ 4: العــدة )بتـاء الــدين المقدسـي(؛ 474/ 8بــن قدامـة: المغنــي )ا(؛ 467-466، 461/ 41المـاوردي: الحـاوي)
 (. 14/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)144(؛ الكلوذاني: التداية)ص51/ 4ابن تيمية: المحرر)

 (. 18/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار)114/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)
(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى 51/ 4: العـــدة )(؛ بتـــاء الـــدين المقدســـي474/ 8ينظـــر/ موفـــق الـــدين بـــن قدامـــة: المغنـــي ) (2)

 (. 413/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)364/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )11/ 3اإلرادات)

 (. 474/ 8بن قدامة: المغني )ا (3)

  نفس المرجع السابق. (4)
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  حك  ا  وهول  ألهايا: ةا  ثأ   ا  ان   عشر  
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟فما هو عدد الطالق الواقع بتذه العبارة .وهبت  بهل  أو ببي  أو لنفس  :زوج قال لزوجته
 :  حر ر  حإل ا نباع

واًء قبلوها أم س ،ثالثاً  تطلق أنتا إلىربيعة اإلمام فذهب، في حكم الموهوبة بهلتا الفقتاء اختلف
 . (1)ردوها
 : األد  

 : وهي كالتالي ،إال ما ن قل من أقوال لبعض الفقتاء ،لم أعثر على أدلة في المسألة
 . (2)"ىذا وهلم ا  ر ة ألهايا فين  لث قلاوها  و ردوها ى   بونيا" :قاإل ام ا  رل ع 
 . (3)هو ثواء  ل اً ا ل  "   ى    ها "ىذا قاإل ا بوج  بون   قد وهل    و قد ردد : قاإل ام ا   ا  

ىذا قاإل ا بوج  بون   قد وهل   ى    ها  فقد ل يا ووه   ا ": قاإل علد ا عب ب لت  لن ثا  
 . (4)"كات   ا   نيا

                                                 
 وفن ا  ثأ   خ ث   قواإل: ، (311/ 44لكبير )(؛ ابن قدامة: الشر  ا114/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (1)

(؛ ابـن عبـد 114، 317، 315/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة)ولا  قااإل ام اا   ا ا . األوإل/ قد وافا  قاوإل ام اا  رل عا 
ـــان والتحصـــيل )54/ 47البـــر: االســـتذكار) ـــن رشـــد: البي ـــل)436/ 5(؛ اب (؛ 347-346/ 5(؛ الحطـــاب: مواهـــب الجلي
 (. 78/ 1(؛ عليش: منح الجليل )371/ 4(؛ الدردير: الشر  الكبير)51/ 1ليل)المواق: التاج واإلك

ولا  قااإل ام اا   لاو . ىال  ت  ناوي  ل اًا ف كاوت  ل ااً نيا  طا  واحدة لاجن  فِ ا  انن/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طل 
(؛ الزيلعـــي: تبيـــين 414-414/ 4(؛ المرغينـــاني: التدايــة )444، 415/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بــدا ع الصـــنا ع)حن فاا . 
 (. 441-411(؛ السغدي: النتف في الفتاوى)ص13-14/ 3(؛ الغنيمي: اللباب )446/ 4الحقا ق )

ولا  قااإل ام ا اات . فاِت  ا   ناو  وقعام واحادة رنع ا ، ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طال   قاع عاا  حثا  ن  ا 
(؛ 467/ 48) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 655-651/ 6. ينظـر/ الشـافعي: ابم )"ا شافعن و ح اد فان روا ا  عنا "

(؛ البتوتي: 54/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي(؛ 475/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 467-461/ 41الماوردي: الحاوي)
 (. 356/ 5أولي النتى) ب(؛ الرحيباني: مطال14/ 3شر  منتتى اإلرادات)

ت ردوها  كوت واحادة رنع ا ،  هايا  كوت  ل ا ا رالع/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طل  وقلاوها ولا  قااإل  ح اد فان . وا 
(؛ ابــــن تيميــــة: 174/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي )411/ 44. ينظــــر/ ابــــن قدامــــة: الشــــر  الكبيــــر)روا اااا  عناااا 

 (. 143(؛ الكلوذاني: التداية)ص55/ 4المحرر)
ت ردوهاا ال  قاع ا طال ، رنع ا  ا خا  / ذها  ى ا   نا  ىت ناوى ا طال  وقلاوهاا  هاياا  كاوت واحادة ولا  قااإل . وا 

(؛ 4/174ي )(؛ الزركشـي: شـر  الزركشـ411/ 44عنـه. ينظـر/ ابـن قدامـة: الشـر  الكبيـر) ام ا   ح د فن ا  شايور
  (. 143(؛ الكلوذاني: التداية)ص55/ 4ابن تيمية: المحرر)

 (. 114/ 4مال : المدونة) (2)

 نفس المرجع السابق.  (3)

 رجع السابق. نفس الم (4)
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  ال ثل إل  ن عا    و ال  حا ت  ن :حك  قوإل ا بوج  بون  : ا  ثأ   ا  ا    عشر 
 :  ورة ا  ثأ  

  .أو ال تحلين لي ،ل لي علي ال سبي :زوج قال لزوجته
 . ؟فما هو عدد الطالق الواقع إن نوى الطالق

 :  حر ر  حإل ا نباع
فقال اإلمام  ،ال سبيل لي علي  أو ال تحلين لي: اختلف الفقتاء في حكم قول الزوج لزوجته

أن هذه  يعةاإلمام رب ، فظاهر كالم(1)أردت التظاهر أو اليمين" :شاء قال بنه إن ؛ي دخيلن": ربيعة
ي رجع في  ولذل الطالق وتحتمل غيره كالظتار واليمين العادية،  تحتمل محتملة بكثر من أمر، ابلفاظ
 ًء على إجابته، وبناتل  ابلفاظ؟ب هوقصد اهنو  في سأل ماالذي ،ه الدينيوازع إلىقصد ونية قا لتا تحديد 

ن قيكون الحكم، ف ن قال: أردت  طالقًا كان  .ال أردت  ظتارًا كانت ظتارًا، وهكذات طالقًا، وال
 : األد  

 : وهو ،مام ربيعةالمسألة إال ما ن قل من قول لإللم أعثر على أدلة في 
 :ألن  ىت شاء قاإل ؛ د ت ، و ال  حا ت  ن ،ال ثل إل  ن عا   :"ىذا قاإل ا بوج  بون  : قاإل

 . (2) ردم ا  ظاهر  و ا    ت"
                                                 

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل:  ،(113/ 4مال : المدونة) (1)
، ول  قاإل ام ا   ا   وام ا   ح د فن روا ا  ظااهر ا  اذه . ن  ىت نوى ا طل  فِن   كوت  ل اً  األوإل/ ذه  ى   

(؛ 435/ 5والتحصـيل )(؛ ابـن رشـد: البيـان 114/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة)ىال  ت  ا كًا قااإل: ىت ناوى  قاإل فاا  ذ ا 
(؛ علـيش: 384/ 4(؛ الدردير: الشر  الكبيـر)56، 51/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل)341/ 5الحطاب: مواهب الجليل)

ـــل ) ـــن قدامـــة: المغنـــي )ا(؛ 84/ 1مـــنح الجلي ـــاني: 88-87/ 3(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى اإلرادات)475/ 8ب (؛ الرحيب
(؛ ابـن 44/ 1(؛ الحجـاوي: اإلقنـاع)414-411/ 4يان: منـار السـبيل)(؛ ابن ضـو 311-318/ 5مطالب أولي النتى )

 (. 464ص((؛ الكرمي: دليل الطالب144(؛ الكلوذاني: التداية)ص55-51/ 4تيمية: المحرر)
ىال ىت  "، لو حن ف  و ح د فن روا ا  عنا "ول  قاإل ام ا ات .   ىت نوى ا طل   قع واحدة لاجن ا  انن/ ذه  ى    ن

(؛ المرغينـاني: 444، 415/ 3. ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع)حن ف  قااإل: ىال  ناوي  ل اا  ف كاوت  ل ااً ام ا   لو 
(؛ الســغدي: النتــف فــي 13-14/ 3(؛ الغنيمــي: اللبــاب )446/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )414-414/ 4التدايــة )

ــــــــاوى)ص (؛ الكلــــــــوذاني: 55-51/ 4لمحــــــــرر)(؛ ابــــــــن تيميــــــــة: ا475/ 8بــــــــن قدامــــــــة: المغنــــــــي )ا(؛ 441-411الفت
 (. 174/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )144التداية)ص

ولا  قااإل ام ا اات . فاِت  ا   ناو  وقعام واحادة رنع ا ، ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طال   قاع عاا  حثا  ن  ا 
(؛ 467/ 48) جمـوعتكملـة الم: المطيعـي(؛ 655-651/ 6. ينظـر/ الشـافعي: ابم )"ا شافعن و ح اد فان روا ا  عنا "

(؛ 55-51/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)475/ 8(؛ موفق الدين بن قدامـة: المغنـي )467-461/ 41الماوردي: الحاوي)
 (. 174/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )144الكلوذاني: التداية)ص

 (. 113/ 4مال : المدونة) (2)
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   نم عانَّ حرا  :ا بوج  بون  حك  قوإل : ا  ثأ   ا رالع  عشر

 :  ورة ا  ثأ  
 . ؟فما هو عدد الطالق الواقع .أنت علي حرام :زوج قال لزوجته
 :  حر ر  حإل ا نباع

إلى أنتا تطلق  فذهب اإلمام ربيعة ،لزوجته أنت علي حرام :اختلف الفقتاء في حكم قول الزوج
 . (1)ثال  تطليقات

 : األد  
 : من ابثر والمعقول عةيستدل لقول اإلمام ربي

                                                 
  وفن ا  ثأ   خ ث   قواإل:، (315/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)

وهاو قاوإل  إل اا   ح اد فان روا ا  عنا  ىت ناوى ا طال . ، ولا  قااإل ام اا   ا ا . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل عا 
(؛ ابــن عبــد 71/ 1(؛ علــيش: مــنح الجليــل )371/ 4(؛ الــدردير: الشــر  الكبيــر)311-313/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة)

بــن قدامــة: ا(؛ 64/ 4(؛ النفــراوي: الفواكــه الــدواني)77/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد)37-36/ 47البــر: االســتذكار)
ــــــــي ) ــــــــروع)475/ 8المغن ــــــــح: الف ــــــــن مفل ســــــــحاق بــــــــن 15-11/ 1(؛ اب ــــــــل وال ــــــــن حنب (؛ المــــــــروزي: مســــــــا ل أحمــــــــد ب
 (. 144(؛ الكلوذاني: التداية)ص4584راهويه)ص

ىال ىت ، "ح د فن روا ا  عنا  لو حن ف  و "ول  قاإل ام ا ات .   ىت نوى ا طل   قع واحدة لاجن ا  انن/ ذه  ى    ن
(؛ 444، 418، 415/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع)ام اااا   لاااو حن فااا  قااااإل: ىال  ناااوي  ل اااا  ف كاااوت  ل اااًا. 

(؛ السـغدي: النتـف 13-14/ 3(؛ الغنيمي: اللباب )446/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق )414/ 4المرغيناني: التداية )
ــــي الفتــــاوى)ص ــــق)(؛ ابــــ441-411ف (؛ ابــــن مفلــــح: 475/ 8بــــن قدامــــة: المغنــــي )ا(؛ 341/ 3ن نجــــيم: البحــــر الرا 

سحاق بن راهويه)ص15/ 1الفروع)  (. 4584(؛ المروزي: مسا ل أحمد بن حنبل وال
ولا  قااإل ام ا اات . فاِت  ا   ناو  وقعام واحادة رنع ا ، ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طال   قاع عاا  حثا  ن  ا 

، 456/ 48) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 661-651/ 6. ينظــر/ الشــافعي: ابم )"ا اا  عناا ا شااافعن و ح ااد فاان رو "
(؛ المـروزي: مسـا ل 15/ 1(؛ ابن مفلح: الفـروع)475/ 8بن قدامة: المغني )ا(؛ 484/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)451

سحاق بن راهويه)ص  (. 4584أحمد بن حنبل وال
(؛ 475/ 8بـن قدامـة: المغنـي )ا. ينظـر/ إل ام اا   ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ولا  قاا. ا رالع/ ذه  ى    ن   قاع لا  ظياار

ــــروع) ــــح: الف ــــن مفل ــــه)ص15/ 1اب ــــن راهوي ســــحاق ب ــــل وال ــــن حنب (؛ البتــــوتي: شــــر  منتتــــى 4584(؛ المــــروزي: مســــا ل أحمــــد ب
/ 1حجـــاوي: اإلقنـــاع)(؛ ال464/ 4(؛ ابـــن ضـــويان: منـــار الســـبيل)354/ 5(؛ الرحيبـــاني: مطالـــب أولـــي النتـــى )88/ 3اإلرادات)

 (.  473ص((؛ الكرمي: الدليل الطالب144(؛ الكلوذاني: التداية)ص55/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)44
(؛ المـروزي: 11/ 1ينظـر/ ابـن مفلـح: الفـروع)ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا . . ا خا  / ذه  ى    ن     ت

سحاق بن راهويه)ص / 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)463/ 4ان: منـار السـبيل)(؛ ابن ضـوي4584مسا ل أحمد بن حنبل وال
 (. 144(؛ الكلوذاني: التداية)ص55
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 : األ ر .1

 نيا ) :فن  ت قاإل ال ر     نم عان حرا   ني ا كانا  قوالت روي عت عان وب د لت  الم
 .(1)( لث  طا قام

 : ا  عقوإل .2

ثال  تحريمًا كان فلما كانت ال ،لقد أجمع العلماء على أن من طلق امرأته ثالثًا أنتا تحرم عليه
 . (2)التحريم ثالثاً 

  حرا  ا حلإل عانَّ  :حك  قوإل ا بوج  بون  : ا  ثأ   ا خا ث  عشر
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟وهل يقع بتا طالق أم ال ،فما حكم هذه العبارة .الحالل علي حرام :زوج قال لزوجته
 :  حر ر  حإل ا نباع

في النقل  ا ختلف فاإلمام ربيعة ،ل علي حرامالحال :اختلف الفقتاء في حكم قول الزوج لزوجته
ولو أفردها كانت طالق  ،إذا حلف أنه لم يرد امرأته هي يمين" :فن قل عنه في المدونة أنه قال ،عنه

" :ربيعةوقال صاحب التاج واإلكليل أن مذهب اإلمام  ،أي هو يمين يكف ره ما يكف ر اليمين ،(3)البتة"
 . وعلى هذا النقل يدل على أنه ليس بيمين ،(4)أنتا خارجة حتى يدخلتا بنية"

                                                 
 (. 458/ 48)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 38-36/ 47ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (1)

 (. 18/ 47ابن عبد البر: االستذكار) (2)
 (. 315/ 4مال : المدونة) (3)
 وفن ا  ثأ   ث    قواإل: ، (55/ 1المواق: التاج واإلكليل ) (4)

ىال ىت ام اا   لاو  "، لو حن ف  و ح د فن روا   عنا "ول  قاإل ام ا ات . األوإل/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طل   قع واحدة لاجن 
(؛ ابن 75/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير )418/ 4. ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء)حن ف  قاإل: ىال  نوي  ل ا  ف كوت  ل اً 

(؛ ابن 475/ 8(؛ موفق الدين بن قدامة: المغني )341/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق)531-541/ 1عابدين: حاشية ابن عابدين)
سحاق بن راهويه)ص15-11/ 1مفلح: الفروع)  (. 4584(؛ المروزي: مسا ل أحمد بن حنبل وال

ت  ا   فعاإل،  و  ثاان ا  انن/ ذه  ى    نيا  دخإل فن ا حارا  ىال  ت  حاشا يا لقالا   ولا  قااإل ام اا  .  كاوت قاد لانام  نا ، فِا
(؛ 85-81/ 1(؛ علـــــيش: مـــــنح الجليـــــل )384/ 4(؛ الـــــدردير: الشـــــر  الكبيـــــر)311-313/ 4. ينظـــــر/ مالـــــ : المدونـــــة) ا ااااا 

 (.  57، 55/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل)334/ 5(؛ الحطاب: مواهب الجليل)384/ 4الدسوقي: حاشية الدسوقي)
ولا  قااإل ام ا اات . فاِت  ا   ناو  وقعام واحادة رنع ا ، ا ث/ ذه  ى    ن  ىت نوى ا طال   قاع عاا  حثا  ن  ا ا  
تكملـــة : المطيعـــي(؛ 373-374/ 8( )661-651/ 6. ينظـــر/ الشـــافعي: ابم )"ا شاااافعن و ح اااد فااان روا ااا  عنااا "

ــــا اب483-484/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)467، 451، 456/ 48) المجمــــوع / 4الطــــالب) نصــــاري: مــــنتج(؛ زكري
بــن قدامــة: المغنــي ا(؛ 683/ 8(؛ الجمــل: حاشــية الجمــل)6/ 1المــنتج) شــر  (؛ البجيرمــي: حاشــية البجيرمــي علــى11

سحاق بن راهويه)ص15/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)475/ 8)  (. 4584(؛ المروزي: مسا ل أحمد بن حنبل وال
== 
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 : األد   
 : من القرآن وابثر ،أنه يمين :اإلمام ربيعة لما ن قل عنيستدل 

 : ا قرآت ا كر   .1

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى

 . (1)چ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ
فدل على أن  ،في تحريم الحالل كفارة يمين ار " نعإلٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ": ون  ا دال  

 . يمين فيه الكفارة ،الحالل علي حرام :حكم قول الزوج لزوجته
 : األ ر .2

)هن  : ني  قا وا فن ا حرا  روي  ت ع ر والت علا  والت  ثعود ونالر وب د والت ع ر
 . (2)(   ت

  :من المعقول بما يلي ،أن الزوجة ال تدخل في التحريم إال بنية :اإلمام ربيعة ويستدل لما ن قل عن
ذا تعذر  ،بنه ال يراد في العرف التنفس وفتح العينين والتحر ؛ أن هذا لفظ ال يمكن العمل بعمومه وال
الذي  ،وهو الطعام والشراب ،الحالل المعتاد المتعارف عليه وهو ،العموم انصرف إلى أخص الخصوص

 . (3)فال يدخل تحت التحريم سواهما إال بالنية ،بتما قوام النخفلس
 

                                                 

/ 1. ينظـر/ ابـن مفلـح: الفـروع)   ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ولا  قااإل ام اا. ا رالع/ ذه  ى    ن   قاع لا  ظياار
ســـحاق بـــن راهويــه)ص15 (؛ 88/ 3(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى اإلرادات)4584(؛ المــروزي: مســـا ل أحمـــد بــن حنبـــل وال

(؛ ابــن 44/ 1(؛ الحجــاوي: اإلقنــاع)464/ 4(؛ ابــن ضــويان: منــار الســبيل)354/ 5الرحيبــاني: مطالــب أولــي النتــى )
 (. 473ص((؛ الكرمي: دليل الطالب55/ 4لمحرر)تيمية: ا

(؛ المـروزي: مسـا ل 11/ 1. ينظـر/ ابـن مفلـح: الفـروع)ول  قاإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا . ا خا  / ذه  ى    ن     ت
سحاق بن راهويه)ص  (.  55/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)463/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)4584أحمد بن حنبل وال

بـن قدامـة: المغنـي ا. ينظـر/ ول  قاإل ام ا   ح د فان روا ا  عنا . قع  ل اً  ى    ن  ىت نوى ا طل   ا ثاد / ذه 
ســـحاق بـــن راهويـــه)ص15-11/ 1(؛ ابـــن مفلـــح: الفـــروع)475/ 8) ـــن حنبـــل وال (؛ 4584(؛ المـــروزي: مســـا ل أحمـــد ب

 (. 144الكلوذاني: التداية)ص
 (4-4سورة التحريم: اآلية) (1)
 (. 455/ 48)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 11-13/ 47د البر: االستذكار)ينظر/ ابن عب (2)

/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء )348/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )151/ 3ينظــر/ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني) (3)
زاده: مجمـــع (؛ شـــيخي 64/ 4(؛ الشـــيخ نظـــام: الفتـــاوى التنديـــة)11/ 5(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)417-418

 (. 471/ 4ابنتر)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 

 ونوع  ،وقم ا طل  : ا  اً 
 : وف    لث  ثاجإل

  حك  ا طل  قلإل ا نكاه: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

 : وترتسم صورة المسألة في ثالثة أحوال
 . فتي طالق ،كل امرأة أتزوجتا :كقول الرجل :فن حاإل ا ع و 

أو من بني  ،فتي طالق ،كل امرأة أتزوجتا من مدينة البصرة مثالً  :كقول الرجل :فن حاإل ا خ وص
 . فتي طالق ،تميم مثالً 

  .فأنت طالق ،إن تزوجت  :كأن يقول رجل المرأة بعينتا :فن حاإل األع ات

  .؟أم ال ،هذه ابحوال الثال  هل يصح انعقاد الطالق في
 :  حر ر  حإل ا نباع

إلى أنه يصح انعقاد  فذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في صحة انعقاد الطالق قبل النكا 
 . (1)وال يصح في حال العموم ،في حال الخصوص وابعيان ،الطالق قبل النكا 

 : األد  
 : المعقولمن ابثر والقياس و  يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 48-47/ 3(؛ مالـــ : المدونـــة )441/ 1ينظـــر/ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير ) (1)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: ، (46/ 41(؛ الماوردي: الحاوي )413
ن   ااا  وا شااعلن وا نخعاان وا ا ااث الاات  لاا، وهااو قااوإل ولاا  قاااإل ام ااا   ا اا . األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا 

(؛ ابــن رشــد: 348-347/ 5(؛ الحطــاب: مواهــب الجليــل )48-47، 48-47/ 3. ينظــر/ مالــ : المدونــة)واألوباعاان
 (. 441-441/ 48(؛ ابن عبد البر: االستذكار )81/ 4بداية المجتتد )

ولاا  قاااإل . ا خ ااوص واألع ااات"ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   ااح  انعقاااد ا طاال  قلااإل ا نكاااه فاان ن  ااع األحااواإل" ا ع ااو  و 
. ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع وهااو قااوإل ع  ااات ا ل اان وا بهااري و كحااوإل"،  لااو حن فاا  و ح ااد فاان روا اا  عناا "ام ا ااات 
(؛ 445-441/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)416/ 4(؛ الســـمرقندي: تحفـــة الفقتـــاء )433-434/ 3الصـــنا ع )

(؛ 54/ 4: العدة )بتاء الدين المقدسي(؛ 434-434/ 4عي: تبيين الحقا ق )(؛ الزيل481-477/ 3الشيباني: الحجة )
 (. 64/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )16/ 1؛ المرداوي: اإلنصاف )(147ص)التداية: الكلوذاني 

ت ولا  قااإل ام ا اا. ا  ا ث/ ذه  ى   عد   ح  انعقاد ا طل  قلإل ا نكاه فان ن  اع األحاواإل" ا ع او  وا خ اوص واألع اات"
ينظـر/ الشـافعي: وهو قوإل ثاع د لات ا  ثا   وثاع د لات نل ار وعطااء واثاحا . "، ا شافعن و ح د فن روا   ظاهر ا  ذه "

(؛ 54/ 4: العــدة )بتــاء الـدين المقدسـي(؛ 45/ 41(؛ المـاوردي: الحـاوي)413/ 48(؛ المطيعـي: تكملـة المجمــوع )346/ 8ابم )
 (.  64/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )16/ 1نصاف )؛ المرداوي: اإل(147ص)التداية: الكلوذاني 
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 
 : األ ر .1

   ت ع ر لت ا خطا  وعلداهلل لت ع ر وعلداهلل لت  ثعود وثا   لت علداهلل  روى ام ا   ا 
)ىذا حاف ا رنإل لطل  ا  ر ة  :كانوا  قو وت وا قاث  لت  ح د والت شيا  وثا  ات لت  ثار

 . (1)ىت ذ   الب     ىذا نكحيا( ،قلإل  ت  نكحيا       

 . (2)أن طالق الرجل قبل النكا  يقع في حال الخصوص وابعيان :ون  ا دال  
   ت الت  ثعود روى ام ا   ا  ن  ال  :كإل ا ر ة  نكحيا فين طا  : كات  قوإل ف  ت قاإل (

 . (3)(شنء عا   ىذا     ث  قل ا   و ا ر ة لع نيا

نما يقع في حال الخصوص  ،أن طالق الرجل قبل النكا  ال يقع في حال العموم :ون  ا دال   وال
 . (4)وابعيان

 : ا ق ا  .2

  والوكالة  فيلزم كالعتق ،تعليق لما يصح تعليقه وهو الطالق ،إن تعليق الطالق على النكا
 . (5)واإلبراء

 ذا أضيف إلى المل  ،فصح عقده في غير مل  ،إن الطالق يصح بالغرر والجتالة كالوصية  ،وال
 ،بنه قد يقدم وقد ال يقدم ،إن قدم زيد فأنت طالق :وبيانه أن الغرر في الطالق أن يقول ،والنذر

 . جتولةبن المقصود بالطالق م ؛إحدى نسا ي طالق :والجتالة فيه أن يقول

 إذا ولدت ولدًا فتو حر :إذا قال بمته ،إن الطالق مبني على السراية فصح عقده قبل المل  كالعتق، 
 . (6)فكذل  الطالق ،عتق عليتا ولدها إذا ولدته بما عقده قبل المل 

 : ا  عقوإل .3

 للٌم عل ،بل هو تطليق عند الشرط ،الطالق قبل النكا  ليس تطليقًا للحال ى على معنى أنه ع 
بن  ؛والمل  موجود عند وجود الشرط ،فيستدعي قيام المل  عنده ال في الحال ،االنطالق عند الشرط

 .  (7)الطالق يقع بعد وجود الشرط

                                                 
، (4445مالــ : الموطــأ" روايــة يحيــى الليثــي"، كتــاب الطــالق، بــاب مــا جــاء فــي يمــين الرجــل بطــالق مــا لــم يــنكح، )   (1)

 (. 641/ 7(، )5761 )، جامع ابصول (. إسناده منقطع. ينظر/ ابن ابثير:581/ 4)
 (. 445-441/ 48ن عبد البر: االستذكار )(؛ اب47/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (2)
/ 4)، (4445 مال : الموطأ" رواية يحيى الليثي"، كتاب الطالق، باب ما جاء في يمين الرجل بطالق مـا لـم يـنكح، ) (3)

 (. 641/ 7)، (5771 )، ابصول(. إسناده منقطع. ينظر/ ابن ابثير: جامع 581
 (. 445/ 48عبد البر: االستذكار)(؛ ابن 48-47/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (4)
 (. 446/ 1ابن التمام: شر  فتح القدير ) (5)
 (. 46/ 41الماوردي: الحاوي ) (6)
 . (434/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع )؛ (416/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء ) (7)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 
 نما شرع للحاجة بتباين ابخالق غلط ،الطالق محظور بن الحاجة كما تتحقق بعد الوصلة  ؛وال

 ،وسوء عشرتتا ،زوجتا مع علمه بفساد حالتاف ن النفس قد تدعو إلى ت ،كذل  قبل التزوج ،بالدخول
 ،فطامًا لتا عن مواقع الضرر ؛فيؤيستا بتعليق طالقتا بنكاحتا ،ويخشى لجاجتتا وغلبتتا عليه

فتحقق المقتضى  ،لما فيه من الضرر عليه ،ليفطمتا عنه ؛فيجب أن يشرع كما شرع تعليقه بخروجتا
 . (1)أولى بالصحة من تعليق طالق المنكوحةبل هو  ،وهو تكلمه بالتعليق لما يصح بال مانع

 وذل  أنه إذا عمم فأوجبنا عليه  ،الفرق بين التعميم والتخصيص استحسان مبني على المصلحة
 ،وكأنه من باب نذر المعصية ،فكان ذل  عنتًا به وحرجاً  ،لم يجد سبياًل إلى النكا  الحالل ،التعميم

 ،وليس من شرط الطالق إال وجود المل  فقط ،ه الطالقوأما إذا خصص فليس ابمر كذل  إذا ألزمنا
 . (2)وال يشترط وجود المل  المتقدم بالزمان على الطالق

  حك   عا   ا طل  لشرط  ح  إل ا وقوع  و    قت ا وقوع: ا  ثأ   ا  ان  
  : ورة ا  ثأ  

أنت طالق إن دخلت  :كقول الزوج لزوجته ،قد يقع وقد ال يقع : عا   ا طل  لشرط  ح  إل ا وقوع
 . أو أنت طالق إن قدم زيد ،أو أنت طالق إن ضربت محمداً  ،الدار

أنت طالق إن  :كقول الزوج لزوجته ،وقوعه كا ن المحالة : عا   ا طل  لشرط  و وقم    قت ا وقوع
  .أو أنت طالق أول الشتر المقبل ،أو أنت طالق غداً  ،أو أنت طالق إن دخل شتر رمضان ،طلعت الشمس

 . ؟أم حين تحقق ووقوع الشرط المعلق به ،هل يقع الطالق الم عللق حاالً 
  : حر ر  حإل ا نباع

ال يقع إال بوقوع  ،على أن الطالق المعلق بشرط محتمل الوقوع(3)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
فذهب  ،تيقن الوقوعولكنتم اختلفوا في حكم الطالق المعلق بشرط أو وقت م ،(4)وحصول الشرط المعلق به

                                                 
 (. 446/ 1ابن التمام: شر  فتح القدير ) (1)

(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد 445-441/ 48(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )434/ 4 ق )ينظــر/ الزيلعــي: تبيــين الحقــا (2)
 (. 446/ 41(؛ الماوردي: الحاوي )81/ 4)

 (. 46/ 3ينظر/ مال : المدونة) (3)

، 416/ 4(؛ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء)51/ 1(؛ ابن التمام: شر  فـتح القـدير)31/ 3الكساني: بدا ع الصنا ع)ينظر/  (4)
 الـدردير: الشــر (؛ 5، 3/ 3(؛ مالـ : المدونـة)341/ 3الرا ـق)البحر نجـيم:  (؛ ابـن414/ 4(؛ المرغينـاني: التدايـة)314

(؛ 71/ 4المجتتـد) بدايـةرشد:  (؛ ابن467ي)صعبدالبر: الكاف ؛ ابن(451/ 1(؛ عليش: منح الجليل)111/ 4الكبير)
(؛ الغزالـي: الوسـيط 417/ 48)تكملـة المجمـوع: لمطيعـيا؛ (414/ 41(؛ الماوردي: الحـاوي )468/ 8الشافعي: ابم )

(؛ 444/ 3(؛ البتــوتي: شـر  منتتــى اإلرادات)64/ 4؛ ابـن تيميــة: المحـرر )341/ 8قدامـة: المغنــي) (؛ ابـن133/ 5)
 (. 147(؛ الكلوذاني: التداية )ص111/ 5الرحيباني: مطالب أولي النتى)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 . (1)أو الوقت المعلق عليه ،وال ينتظر وقوع وحصول الشرط ،إلى أنه يقع حاالً  اإلمام ربيعة 
 : األد  

 : من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : األ ر .1

ونيا ف بوج عا يا وشرط  ا ر ة ا  ن  ب  ،روي  ت رنًل  ت آإل ع ر لت ا خطا  كانم عند  ا ر ة
هن ) :فقاإل  ي  و ني  اث ف وا ثع د لت ا  ث   ، ت ا ر    طا   ى    نإل ث ا   يا، عا  ا ر   

 . (2)وال  ن ظر األنإل ا ذي ث   طلقيا عند ( ،و ع د  ت  و يا ،طا   ح ت  كا  ل 

 : ا ق ا  .2
 (3)وهذا باطل كنكا  المتعة ،لكان النكا  مؤقتًا إلى مدة ،حاالً  لو لم يقع الطالق . 

 لملا أوجبت الكتابة  تحريمختخا بالعتق بعد ابداء ،إن عقد التحريم إلى أجل ي وجب تعجيله كالمكاتبة، 
ل  تحريمختخا بنفس الكتابة قبل ابداء  . (4)ت عج 

 : ا  عقوإل .3

  .(5)بنه أضافه إلى وقت كا ن المحالة ؛ي الحاليقع الطالق المعلق بشرط متيقن الوقوع ف

                                                 
 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 341/ 8المغني)(؛ ابن قدامة: 48/ 3ينظر/ مال : المدونة) (1)

الكبيـر  الشـر (؛ الـدردير: 48-46/ 3ينظر/ مال : المدونـة) األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا   ا  .
(؛ 411/ 6(؛ ابــــــن رشـــــد: البيــــــان والتحصــــــيل)371، 361/ 5(؛ الحطـــــاب: مواهــــــب الجليـــــل)318، 313، 351/ 4)

 (. 71/ 4المجتتد) بدايةرشدالحفيد:  (؛ ابن466افي)صابنعبدالبر: الك (؛11/ 8القرافي: الذخيرة)
ذه  ى    ن  ال  قع ىال لوقوع و حقا  ا شارط  و ا وقام ا  عاا  لا ، وال  قاع حاااًل. ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو  ا  انن/

(؛ المرغينــاني: 46/ 1ير)(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــد433/ 3ســاني: بــدا ع الصــنا ع)االك ينظــر/ حن فاا  وا شااافعن و ح ااد".
(؛ 561/ 3؛ ابن مازة: المحـيط البرهـاني)(411/ 4)(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق487/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق)431/ 4التداية)

(؛ زكريا ابنصاري: أسنى 417/ 48)تكملة المجموع: المطيعي؛ (414/ 41(؛ الماوردي: الحاوي )171، 167/ 6الشافعي: ابم)
(؛ ابـــن تيميـــة: 341/ 8(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)147/ 5(؛ الغزالـــي: الوســـيط)116/ 4(؛ الشـــربيني: اإلقنـــاع )314/ 3) المطالـــب
(؛ الرحيبــاني: مطالـب أولــي 417/ 4(؛ ابـن ضــويان: منـار السـبيل )417/ 3(؛ البتـوتي: شــر  منتتـى اإلرادات)66/ 4المحـرر )

 (. 148(؛ الكلوذاني: التداية)ص465ي: دليل الطالب)ص(؛ الكرم46/ 1(؛ الحجاوي: اإلقناع )311/ 5النتى)

 (. 48/ 3ينظر/ مال : المدونة) (2)

 (. 341/ 8(؛ ابن قدامة)414/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي) (3)

 (. 414/ 41الماوردي: الحاوي) (4)
 . (411/ 4)(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق487/ 3ينظر/ ابن نجيم: البحر الرا ق) (5)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 
   احا إل ك ف   طل  ا ُثنَّ : ا  ثأ   ا  ا   

 :  ورة ا  ثأ  
 . ؟هل يطلقتا واحدة أم ثالثاً  .الحامل طالقًا س نياً  زوج أراد أن يطلق زوجته

  : حر ر  حإل ا نباع
 ،(1)ا واحدة في طتر لم يمستا فيههو أن يطلقت ،أجمع أهل العلم على أن طالق السنة للمدخول بتا

ثم ، إلى أنه أن يطلقتا طلقة واحدة فذهب اإلمام ربيعة ،طالق الس نة للحامل ولكنتم اختلفوا في كيفية
 . (2)يدعتا حتى تضع حملتا

 : األد  
 : من ابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

 ني  قا وا فن  ا  ث   وا حثت ا ل ري روي عت الت  ثعود ونالر لت علداهلل وثع د لت
  .(3)( ت  طاقيا طاقً  واحدة) :طل  ا ثن   احا إل

 

                                                 

 (. 444ابن المنذر: اإلجماع)صينظر/  (1)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 141/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)
ينظــر/ األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ا ن يااور"  ح ااد وبفاار  اات ا حنف اا  وام ا ااات  ا اا  و ح ااد". 

(؛ 474/ 4لســمرقندي: تحفــة الفقتــاء )(؛ ا178/ 3(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)11/ 3الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)
ـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق) ـــا ق451/ 3اب ـــين الحق ـــة)(413/ 4)(؛ الزيلعـــي: تبي ـــ : المدون ـــن(141/ 4؛ مال عبـــدالبر:  ؛ اب

(؛ 64/ 4(؛ النفـــراوي: الفواكـــه الـــدواني )538/ 4(؛ التســـولي: البتجـــة )445/ 4الثعلبـــي: التلقـــين )(؛ 464افي)صالكـــ
(؛ بتــاء الــدين 413-414/ 44(؛ شــمس الــدين بــن قدامــة: الشــر  الكبيــر )451/ 8المغنــي )موفــق الــدين بــن قدامــة: 

 (. 311/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع)443/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)11/ 4المقدسي: العدة )
و لاو ا  انن/ ذه  ى    ن   ت  طاقيا  ل ًا  اثن ، و ف إل لا ت كاإل  طا ق ا ت لشاير. ولا  قااإل ام ا اات" لو حن فا  

(؛ 178/ 3(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)11-81/ 3". ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) وثاااف  ااات ا حنف ااا 
 . (413/ 4)(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق451/ 3(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق)474/ 4السمرقندي: تحفة الفقتاء )

   اا   ف اا  ثاان  وال لدعاا ، و كاات األف ااإل ا  ا ااث/ ذهاا  ى اا   ناا  ال  و ااف لثاان  وال لدعاا ، وكااذ   عاادد ا طاال 
(؛ المـــاوردي: 161، 164/ 6. ينظــر/ الشــافعي: ابم)واألو اا  واألحاا   ت  طااا  واحاادًة، ولاا  قاااإل ام ااا  ا شااافعن

 (. 314-314(؛ الحصني: كفاية ابخيار )ص113/ 4؛ الشربيني: اإلقناع )(448-447، 445/ 41الحاوي )
 (. 141/ 4(؛ مال : المدونة)178/ 3(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير)11/ 3ا ع)ينظر/ الكاساني: بدا ع الصن (3)
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 ُمقوِّمات الطالق: األولالمبحث  

 
 الفصل الثاني: الطالق

 
  :ا ق ا  .2

 فصل ،بن كل قرء من ذوات ابقراء ؛متعلقة بتجدد فصول العدة ،إن إباحة تفريق الطالق في الشرع
ومدة الحمل كلتا فصل واحد  ،فصل من فصول العدة ،اآليسة والصغيرةوكل شتر في  ،من فصول العدة

فال يفصل بالشتر كالممتد  ،فلم يكن في معنى مورد الشرع ،لتعذر االستبراء به في حق الحامل ؛من العدة
 . (1)وال خالف في أن الممتد طترها ال تطلق للسنة إال واحدة ،طترها

 
 

                                                 
(؛ الزيلعــــــــي: تبيــــــــين 178/ 3) (؛ ابــــــــن التمـــــــام: شــــــــر  فــــــــتح القــــــــدير11/ 3) ينظـــــــر/ الكاســــــــاني: بــــــــدا ع الصــــــــنا ع (1)

 . (4/413)الحقا ق



 

 

 
 
 
 
 

 املبحث الثاني

  لشهادة على الطالقحكما الشقاق وا
 

  :، مهاحيث سأتناول احلديث فيه عن أمرين اثنني

 .الشقاق احكم  أوالً:

 . الشهادة على الطالق ثانياً:
 
 

 



 

 

 

 

  11 

  
 المبحث الثاني: حكما الشقاق والشهادة على الطالق 

 
 الفصل الثاني: الطالق

 

  حك ا ا شقا  : والً 
 : وف ي ا  ثأ  ات

 ؟   ت ا  كاَّف لِرثاإل ا حك  ت: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

وقبيح  ،حد قبيح الفعل من الضربإلى ما وصل  ،عداوةزوجان وقع بينتما من الشقاق والخالف وال
وأصبحا بذل  بحاجة  ،ما ال يحل لتما وال يجوز ،وبات بينتما من الفعل والقول ،القول من الشتم والسب

 . لإلصال  بينتما ؛إلى الحكمين
 . ؟أم أنه يجوز ذل  بدونه ،فتل يشترط أن يكون الباع  للحكمين هو الحاكم

 :  حك  ا  ثأ  
قال  ،(1)أن المخاطب والمكللف ب رسال الحكمين هم الحكام جمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعةأ

 . (2)ال يبع  الحكمين إال السلطان":"اإلمام ربيعة
 : األد  

 : يلي من القرآن الكريم بما يستدل لقول اإلمام ربيعة

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ: قوله تعالى

 . (3)چ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ
 . فاشترط أن اليبع  الحكمين إال هم ،(4)أن المخاطب بتذه اآلية الحكام دون غيرهم  :ون  ا دال  

 ؟  اب   ابون ت لا  فر   هإل حك  ا حك  ت: ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

وقبيح القول  ،ما وصل لحد قبيح الفعل من الضرب ،زوجان وقع بينتما من الشقاق والخالف والعداوة
فبع   ،ف رفع ذل  إلى الحاكم ،ما ال يحل لتما وال يجوز ،وبات بينتما من الفعل والقول ،من الشتم والسب
  .واتفقا على التفريق بينتما ،ولكنل الحكمين لم يستطيعا الصلح بينتما ،ا ليصلحا بينتماحكمين من أهلتم

                                                 
 (. 444-441/ 48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (1)

 (. 144/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة)374/ 4مال : المدونة) (2)

 (. 35سورة النساء: اآلية) (3)

 (. 444-441/ 48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (4)
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 المبحث الثاني: حكما الشقاق والشهادة على الطالق 

 
 الفصل الثاني: الطالق

أم أنه  ،بصفتتما حاكمين وحكمتما ملزم ،فتل للحكمين التفريق بين الزوجين دون الرجوع إليتما 
 . ؟بصفتتما وكيلين عنتما ،وطلب إذنتما ورضاهما ،ي شترط الرجوع للزوجين

 :  حر ر  حإل ا نباع
ال يشترط فيه توكيل وال  ،نافذ وملزم ،أجمع أهل العلم على أن حكم الحكمين في الجمع بين الزوجين

إلى أن  فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا في حكمتما بالتفريق بين الزوجين، (1)إذن من الزوجين
وال يحرم على الزوج نكا   ،وال يشترط إذنتما أو رضاهما ،حكم الحكمين بالتفريق بين الزوجين ملزم لتما

ن شيء، بغير فرقا الزوج من الظلم كانف ن  ،(2)زوجته بعد ذل   على الزوج أعطيا ،معاً  منتما كان وال
ن الصداق، بعض الفراق  . (3) منتا له أ خذ ما جاز ،خاصة منتا الظلم كان وال
 : األد  

 : من القرآن الكريم وابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة
                                                 

 (. 11/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد)444/ 48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (1)

 (. 374/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)

وفاان (، 554/ 3(؛ علــيش: مــنح الجليــل)47/ 1(؛ المــواق: التــاج واإلكليــل)144/ 4ونــة)ينظــر/ البراذعــي: تتــذيب المد (3)
 ا  ثأ   قوالت: 

األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل األج   "  ا   وا شافعن فن قوإل و ح د فن روا  "، وهو قوإل ثاع د الات 
ثاحا  (؛ البراذعـي: تتـذيب 374، 368/ 4: المدونـة). ينظـر/ مالـ نل ر وا شعلن وا نخعن واألوباعن والت ا  نذر وا 

(؛ ابــــن عبـــد البــــر: 554، 511/ 3(؛ علـــيش: مــــنح الجليـــل)47-46/ 1(؛ المــــواق: التـــاج واإلكليــــل)144/ 4المدونـــة)
(؛ المــاوردي: 315-311/ 4(؛ الدســوقي: حاشــية الدســوقي)11/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد)444/ 48االســتذكار)

ـــة المجمـــوع: يالمطيعـــ(؛ 614/ 1الحـــاوي ) ـــة 464/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي: المحتـــاج)413/ 48)تكمل (؛ الرملـــي: نتاي
(؛ بتاء الدين 467/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)458/ 1(؛ البجيرمي: حاشية البجيرمي على الخطيب)314/ 6المحتاج )

 (. 143(؛ الكلوذاني: التداية)ص111/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)13/ 4المقدسي: العدة)
ت  اا  ا   ااانن/ ذهاا  ى اا   ناا   شاا رط ىذت ور ااا ا اابون ت فاان  فر اا  ا حك اا ت؛ ألني ااا وكاا لت عاات ا اابون ت، وا 

 ث ط عا ام له ل ني ا، رفعا ذ   ى   ا حاك ؛   كف ا ظا   عت ظا  ، و ث وفن  ا ظااو  حقا . ولا  قااإل األج ا " 
. ينظــر/ ا حثاات ا ل ااري وق اادة و لاان  اور لاو حن فاا  وا شاافعن فاان األظيار و ح ااد فان روا اا "، وهاو قااوإل عطااء و 

(؛ 45/ 7(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)415-411/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)63/ 44السرخســي: المبســوط)
/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي )117، 115، 111، 311، 411، 418/ 6(؛ الشـافعي: ابم )631/ 1حيدر: درر الحكـام)

(؛ الرملـــي: نتايــــة 464/ 3(؛ الشــــربيني: مغنـــي المحتــــاج)413-414/ 48)لمجمـــوعتكملــــة ا: المطيعـــي(؛ 618، 613
(؛ 467/ 8(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)458-457/ 1(؛ البجيرمـــي: حاشـــية البجيرمـــي علـــى الخطيـــب)314/ 6المحتـــاج )

(؛ 486/ 1(؛ البتــــوتي: كشــــاف القنــــاع)111/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي)13/ 4بتــــاء الــــدين المقدســــي: العــــدة)
 (. 143لكلوذاني: التداية)صا
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 المبحث الثاني: حكما الشقاق والشهادة على الطالق 

 
 الفصل الثاني: الطالق

 
 : الكريم ا قرآت .1

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ: قوله تعالى

 . (1)چ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ
 : يستدل من أربعة وجوه :ون  ا دال  

فاقتضى أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين من جتة  ،أنه خطاب توجه إلى الحاكم :األوإل
 . (2)دون الزوجين ،الحاكم

 . (3)دون الزوجين ،فدل على أن اإلرادة لتما ،" راجع إلى الحكمين ژ ژ ڈ ": قوله :ا  انن
فلم يفتقر إلى توكيل  ،لحاكملنفوذ الحكم جبرًا منتما كا ؛إن إطالق اسم الحكمين عليتما :ا  ا ث

  .(4)الزوجين
 . (5)(إن إليتما الفرقة بينتما واالجتماع: )في الحكمين قول علي :ا رالع

 : األ ر .2

  ُت رنًل وا ر ة    ا عا اً  يو ر ،  فقاإل عان ، ع كإل واحد  ني ا فجا   ت ا نا: ( الع وا حك ًا  ت
 ،؟هإل  در ات  ا عا ك ا  ت ا ح ) : احك  ت    قاإل عان ،فلع وا حك  ت ،( ها  وحك ًا  ت  هايا

ت ر    ا  ت  فرقا فرق  ا ،عا ك ا  ت ا ح  ىت ر    ا  ت  ن عا ن ع  ا ر  م لك ا   :فقا م ا  ر ة ،(وا 
  .(6)(ل   م     كذلم ح    ر   ل ا ر  ): فقاإل عان ،  ا ا فرق  فل :فقاإل ا رنإل ،هلل  ن وعانّ ا

 ُروي  ت ع  ات لت عفات   ل ت عق إل لت  لن طا    ،حك  ت  رثإل الت علا  و عاو
ت ر    ا ات ُ فرِّقا  ،)ىت ر    ا  ت  ن عا ن عُ  ا: فقاإل  ي ا ،وفاط   لنم ع ل  لت رل ع  وا 

  .(7))واهلل ألحر ت عا  ا فرق  ل ني ا(: فقاإل الت علا  ،فرَُّق  ا(

                                                 
 (. 35سورة النساء: اآلية) (1)
 (. 413/ 48)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 614/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (2)
ــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 614/ 1ينظــر/ المــاوردي: الحــاوي ) (3) (؛ بتــاء 467/ 8(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)413/ 48)تكمل

 (. 151/ 4الزركشي: شر  الزركشي) (؛13/ 4الدين المقدسي: العدة)
(؛ 464/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)413/ 48)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 614/ 1ينظــر/ المــاوردي: الحــاوي ) (4)

(؛ الزركشــي: 13/ 4(؛ بتــاء الــدين المقدســي: العــدة)467/ 8(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)314/ 6الرملــي: نتايــة المحتــاج )
  (.151/ 4شر  الزركشي)

 (. 11/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد)418/ 48(؛ ابن عبد البر: االستذكار)374/ 4ينظر/ مال : المدونة) (5)
 (. 151/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)467/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)411/ 48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (6)
( ابــن قدامــة: 613/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي )441/ 48كار)(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذ374/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة) (7)

 (. 151/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)467/ 8المغني )
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 المبحث الثاني: حكما الشقاق والشهادة على الطالق 

 
 الفصل الثاني: الطالق

في أن حكم  ،واضح وصريح الداللة قول الصحابة عثمان وعلي وابن عباس :ون  ا دال   
 . اهماوال يفتقر إلى إذنتما أو رض ،الحكمين في التفريق نافذ وملزم للزوجين

 : ا ق ا  .3

 بتــا يملــ  أن فجــاز، اإليــالء وفــي والعنــة بــالعيوب ،إن للحــاكم مــدخاًل فــي إيقــاع الفرقــة بــين الــزوجين
 . (1)الحكمين إلى ذل  تفويض

 ا شيادة عا  ا طل  : ان اً 
 : وف يا  ثأ  ات

  حك  اخ لف ا شيادة عا  ا طل  :ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

فابول شتد أن الرجل  ،ولكن اختلفت شتادتتم ،أنه طلق زوجته طلقة واحدة شتد ثالثة على رجل
إن كلمت  زيدًا فأنت  :والثاني شتد أنه قال ،وقد دخل الدار ،إن دخلت  الدار فأنت طالق :قال لزوجته

 . وقد ركب الدابة ،إن ركبت  الدابة فأنت طالق :والثال  شتد أنه قال ،وقد كلم زيداً  ،طالق
والثال   ،والثاني شتد أنه طلقتا في شتر شوال ،شتد أنه طلق زوجته في شتر رمضان أو ابول

 . شتد أنه طلقتا في شتر ذي القعدة
 . ؟أم ال ،فتل تقبل شتادتتم وتطلق منه زوجته

 :  حر ر  حإل ا نباع
 إلى أنهفذهب اإلمام ربيعة  ،اختلف الفقتاء في حكم اختالف شتادة ثالثة رجال على طالق رجل

 . (2)وتعتد من يوم التفريق بينتما ،ف نه ي فرلق بينه وبين زوجته ،ف ن أبى ،وال شيء عليه يحلف
                                                 

 (613/ 1الماوردي: الحاوي )  (1)

(؛ علــيش: 14/ 1(؛ المــواق: التــاج واإلكليــل)115/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)13-14/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة) (2)
(، وفان ا  ثاأ   115/ 4(؛ الدسـوقي: حاشـية الدسـوقي)36/ 41بـن رشـد: البيـان والتحصـيل)(؛ ا457/ 1منح الجليل)
  رلع   قواإل: 

(؛ 14/ 3. ينظــر/: المدونــة)األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ام ااا   ا اا  فاان ا قااوإل ا  رنااوع عناا 
(؛ ابـــن رشـــد: 457/ 1ش: مـــنح الجليـــل)(؛ علـــي14/ 1(؛ المـــواق: التـــاج واإلكليـــل)111/ 4البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة)

 (. 115/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)36/ 41البيان والتحصيل)
ا  انن/ ذه  ى    ن  ال  قلإل شياد ي  وهن لاطا ؛ ألت كإل واحد  ني  شيد لطل  غ ار طال  اآلخار ت. ولا  قااإل 

 ؛ ابــن(75/ 1)القــدير فـتح شــر : التمــام ؛ ابـن(411/ 6)المبســوط: ينظـر/ السرخســيام ا ااات" لو حن فاا  وا شااافعن". 
== 
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 المبحث الثاني: حكما الشقاق والشهادة على الطالق 

 
 الفصل الثاني: الطالق

 : األد   
 : لقوله من المعقول بما يلي استدل اإلمام ربيعة

وذل  بني ال أدري أي شتادات  ؛ف ر ق بينه وبين امرأته ،"ف ن أبى أن يحلف: قال اإلمام ربيعة
 . (1)من اليوم الذي نكل فيه"وعدتتا  ،النفر نكل

 امشياد عا  ا طل  وا رنع : ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟هل ي شتد على ذل  أم ال .زوج طلق زوجته
 . ؟هل ي شتد على ذل  أم ال. زوج راجع زوجته المطلقة

 :  حك  ا  ثأ  
" من : قال اإلمام ربيعة ،(2)على أن الرجعة تكون باإلشتادأجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة

 . (3)وعلى الرجعة" ،طلق امرأته فليشتد على الطالق
                                                 

 الحــاوي: المــاوردي(؛ 448/ 8) ابم: (؛ الشــافعي166/ 6؛ الشــيخ نظــام: الفتــاوى التنديــة)(444/ 7)البحرالرا ــق: نجـيم
 . (414-414/ 43)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 473-474؛ الشيرازي: التنبيه)ص(416-418/ 47)

دة؛ الن  ااع ا نا ت عا ياا، و حااف عاا  ا باجاد، فاِت  لا  فِنا  ُ ثانت ح ا  ا  ا ث/ ذه  ى ا   نا   اب ا  طاقا  واحا
(؛ البراذعـي: تتـذيب 14/ 3. ينظر/ المدونـة) حاف فِت طاإل فِن  ُ دَّ ت. ول  قاإل ام ا   ا   فن ا قوإل ا  رنوع ى   

/ 41البيـان والتحصـيل) (؛ ابن رشد:457/ 1(؛ عليش: منح الجليل)14/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل)111/ 4المدونة)
 (. 115/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)36

ا رالع/ ذه  ى    ن   قلإل شياد ي  و قع عا   ا طل ؛ ألت ا  شيود ل  شنء واحد، و نوب  ت  عاد  رة لعد  ارة. 
/ 41بيـر)(؛ شـمس الـدين بـن قدامـة: الشـر  الك431/ 44. ينظر/ موفق الدين بن قدامـة: المغنـي)ول  قاإل ام ا   ح د

 (. 611/ 6(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى)416/ 8(؛ ابن مفلح: المبدع)357/ 5(؛ البتوتي: كشاف القناع)314

 (. 13/ 3مال : المدونة) (1)

 (. 446ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)

  امشااياد عااا  ذهاا  األج اا  األرلعاا "  لااو حن فاا  و ا اا  وا شااافعن و ح ااد" ى اا  اثاا حلا، (345/ 4مالــ : المدونــة) (3)
ا طاال ، لااإل ونقااإل كااإل  اات  اااح  األ  ونيا اا  ا  ح اااج وحاشاا   ا ااروض ا  رلااع امن اااع عااا  ذ اا ، قاااإل ام ااا  

"          خا فًا حفظُم عن   ت  هإل ا عا ،  ت حرا ًا  ت  طاا  لي ار ل نا ، عاا   نا  أواهلل  عاا أ دال ا  : ا شافعن
(؛ ابـن التمـام: شـر  فـتح 41/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط)484/ 3صـنا ع). ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الاخ  ار ال فارض"

/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد)414(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي)ص445/ 4(؛ الحــداد: الجــوهرة النيــرة)464/ 1القــدير)
لــة تكم: المطيعــي(؛ 341/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي)414/ 8(؛ الشــافعي: ابم)87/ 1(؛ الخرشــي: شــر  الخرشــي)85

(؛ شـــمس الـــدين بـــن 184/ 8(؛ موفـــق الـــدين بـــن قدامـــة: المغنـــي)51/ 7(؛ الرملـــي: نتايـــة المحتـــاج)1/ 43)المجمـــوع
 (. 513(؛ الكلوذاني: التداية)ص611/ 6(؛ العاصمي: حاشية الروض المربع)84/ 43قدامة: الشر  الكبير)
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 المبحث الثاني: حكما الشقاق والشهادة على الطالق 

 
 الفصل الثاني: الطالق

 : األد   
 : من القرآن وابثر والمعقول ربيعة يستدل لقول اإلمام

 : ا قرآت ا كر   .1

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قوله تعالى

 . (1)چکک ڑ ڑ
واإلشتاد على الفراق وهو  ،وأمر باإلشتاد على اإلمسا  وهو الرجعة ح ل ار :ون  ا دال  

 . (2)الطالق 
 : األ ر .2

 شيد  ،فا ا  راد  ت  ر نعيا ، شيد رنا ت ،  َّا طا   ف   لنم  لن عل دُروي  ت الت ع ر 
 . (3)رنا ت قلإل  ت  دخإل ليا

 فقاإل ،وار نع و   ُ شيد ،ثجإل عت رنإل طا  ا ر    و   ُ شيد ُروي  ت ع رات لت ا ح  ت :
 . (4)و  شيد عا   ا فعإل(لج   ا  نع  ،وار نع فن غ ر ثن  ،طا  فن غ ر عدة)

   (5)( ت طا  ا ر    فا شيد عا  ا طل  وعا  ا رنع : )قاإل ُروي  ت ثع د لت ا  ث . 

 : ا  عقوإل .3

قول قولتا بعد ويكون ال ،فال تصدقه المرأة في الرجعة ،لولم ي شتد ال يأمن من أن تنقضي العدة
 .(6)انقضاء العدة

 

                                                 
 (. 4سورة الطالق: من اآلية) (1)

 (. 484/ 3)ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع (2)

 (. 345/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (3)

 (346/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (4)

 نفس المرجع السابق.  (5)

(؛ ابـن 55/ 1(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق)445/ 4(؛ الحداد: الجـوهرة النيـرة)484/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (6)
 (. 188/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)341/ 41)(؛ الماوردي: الحاوي85/ 4رشد: بداية المجتتد)



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث

 اآلثار املرتتبة على الطالق
 

  :، مهاوحيمل بني جنباته احلديث عن أمرين اثنني

   .املهر  :أوالً

 العدة.  ثانياً:
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 

  واًل: ا  ير
 :وف     انن  ثاجإل

  عند ا  فر   ل ني ا (1)حك   دا  بون  ا عن ت: ا  ثأ   األو   
 :  ورة ا  ثأ  

ثم  ،فرفعت ذل  إلى القاضي ،ال يستطيع الجماع وال يقدر عليه، امرأة تزوجت رجاًل فوجدته عنيناً 
وهو على نفس الحال من  ،ثم انتتت السنة ،فضرب له القاضي أجاًل لمدة سنة ،فأقر بذل  ،سأله القاضي

 . ففرق القاضي بينتما ،عدم استطاعة الجماع
 . ؟ين الصداق كاماًل أم الهل يكون لزوجة العن

 :  حر ر  حإل ا نباع
 ولكنتم اختلفوا في حكم صداق زوجته إذا حصل ،(2)اتفق الفقتاء على أن العنين يؤجل لمدة سنة

 . (3)إلى أن لتا الصداق كامالً  فذهب اإلمام ربيعة ،التفريق بينتما عند انتتاء ابجل

                                                 
العنــين: هــو الــذي ال يــأتي النســاء وال يريــدهن؛ لعجــزه عــن الجمــاع، أو هــو الــذي يصــل إلــى الثيــب دون البكــر، وس ــمي  (1)

ــــن منظــــور: لســــان  ــــل المــــرأة عــــن يمــــين وشــــمال، أي يعتــــرض إذا أراد إيالجــــه. ينظــــر/ اب ــــن لق ب ــــًا؛ بن ذكــــره يخع  عنين
/ 35()446/ 46()444/ 45(؛ الزبيـدي: تـاج العـروس )47/ 1(؛ ابن فارس: معجم مقـاييس اللغـة )411 /43العرب)

 (. 133/ 4(؛ الفيومي: المصبا  المنير)141

/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء )418/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)343/ 4ســاني: بــدا ع الصــنا ع)اينظــر/ الك (2)
ـــن عبـــدالبر: الكـــافي)ص461 /4(؛ مالـــ : المدونـــة)446 ـــذخيرة)458(؛ اب ـــان 133/ 1(؛ القرافـــي: ال ـــن رشـــد: البي (؛ اب

(؛ 415/ 3(؛ الشـربيني: مغنـي المحتـاج)361/ 1(؛ الماوردي: الحاوي )441/ 6(؛ الشافعي: ابم )35/ 5والتحصيل)
(؛ 415/ 4رقـــــي)(؛ الخرقـــــي: مختصـــــر الخ48/ 4(؛ بتـــــاء الـــــدين المقدســـــي: العـــــدة )611/ 7بـــــن قدامـــــة: المغنـــــي )ا

 (. 438/ 8المرداوي: اإلنصاف)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 431/ 48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (3)
ينظـر/ ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  و ا ا  و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ". . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 

/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)418/ 1لتمــام: شــر  فــتح القــدير)(؛ ابــن ا344/ 4ســاني: بــدا ع الصــنا ع)اينظــر/ الك
(؛ ابــــن 461/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)334(؛ ابــــن الشــــحنة: لســــان الحكــــام)ص43/ 3(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)435

(؛ ابــــن رشــــد: بدايــــة 447/ 4(؛ الثعلبــــي: التلقــــين )336/ 4(؛ البراذعــــي: تتــــذيب المدونــــة)458عبــــدالبر: الكــــافي)ص
(؛ موفـق الـدين بـن قدامـة: المغنـي 314/ 3(؛ علـيش: مـنح الجليـل)181/ 3(؛ المواق: التـاج واإلكليـل)43/ 4د)المجتت

(؛ البتـوتي: كشـاف 136/ 4(؛ الزركشـي: شـر  الزركشـي)451/ 44(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير )64/ 8)
 (. 643/ 4البعلي: كشف المخدرات) (؛ عبد الرحمن416/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)431/ 1القناع)
تكملـــة : المطيعــي(؛ 554، 375/ 1. ينظـــر/ المــاوردي: الحــاوي )ولاا  قااااإل ام ااا  ا شااافعن. / ذهاا  ى ااا   ناا  ال ياار  يااااا  ااانن

== 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : والقياسمن ابثر  يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

ال  ،فِت قدر عا يا ، ني ا ق  ا فن ا عن ت  ن   ؤنإل ثن ُروي عت ع ر والت  ثعود وا 
 . (1)وعا يا ا عدة ،وُفر  ل ني ا ، ن  ا  دا  كا لً   خذم

 : ا ق ا  .2

باعتتا  أو كما لو أجرت دارها أو ،كما لو وط تا ،فيستقر به البدل ،و جد من جتتتاالتسليم المستحق 
 . (2)أو سلمتتا

 ؟  ت ا ذي ل د  عقدة ا نكاه: ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

أو يعفو الذي  ،فيكون لتا نصف المتر المسمى إال أن تعفو هي ،زوج طلق زوجته قبل أن يدخل بتا
 . بيده عقدة النكا 

أم أن الذي بيده عقدة  ،وحينتا يكون جميع المتر للزوج ،فتل الذي بيده عقدة النكا  هو ولي الزوجة
 . ؟وحينتا يكون جميع المتر للزوجة ،النكا  هو الزوج

 :  حر ر  حإل ا نباع
وأن  ،هن الزوجات چەئ ەئ ائچ: ال خالف بين أهل العلم أن المقصود بقوله تعالى

 ۋ چ :وذل  في قوله تعالى ،(3)هم ابزواج چىئېئ ېئ ېئ ۈئچ: المقصود بقوله تعالى

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ،(4)چ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ
                                                 

 (. 456(؛ الرملي: غاية البيان)ص313(؛ الغمراوي: السراج الوهاج)ص431/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)73/ 48)المجموع

ينظــر/ موفــق الــدين بــن قدامــة: ولاا  قاااإل وام ااا   ح ااد فاان روا اا  عناا .  .ذهاا  ى اا   ت  يااا ن ااف ا  اادا / ا  ا ااث
 (. 136/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)451/ 44(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير )64/ 8المغني )

(؛ شـمس الـدين بـن قدامـة: الشـر  64/ 8(؛ موفق الدين بن قدامة: المغنـي )344/ 4ساني: بدا ع الصنا ع)اينظر/ الك (1)
 (. 136/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)451/ 44الكبير )

(؛ البتـوتي: كشـاف 454/ 44(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبيـر )64/ 8ينظر/ موفق الدين بن قدامة: المغني ) (2)
 (. 415/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)433/ 1القناع)

 (. 137/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)51/ 48)تكملة المجموع :المطيعيينظر/  (3)
 (. 437سورة البقرة: اآلية) (4)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
فذهب اإلمام  ،چۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ: ولكنتم اختلفوا في مخنل المقصود بقوله تعالى

 . (1)إلى أنه ولي الزوجة ربيعة
 : األد  

 : من القرآن والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا قرآت ا كر   .1

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: قوله تعالى

 حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 . (2)چ ىئ مئ

 : يستدل من سبعة وجوه :ون  ا دال  

 ،چەئ  ەئ ائ چ :هبقول عدل ثم مواجتة، ابزواج بخطاب افتتح اآلية  أن ار :األوإل
 عنه ىلمكن خطاباً  ،چۈئۆئ  ۆئ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ چ  : قوله أرسل ثم كناية، الزوجات خطاب إلى

                                                 

وفااان ا  ثاااأ   (، 51/ 48)تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 541/ 1(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)461-451/ 4ينظـــر/ مالـــ : المدونـــة) (1)
 قوالت: 

 شاافعن فان ا قاد   و ح اد فان روا ا  عنا "، وهاو قاوإل الات علاا  ول  قاإل األج  "  ا ا  وا. األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 
(؛ 417/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)461-451/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة)وا حثاات و ناهااد وعكر اا  وعطاااء وطاااوو . 

/ 4البتجـة) (؛ التسـولي:347/ 4(؛ الدسـوقي: حاشـية الدسـوقي)374/ 1(؛ القرافـي: الـذخيرة)447/ 46ابن عبـد البـر: االسـتذكار)
ـــــارة)557 ـــــر: الكـــــافي)ص364/ 4(؛ الفاســـــي: شـــــر  مي ـــــد الب ـــــن عب ـــــيش: مـــــنح451(؛ اب ـــــل) (؛ عل (؛ المـــــاوردي: 511/ 3الجلي

ــــــة المجمــــــوع: المطيعــــــي(؛ 543/ 1الحــــــاوي) ــــــاج)51/ 48)تكمل (؛ الرملــــــي: نتايــــــة 414-411/ 3(، الشــــــربيني: مغنــــــي المحت
(؛ الزركشـي: شـر  414/ 8(؛ المـرداوي: اإلنصـاف)71/ 8ة: المغنـي)(؛ ابن قدامـ461/ 5(؛ الغزالي: الوسيط)363/ 6المحتاج)

 (.  411/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)315/ 8(؛ ابن مفلح: الفروع)137/ 4الزركشي)
ول  قاإل األج  "  لو حن ف  وا شافعن فن ا ند د و ح د فن روا   ظاهر ا  ذه "، وهو . ا  انن/ ذه  ى    ن  ا بوج

ينظـر/  طع  وشر ح وثع د لات نل ار وثاع د لات ا  ثا   وا شاعلن وا  اوري والات  لان   اا . قوإل عان ونل ر لت 
/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي)411/ 6(؛ الشـافعي: ابم)63/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط)411/ 4الكاساني: بدا ع الصنا ع)

/ 6ملـي: نتايـة المحتـاج)(؛ الر 414-411/ 3(، الشـربيني: مغنـي المحتـاج)54/ 48)تكملة المجمـوع: المطيعي(؛ 541
(؛ الزركشــي: شــر  414/ 8(؛ المــرداوي: اإلنصــاف)71/ 8(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)464/ 5(؛ الغزالــي: الوســيط)363

ـــح: الفـــروع)137/ 4الزركشـــي) ـــن مفل ـــار الســـبيل)315/ 8(؛ اب (؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى 411/ 4(؛ ابـــن ضـــويان: من
 (. 411/ 5ى)(؛ الرحيباني: مطالب أولى النت41/ 3اإلرادات)

 (. 437سورة البقرة: اآلية) (2)
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 المواجه، غير إلى يتوجه أن ظاهره اقتضى ،الكناية إلى المواجتة عن به عدل إذا والخطاب مواجه، غير 
 ،إليتا يعود أن يجز فلم ،مذكر ايةالكن ولفظ حكمتا، تقدم قد والزوجة الكناية، إليه تعد فلم مواجه والزوج

 .(1) الولي غير إليه الخطاب يتوجه من يبق فلم
 أحد وليس النكا ، عقدة بيده الذي يعفو أو ،چۈئۆئ  ۆئ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ چ :قوله ا  انن:

 وال ،إليه الخطاب يتوجه أن فاقتضى يزوجتا، أن يمل  بنه الولي؛ إال النكا  عقدة بيده الطالق بعد
 يحمل وال إضمار، غير من الحقيقة على محموالً  الخطاب ليكون؛ إليه العقد ليس الذي الزوج ىإل يتوجه
ضمار مجاز على  .(2)وال

 يمل  أن الزوج به يختص والذي عقده، يمل  أن النكا  من الولي به يختص الذي أن ا  ا ث:
 على حمله من أولى ،دهعق يمل  الذي الولي على النكا  عقدة بيده الذي حمل فكان بعده، االستمتاع

 .(3)بعده االستمتاع يمل  الذي الزوج
 ، الصغيرة وولي الكبيرة تقبضه ،الزوجة حق في الصداق نصف من للباقي غارم الزوج أن ا رالع:

 .(4)الغرم ملتزم إلى توجته من أولى ،الغرم مستحق إلى العفو توجه فكان
 ،ف ذا ح مل على هذا الولي حصل لكل عفو فا دة ،عالعفو في اآلية في ثالثة مواض ذكر ار :ا خا  ا

ذا ح مل على غيره جعل أحدهما مكرراً   . (5)چۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ: وذل  في قوله تعالى ،وال
فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة النكا  عنه  ،عفو النساء عن نصيبتن ذكر ار: ا ثاد 

 . (6)  ال يتأتى إال من الوليوذل ،ليكون المعفو عنه في الموضعين واحداً  ؛أيضاً 
 ؛بنه قد يشق عليه ؛كان الثاني على ذل  أيضاً  ،أن النصف ابول المذكور لملا كان نصف المرأة :ا ثالعا

 . (7)وليس كذل  سا ر مالتا ،فكان له التصرف فيه خاصة ،وبنه م ل  أكسبتا إياها أبوها بالعقد عليتا
 : ا  عقوإل .2

 ولي يكون أن فاقتضى فيتا، ابزواج رغبة من به تحظى لما ؛العفو إلى ةالزوج ندب إنما  ار أن
 . (8) فيتما ابزواج بترغيب ،إليتما الحظ عود في ليتساويا ؛الكبيرة إليه ندبت ما مثل إلى ،مندوباً  الصغيرة

                                                 
(؛ 137/ 4(؛ الزركشـي: شـر  الزركشـي)464-461/ 5(؛ الغزالـي: الوسـيط)545-541/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي) (1)

 (. 71/ 8ابن قدامة: المغني)
 (. 71 /8(؛ ابن قدامة: المغني)51/ 48)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 545/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي) (2)
 (. 545/ 1الماوردي: الحاوي) (3)
 نفس المرجع السابق.  (4)
 (. 137/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)51/ 48)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (5)

 (. 71/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)137/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)464-461/ 5ينظر/ الغزالي: الوسيط) (6)
 (. 444/ 46ار)ابن عبد البر: االستذك (7)

 (. 545/ 1الماوردي: الحاوي) (8)
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  حك  ا  فو   ىذا ُطاقم لعد ا دخوإل: ا  ثأ   ا  ا   

 :  ورة ا  ثأ  
 . ثم طلقتا بعد أن دخل بتا ،يسم  أو يفرض لتا متراً  رجل تزوج امرأة دون أن

 . ؟هل يكون لتا الصداق أم ال
 :  حر ر  حإل ا نباع

ف نه يجب ، على أن المفوضة إذا دخل بتا زوجتا ثم مات ،(1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
ن ذل  يرجع إلى تقدير إلى أفقد ذهب اإلمام ربيعة ،وأما إذا دخل بتا ثم طلقتا، (2)لتا متر المثل
 . (3)لحالة الم طلق ومقدرته ومنزلته حسب مايراه مناسبًا ومال ماً  ،فيوجب لتا من المال ،واجتتاد الحاكم

  :األد  
 : وهو ،إال ما نقل من قول لإلمام ربيعة ،لم أعثر على أدلة في المسألة

وحاله فيما فوض  ،ام بقدر منزلتهيجتتد عليه اإلم ،" ف ن طلقتا وقد بنى بتا: قال اإلمام ربيعة
 . (4)إليه"

   ن      دخإل ليا لعد ا خاوة ليا ،حك    د   ا بون  بونيا: ا  ثأ   ا رالع 
  : ورة ا  ثأ  

  .وصدلقته المرأة بذل  ،لم أدخل بتا :وقال ،ثم أصبح فطلقتا ،فأغلق الباب وأرخى الستر ،رجل خال بامرأته
 . ؟أم يجب لتا الصداق كامالً  ،ديقتا إياه على ما قاللتص ؛هل يجب لتا نصف الصداق

 . ؟أم ال ،وهل يكون لزوجتا الرجعة ،وهل يجب عليتا العدة
                                                 

 (. 431/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)
(؛ مالــــــ : 431/ 4(؛ الزيلعــــــي: تبيــــــين الحقــــــا ق)45/ 3(؛ الغنيمــــــي: اللبــــــاب)415/ 4ينظــــــر/ المرغينــــــاني: التدايــــــة) (2)

ــــة) ــــي: 438/ 4المدون ــــة المجمــــوعت: المطيعــــي(؛ 471/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)367/ 1لــــذخيرة)ا(؛ القراف (؛ 56/ 48)كمل
 (. 431/ 1(؛ البتوتي: كشاف القناع)478/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)171/ 1الماوردي: الحاوي)

وهاو قاوإل األج ا   .، ذها  ى ا   نا   نا   ياا  يار ا   اإلوفن ا  ثأ   قوإل واحاد  خاا ف(، 431/ 4مال : المدونة) (3)
/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة)483/ 4ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)األرلعاا "  لااو حن فاا  و ا اا  وا شااافعن و ح ااد". 

(؛ القرافــــي: 333، 437/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)431/ 4(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)45/ 3(؛ الغنيمــــي: اللبــــاب)415
، 453/ 6(؛ الشــافعي: ابم)438(؛ ابـن عبــد البـر: الكــافي)ص141/ 4(؛ البراذعــي: تتـذيب المدونــة)367/ 1لـذخيرة)ا

(؛ 17/ 8(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)518، 171/ 1(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)56/ 48)تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 471
؛ (447/ 5(؛ الرحيبـاني: مطالـب أولـى النتـى)45/ 3(؛ البتـوتي: شـر  منتتـى اإلرادات)441/ 8المرداوي: اإلنصاف)

 . (411/ 4ابن ضويان: منار السبيل)

 (. 431/ 4مال : المدونة) (4)
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  : حر ر  حإل ا نباع 
وال  ،وعليتا العدة ،إلى أن لتا نصف الصداق فذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في مسألتنا هذه

نما له الرجعة إن قال ،رجعة لزوجتا عليتا  ،إرخاء الستر شاهد عليتما فيما يدعيان:" ثم قال ،(1)وط تتا :وال
 . (2)كمن لم يرخه وال يعلم ذل " ،فليس من أرخى الستر ثم ادعى

 : األد  
 : من القرآن وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: قوله تعالى 

 . (3)چۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

                                                 
 (. 343/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)
 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: (، 334، 343/ 4مال : المدونة) (2)

، ىال  ت ام اا   ا ا  ذها  ى ا   نا  ىت طااإل " ا   و ح د فان روا ا  عنا "األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا ات 
/ 4(؛ البراذعي: تتـذيب المدونـة)341/ 4. ينظر/ مال : المدونة)ا ن  ع ا  دا وُلعد  ك   فن االث   اع وا  اذذ ليا،  كوت  ي

(؛ القرافـي: 447/ 5(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل)451(؛ ابن عبد البر: الكافي)ص431/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار)117
/ 4(؛ بتــاء الــدين المقدســي: العــدة )111، 64/ 8(؛ ابــن قدامــة: المغنــي )461/ 3(؛ الخرشــي: شــر  الخرشــي)375/ 1الــذخيرة)

 (. 418، 444، 441/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)135/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )35
 ونا  ا  ادا  كاا ًل وا عادة، لشارط  ت ال  كاوت هنا ا   اانع  ات ا اوطء حق قان وال   انن/ ذها  ى ا   ت ا خااوة ا  اح ح ا 

(؛ 411/ 4ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء)ولاا  قاااإل ام ااا   لااو حن فاا . شاارعن وال طل عاان، وال  كااوت  اا  عا يااا ا رنعاا . 
/ 3(؛ ابــن التمـام: شـر  الفــتح)46-45/ 6()451-411/ 5(؛ السرخسـي: المبسـوط )411-414/ 4الكاسـاني: بـدا ع الصــنا ع )

(؛ ابـن نجـيم: البحـر 416-415/ 4(؛ المرغينـاني: التدايـة)456-455/ 1(؛ ابن عابـدين: حاشـية ابـن عابـدين )464/ 1()333
 (.  46/ 1()414/ 3(؛ ابن مازة: المحيط البرهاني)51/ 1()466، 464/ 3الرا ق)

 : كات    فن ا  ثأ   قوالتا  ا ث/ وهو  ذه  ام ا  ا شافعن، ح ث 
 قوإل ا ند د وام لء: ال  ك إل ا  ير، وال  ن  ا عدة، وال  ث ح  ا رنع  فن ا خاوة. 

 : فف   ونيات أل حال : خوإل فن ك اإل ا  ير وونو  ا عدة"" ا خاوة كا دقوإل ا قد  
 لحك  ا خاوة.   حده ا:  ت ا  ير كا إل وا عدة وانل  وا رنع   ث حق ، اع لاراً 

-516/ 6. ينظـر/ الشـافعي: ابم )وا ون  ا  انن:  ن  ال  ك إل ا  ير، وال  ن  ا عادة، وال  ثا ح  ا رنعا ، اع لااراً لعاد  ام اال 
 (. 311/ 41()147، 34-41/ 48؛ المطيعي: تكملة المجموع)(41/344)(515-511، 1/511ردي: الحاوي )(؛ الماو 517

ا رالع/ ذه  ى    ن   ن   يا ا  دا  كا ًل وعا يا ا عدة، و كاوت  ا  ا رنعا  عا ياا. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  ظااهر 
، 83، 35/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)35/ 4ن المقدسـي: العـدة )(؛ بتـاء الـدي111، 64/ 8ينظر/ ابـن قدامـة: المغنـي )ا  ذه . 

 .(418، 411/ 1(. )441-411/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)135/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)413
 (. 437سورة البقرة: من اآلية) (3)
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سواء  ،وهذا عام في كل م طللقة ،للم طللقة قبل وط تا نصف الصداق فقط جعل ار :ون  ا دال   
 . (1)أم لم يخلوخال بتا زوجتا 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ: قوله تعالى 

 . (2)چڦ

 ،واإلفضاء هو الجماع ،ا حصل اإلفضاءعن أخذ شي ًا من المتر إذ نتانا ار :ون  ا دال  
إذا خال الرجل بالمرأة دون أن  ،وبناًء عليه يجوز أخذ نصف المتر ،والم عخلل بوصف ينتفي عند انتفا ه

 . (3)بن الجماع م نتفي ومعدوم ؛يجامعتا
 : األ ر .2

  ا ث ور  ن  ىذا ُ رخ م  ،ق   ا خافاء ا راشدوت ا  يد وت: ) ن  قاإل عت برارة لت  لن  وف
 . (4)فقد ون  عا  ا  ر ة ا عدة( ،وُ غاقم ا لا 

  يا : )    طاقيا ،ف خاو ليا وال   ثيا ، ن  قاإل فن ا رنإل   بوج ا  ر ة عت الت علا     
 . (5)(ىال ن ف ا  دا 

  فقاإل ،     لح فطاقيا ،ق   فن رنإل  بوج ا ر ة ن  شيد شر حاً  عت عطاء لت ا ثاج: 
 . (6)(وعا يا عدة ا ُ طاَّق  ، ت  يا ن ف ا  دا : )ف دَّق   ا  ر ة عا  ذ   ، ا  ثث يا

 : ا ق ا  .3

 فأشبتت من لم  ،بنتا لم ت مس ؛لتا نصف صداق ،الم طللقة إذا خال بتا زوجتا دون أن يجامعتا
 . (7)يخلو بتا زوجتا

                                                 
(؛ 514-514/ 1(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )516/ 6(؛ الشــــافعي: ابم )431/ 46ينظــــر/ ابــــن عبــــد البــــر: االســــتذكار) (1)

(؛ الزركشي: 35/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )64/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )34/ 48) تكملة المجموع: المطيعي
 (. 131/ 4شر  الزركشي )

 (. 44سورة النساء: اآلية) (2)
(؛ الزركشي: 35/ 4دة )(؛ بتاء الدين المقدسي: الع64/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )514/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (3)

 (. 131/ 4شر  الزركشي )

(؛ 441/ 46(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار)411/ 5(؛ السرخسي: المبسـوط )414/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)
 (. 131/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )64/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )311/ 41) تكملة المجموع: المطيعي

 (. 516/ 6عي: ابم )ينظر/ الشاف (5)

 (. 431/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار)443/ 4ينظر/ مال : المدونة) (6)
 (. 64/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (7)



 

 

 

 

  443 

  
 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
 فأشبتت من لم  ،بنتا لم توطء ؛ال رجعة لزوجتا عليتا ،الم طللقة إذا خال بتا زوجتا دون أن يجامعتا

  .(1)يخلو بتا زوجتا

 كانت ليس كمثلتا في  ،في وجوب متر المثل في نكا  الشبتة ،الخلوة ليست كاإلصابة لملا كانت
  .(2)تقرير كامل المتر

 : ا  عقوإل .4

  ًفال ي صدلق  ،والعدة حق الشرع والولد ،لتوهم الوطء ووجود مظنته ؛تجب العدة احتياطًا استحسانا
 . (3)الزوجان في إبطال حق الغير

 وقد أقرل  ،بن المل  يتأكد بالوطء ؛وادعى أنه لم يطأها ،لتي طلقتا بعد الخلوةا ،ال رجعة للزوج على زوجته
  .(4)بن الرجعة حقه ؛في صدلق في حق نفسه ،فيكون مقرًا بالبينونة وسقوط حقه في الرجعة ،بعدمه

لعد ا خاوة فن ل م  ،حك  اخ لف ا بون ت فن دعوى ا وطء: ا  ثأ   ا خا ث 
   هإل ا بون 

  :ثأ   ورة ا  
 ،لم أطؤها :وقال ،ثم أصبح فطلقتا ،فأرخى الستر وأغلق الباب في بيت أهلتا ،رجل خال بزوجته

 . بل وط ني :وقالت ،فأنكرت الزوجة ذل 
 . ؟وما هي اآلثار المترتبة على ذل  ،هل ي صدق الزوج أم الزوجة

  : حر ر  حإل ا نباع
ويكون  ،هي التي ت صدق في قولتا ى أن الزوجةإل فذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في مسألتنا

 . (5)وال رجعة لزوجتا عليتا ،ويجب عليتا العدة ،لتا الصداق كامالً 
                                                 

 (. 111/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (1)

 (. 34/ 48)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)

(؛ 51/ 1(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق)416/ 4غينــــاني: التدايــــة)(؛ المر 411/ 4ينظــــر/ الكاســــاني: بــــدا ع الصــــنا ع ) (3)
 (. 375/ 1(؛ القرافي: الذخيرة)411/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق)

(؛ 46/ 1(؛ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)51/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)46-45/ 6ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (4)
 (. 375/ 1ة)(؛ القرافي: الذخير 341/ 4مال : المدونة)

 وفن ا  ثأ   ث    قواإل: (، 341-343/ 4ينظر/ مال : المدونة) (5)
ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة . " لااو حن فاا  و ح ااد فاان روا اا  عناا "األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ام ا ااات 

(؛ ابــن 46-45/ 6()451-411/ 5(؛ السرخســي: المبســوط )411-414/ 4(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )411/ 4الفقتــاء)
(؛ المرغينــاني: 461-451، 456-455/ 1(؛ ابــن عابــدين: حاشــية ابــن عابــدين )464/ 1( )333/ 3التمــام: شــر  الفــتح )

/ 1()414/ 3(؛ ابـــن مـــازة: المحـــيط البرهـــاني)51/ 1()466، 464/ 3(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق )416-415/ 4التدايـــة)
== 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

  ث ور  ن  ىذا ُ رخ م ا ،ق   ا خافاء ا راشدوت ا  يد وت: ) ن  قاإل عت برارة لت  لن  وف 
 . (1)وعا يا ا عدة( ،فقد ون   ا ر ة ا  دا  كا لً  ،وُ غاقم األلوا 

                                                 
(؛ 418، 83، 35/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)35/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العـدة )111، 64/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )46

 (.  418، 441/ 1()441-411/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)135/ 4الزركشي: شر  الزركشي )
عا ياا ا عادة، وال رنعا   ا  ا  انن/ ذه  ى    ت ا بوج هو ا ذي ُ  اد  فان ادعاجا ، و كاوت  ياا ن اف ا  ادا ، و 

ىال  ت  كاوت قاد خال لياا خااوة اه اداء" لنااء"، فح نياا ا  ار ة هان ا  ان ُ  اد ، و كاوت  ياا ا  ادا  كاا ًل،  عا يا
(؛ 344/ 4ينظـر/ مالـ : المدونـة)وعا يا ا عدة، وال رنع     عا يا. ول  قاإل ام ا   ا   فن ا قوإل ا  شايور عنا . 

(؛ 451(؛ ابن عبد البر: الكافي)ص441، 446/ 46ر )(؛ ابن عبد البر: االستذكا117/ 4البراذعي: تتذيب المدونة)
(؛ 464-461/ 3(؛ الخرشـي: شـر  الخرشـي)376/ 1(؛ القرافـي: الـذخيرة)448-447/ 5ابن رشد: البيان والتحصـيل)

 (. 4141/ 3النفراوي: الفواكه الدواني)
ل م  هايا. ول  قاإل ام اا    ت ا  ر ة هن ا  ن ُ  د ، ثواء كانم ا خاوة فن ل م بونيا،  و فنى   ا  ا ث/ ذه  

(؛ ابــن 451(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي)ص431، 446/ 46ينظــر/ ابــن عبــد البــر: االســتذكار ) ا اا  فاان روا اا  عناا . 
 (. 376/ 1(؛ القرافي: الذخيرة )447/ 5رشد: البيان والتحصيل)

ت كانام لكارًا  نظار  ه  ى    نا  ىت كانام ا بونا    لااً ا رالع/ ذ ى  ياا ا نثااء، فاِت ر  ات اف  ااض فِنياا ُ  اد ، وا 
ال فل. ول  قاإل ام ا   ا   فن روا    خرى عن .  (؛ القرافـي: 448/ 5ينظـر/ ابـن رشـد: البيـان والتحصـيل)ُ دقم، وا 

 (. 376/ 1الذخيرة)
 ا خا  / وهو  ذه  ام ا  ا شافعن، ح ث كات    فن ا  ثأ   قوالت: 

 وت  يا ن ف ا  دا ، و  ن  عا يا ا عدة لِقرارها، وال رنع     عا يا. قو   فن ا ند د/ ا ذي ُ  د  هو ا بوج، و ك
قو   فن ا قد   وام الء/ ا بونا  هان ا  ان   اد ، و كات قااإل فان ام الء: ُ  اد   اع    نياا، وقااإل فان ا قاد  : 

 ُ  د  لدوت ا    ت. 
ينظـر/ الشـافعي: ابم يا؛ ألن   نكرها. ولناء عا    كوت  يا كا إل ا  دا ، و ن  عا يا ا عدة، وال رنع   ابوج عا 

/ 48)تكملـــــة المجمـــــوع: المطيعـــــي(؛ 441/ 44()343-344/ 41()515/ 1(؛ المـــــاوردي: الحـــــاوي )516-517/ 6)
41-34 ،147()41 /311()41 /66-68 .) 

ام اا   ح اد فان  ولا  قااإلا ثاد / ذه  ى    ن   ن   يا ا  دا  كاا لً، و نا  عا ياا ا عادة، و كاوت  بونياا ا رنعا  عا ياا. 
، 35/ 4(؛ ابن تيمية: المحـرر)35/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )111، 64/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني)روا   ظاهر ا  ذه . 

 (. 441-411/ 8()418، 411/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)135/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)413، 83

(؛ 441/ 46(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار)411/ 5(؛ السرخسي: المبسـوط )414/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)
 (. 131/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )64/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )311/ 41) تكملة المجموع: المطيعي
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
   ىذا اخ افا  ا بونات: ) ني  قا وا روي عت عان لت  لن طا   وب د لت  الم وثع د لت ا  ث

و كوت  يا ا  دا   ،فا قوإل قوإل ا  ر ة ،لعد ا خاوة فن ل م  هإل ا بون  ،ام ال فن دعوى 
 . (1)وال رنع   ابوج عا يا( ،وعا يا ا عدة ،كا لً 

 : ا ق ا  .2

 تجـري بالزوجـة الـوطء دعـوى فـي الخلـوة الزوجين وهـي المـرأة؛ بن من الوطء لمدعي يد الخلوة تكون 
  .الخلوة فكذل  المدعي، لتصديق موجب وذل  ، القسامة في اللو  مجرى

 ظاهر على فيه، يعمل أن فجاز ، عليه البينة إقامة فتعذرت يعلنونه، وال الناس يستسرُّه مما الوطء 
لخى قول   ي قبل   كما ، مدعيه قول قبول في عليه الدالة الخلوة  . (2)طءالو  دعوى في المخول

 : ا  عقوإل .3

  ًفال ي صدلق  ،والعدة حق الشرع والولد ،لتوهم الوطء ووجود مظنته ؛تجب العدة احتياطًا استحسانا
 . (3)الزوج في إبطال حق الغير

 وقد أقرل  ،بن المل  يتأكد بالوطء ؛وادعى أنه لم يطأها ،التي طلقتا بعد الخلوة ،ال رجعة للزوج على زوجته
 . (4)بن الرجعة حقه ؛في صدلق في حق نفسه ،ًا بالبينونة وسقوط حقه في الرجعةفيكون مقر  ،بعدمه

  فن  بو ن  ىنكار االلت ا لا غ  وك إل  ل  : ا  ثأ   ا ثادث 
  : ورة ا  ثأ  

أن يكون وكلل أباه  ،ثم أنكر االبن عند قدومه ،ذاكرًا أنه أمره بذل  ،رجل زوج ابنه الكبير غا بًا عنه
 . أو أمره بذل في تزويجه 

 . ؟فما حكم النكا  وعلى من يجب المتر
  : حر ر  حإل ا نباع

ويكون على ابب  ،إلى أنه يفسخ بينتما بطالق فذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في مسألتنا
ن لم يضمنه   .(5)نصف الصداق وال

                                                 
 (. 447/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار )341-343/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)

 (. 513/ 1الماوردي: الحاوي ) (2)

(؛ 51/ 1(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق)416/ 4(؛ المرغينــــاني: التدايــــة)411/ 4ينظــــر/ الكاســــاني: بــــدا ع الصــــنا ع ) (3)
 (. 375/ 1(؛ القرافي: الذخيرة)411/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق)

(؛ 46/ 1البرهــاني)(؛ ابــن مــازة: المحــيط 51/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)46-45/ 6ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (4)
 (. 375/ 1(؛ القرافي: الذخيرة)341/ 4مال : المدونة)

وفاان ا  ثااأ   قااوإل واحااد  خااا ف  قااوإل ، (17/ 5ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)، (441/ 1ينظــر/ القرافــي: الــذخيرة ) (5)
م ا ات  لوحن فا  ا"ول  قاإل . والشنء عا  االلت واأل ، ح ث ذه  ى    ن   فثخ ل ني ا لي ر طل : ام ا  رل ع 

(؛ ابـــن رشـــد: 441/ 1(؛ القرافـــي: الـــذخيرة )473/ 4(؛ مالـــ : المدونـــة )467/ 3الحجـــة ): ينظـــر/ الشـــيباني ."و ا ااا 
 (. 17/ 5البيان والتحصيل)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

علت الفرقة طالقاً  ،ز النكا  لجازأن االبن لو أجا  . (1)فلذل  ج 
  قلإل ا دخوإل ليا ،حك   دا  ا ن ران   ا  ن  ثا  دوت بونيا: ا  ثأ   ا ثالع 

 :  ورة ا  ثأ  
 . فخف رق بينتما ،وأبى زوجتا النصراني اإلسالم ،نصرانية أسلمت قبل أن يدخل بتا زوجتا

 . ؟فما حكم صداقتا
  : حر ر  حإل ا نباع

إن كان دخل  ،أن لتا جميع الصداق ،ع الفقتاء على أن النصرانية التي تسلم دون زوجتا النصرانيأجم
 . (3)إلى أنه ال صداق لتا فذهب اإلمام ربيعة ،إذا لم يدخل بتا ولكنتم اختلفوا في حكم صداقتا ،(2)بتا

 : األد  
 : من القياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

  :ا ق ا  .1

 . (4)فأشبه الردة ،تكون فوتت الم بدخل قبل تأكد البدل ،قبل الدخول نية إذا أسلمت دون زوجتاالنصرا
  :ا  عقوإل .2

ولم يقدر الزوج على  ،يكون الفسخ جاء من قبلتا ،قبل الدخول ،النصرانية إذا أسلمت دون زوجتا
 . (5)فسقط المتر ،تالفيه

                                                 
 (. 467/ 3الحجة ): الشيباني/ ينظر (1)

 (. 441/ 46ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (2)

 وفن ا  ثأ   قوالت:  (،433/ 4: المدونة)ينظر/ مال  (3)
ينظـر/ مالـ : األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل األج   " ا   وا شافعن و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ". 

/ 5(؛ الشــافعي: ابم)443/ 46(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)13/ 5(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)434/ 4المدونــة)
(؛ 41/ 44(؛ ابــن قدامــة: الشــر  الكبيــر)411/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي)134/ 47)تكملــة المجمــوع: المطيعــي (؛661

سحاق بن راهويه )ص  (. 4671المروزي: مسا ل اإلمام أحمد وال
". ينظــر/ ابــن  لوحن فاا  و ح ااد فاان ا روا اا  األخاارىا ن ااف ا  اادا . ولاا  قاااإل ام ا ات"ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   ت  ياا

 (؛ 475/ 4لزيلعـي: تبيـين الحقـا ق)(؛ ا374/ 4يخ نظـام: الفتـاوى التنديـة)(؛ الشـ361/ 1عابدين: حاشـية ابـن عابـدين)
سحاق بن راهويه )ص41/ 44ابن قدامة: الشر  الكبير)  (. 4671(؛ المروزي: مسا ل اإلمام أحمد وال

 (. 475/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق) (4)

(؛ المــــاوردي: 661/ 5؛ الشــــافعي: ابم) (.443/ 46(؛ ابــــن عبــــد البــــر: الســــتذكار)434/ 4ينظــــر/ مالــــ : المدونــــة) (5)
 (. 41/ 44(؛ ابن قدامة: الشر  الكبير)411/ 1الحاوي)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
  (1)حك    ع  ا طل : ا  ثأ   ا  ا ن 

  :   ورة ا  ثأ
 . ؟ال موسواء كان دخول أ ،السواء س مي المتر أم ، هل تكون المتعة لكل طالق أو فراق

 . ؟المتر ولم ي سمل في نكاحه، الذي يكون قبل الدخول، و الطالقفراق أعلى ال مترتبة أم أن المتعة فقط تكون
 :  حر ر  حإل ا نباع

وال  ،إنما يؤمر بالمتاع لمن ال ردة عليه": فقال اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في حكم المتعة
  .(2)ليست على من ليس له شيء" ،تحاص الغرماء

وعلى هذا القول يكون  ،(3)"المندوب هو الذي ال ي حاصص به الغرماء" :في حاشيتهقال اإلمام الدسوقي
 . (4)به الرجعة أن المتعة مستحبة ومندوبة لكل فراق أو طالق ال يمل  الزوج تأويل كالم اإلمام ربيعة

                                                 
أو خـادم. ، أو طعـام، أو دراهـم، المتعة: ما و صلت به المرأة بعد الطالق، مما عز وهان مـن متـاع تنتفـع بـه مـن ثيـاب (1)

/ 44(؛ الزبيـدي: تـاج العـروس)435/ 5لغـة)(؛ ابـن فـارس: معجـم مقـاييس ال348/ 8ينظر/ ابن منظور: لسان العرب)
 (. 61/ 4(؛ ابن سيده: المحكم والمحيط ابعلى)564/ 4(؛ الفيومي: المصبا  المنير)481

 . (331/ 4مال : المدونة) (2)
 (. 145/ 4ينظر/ الدسوقي: حاشية الدسوقي) (3)

 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل:  (4)
 ا  ا   : األوإل/ ذه  ى   ونو  ا   ع  فن ا  وا ع 

  .كإل طل   كوت قلإل ا دخوإل فن نكاه ال  ث    ف  ، وال ُفرض لعد ،  و كانم ا  ث    فاثدة 

  . كإل طل  فن نكاه  كوت قلإل ا دخوإل،    ُ ث  ف   ا  ير و كت ُفرض لعد 

  نا  كإل فرق  نااءم  ات ق لاإل ا ابوج قلاإل ا ادخوإل فان نكااه ال  ثا    ف ا ، كفرقا " ام الء وا اعاات وا خااع وا
 وا عن  وا ردة وا  خ رة ىذا اخ ارم نفثيا". 

 وذه  ى   اث حلاليا فن ا  وا ع ا  ا   : 
  .كإل طل  لعد ا دخوإل 

  .   كإل طل  قلإل ا دخوإل فن نكاه ف    ث 

  ."كإل فرق  ناءم  ت ق لإل ا  ر ة، كفرق  "ا ردة وخ ار ا لاوغ وا ر اع 

(؛ 416-415/ 4(؛ المرغينـاني: التدايـة)313-314/ 4ا ع الصـنا ع)ينظـر/ الكاسـاني: بـدول  قاإل ام اا   لاو حن فا . 
(؛ ابـن مـازة: المحـيط 467-466/ 3(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق)415، 411، 414، 411/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق)

 (. 64-64/ 6(؛ السرخسي: المبسوط)414/ 3البرهاني)
ن  وا  خ اع  و ت طاقم قلإل ا دخوإل فن نكاه ف    ث   . ول  قاإل ام اا  ا  انن/ ذه  ى   اث حلا  ا   ع   كإل  طاق  ىال ا  لع

(؛ ابـن 146-145/ 4(؛ الدسـوقي: حاشـية الدسـوقي)111-118/ 1(؛ القرافي: الـذخيرة)331-334/ 4. ينظر/ مال : المدونة) ا  
 (. 445-441 /4(؛ العدوي: حاشية العدوي)415/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل)414عبد البر: الكافي )ص

== 
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 ا  ا ث: ذه  ى   ونو  ا   ع  فن ا  وا ع ا  ا   : 
  . كإل طل   كوت قلإل ا دخوإل فن نكاه ال  ث    ف  ، وال ُفرض لعد 

  .ول  قاإل ام ا  ا شافعن فن ا ند د ،  كإل طل   كوت لعد ا دخوإل فن نكاه ُث ن ف   ا  ير  و    ُ ث  َّ

  ردة وا اعات وام لء وا فثخ لا ع و "، فين كا طل . كإل فرق  ناءم  ت ني  ا بوج، كفرق " ا 

  . كإل فرق  ناءم  ت ني ي ا، و يا  ف   ني  ا بوج، كفرق " ا خاع وا   ا    و ا  خ  ر"، فن كا طل 

  . كإل فرق  ناءم  ت ني   ننلن، كِر اع      و  خ    بون  ، فين كا طل 

 وذه  ى   اث حلاليا فن ا  وا ع ا  ا   : 
  طل  قلإل ا دخوإل فن نكاه ُث ن ف   ا  ير، ثواء كانم ا  ث    عند ا عقد  و لعد . كإل 

  .  ول  قاإل ام ا  ا شافعن فن ا قد ،  كإل طل   كوت لعد ا دخوإل فن نكاه ُث ن ف   ا  ير  و    ُ ث  َّ

 عثا ر اع ا بوج وا فثخ لا ع   كا عن ، وا   ر ا بوج لنفق يا". كإل فرق  ناءم  ت ني  ا بون ، كفرق " ا ردة وا 

: المطيعــي(؛ 554-517/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي)741-748/ 8. ينظــر/ الشــافعي: ابم)ولاا  قاااإل ام ااا  ا شااافعن
 (. 414/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)461-467/ 5(؛ الغزالي: الوسيط)73-74/ 48) تكملة المجموع

 ا رالع/ ذه  ى   ونو  ا   ع  فن ا  وا ع ا  ا   : 
 طاق . ول  قاإل ام ا   ح د فن روا   عن .   كإل  

  طل   فو   ا ل ع" هن ا  ن  ش رط فن نكاحيا  ت ال ير  يا" ىذا كات قلإل ا دخوإل. ول  قااإل ام اا   ح اد
 فن روا   ظاهر ا  ذه . 

 ار طل   فو   ا  ير" وهان ا  ان   بونياا بونياا عاا   اا شااء  حاده ا  و غ ره اا  ات ا  يار،  و ا  ان بونياا غ 
  ل يا لي ر  دا  لي ر ىذنيا،  و ا  ن  يرها فاثد" ىذا كات قلإل ا دخوإل. ول  قاإل ام ا   ح د فن روا   عن . 

  .  كإل فرق  ناءم  ت ني  ا بوج "كطلق  وخاع  ورد  " ىذا كانم قلإل ا دخوإل وكانم ا بون   فو 

 م قلإل ا دخوإل وكانم ا بون   فو  . كإل فرق  ناءم  ت  ننلن" كا ر اع  و وطء  نفثخ ل  ا نكاه" ىذا كان 

  . فرق  ا اعات ىذا كانم قلإل ا دخوإل وكانم ا بون   فو  . ول  قاإل ام ا   ح د فن روا   عن 

  .ا ُ   اك  وا ُ خ  رة ىذا اخ ارم نفث ي ا، قلإل ا دخوإل وكان ا  فو   ت 

    فو  . ىت عا  طلقيا عا  فعإل  ت ني يا، ىذا كانم قلإل ا دخوإل وكانم ا بون 

 وذه  ى   اث حلاليا فن ا  وا ع ا  ا   : 
   كإل طل  قلإل ا دخوإل فن نكاه ُث ن ف ا  ا  يار، ثاواء كانام ا  ثا    عناد ا عقاد  و لعاد . ولا  قااإل ام اا

  ح د فن روا   ظاهر ا  ذه . 

  ول  قاإل ام ا   ح د فن ر ،  وا   ظاهر ا  ذه . كإل طل   كوت لعد ا دخوإل فن نكاه ُث ن ف   ا  ير  و    ُ ث  َّ

  طل   فو   ا  ير" وهن ا  ن   بونيا بونيا عا   ا شاء  حده ا  و غ ره ا  ت ا  ير،  و ا  ان بونياا
غ ر  ل يا لي ر  دا  لي ر ىذنيا،  و ا  ن  يرها فاثد" ىذا كات قلإل ا دخوإل. ول  قاإل ام ا   ح د فن روا ا  

 ظاهر ا  ذه . 

 ر اعيا  ت  نفثخ ا نكاه لِر اع   و ار  اعيا وهن  اي رة  و كإل فرق  ناءم  ت ني  ا بون " ك ا ردة وا 
 فثخيا معثار ا بوج  و ع ل   و فثخ ا بوج  ع ليا"

== 
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 : األد   
 : من القرآن وابثر والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چ: قوله تعالى

 . (2)چک ک ڑ ڑژ ژ ڈ چ، (1)چ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ
 ،لمحسن والمتقيالمتعة با قيد ار چ ک ک ڑچ، چ ۈ ۈ ۆ چ: ون  ا دال  

 ہ ہ چ ،(3)فدل أنتا ليست بواجبة بل مندوبة ،والواجب ال يختلف فيه المحسن والمتقي وغيرهما

فتكون  ،(4)أجمع أهل العلم على أن الطالق قبل الدخول طالق با ن ال يمل  به الزوج الرجعة چہ
 . المتعة مندوبة لكل فراق أو طالق ال يمل  الزوج فيه الرجعة

 : األ ر .2

ىت ): فقاإل ،    عندي  ا    عيا ل  :فقاإل ا رنإل ،  ر رنًل  ت    ع ُ طاَّق   وي  ت شر حرُ 
 . (5)و    نلر  ،(كنم  ت ا  حثن ت  و  ت ا   ق ت ف  عيا

 : ا  عقوإل .3

ولو وجبت إنما تجب  ،بنه مسقط ال موجب ؛لطالقفال تجب با ،إن المتعة غير واجبة قبل الطالق
 .(6)فكيف تجب المتعة باعتبار المل  ،وبالطالق قبل الدخول أزال المل  ال إلى أثر ،باعتبار مل  النكا 

 

                                                 

  . فرق  ا اعات ىذا كانم قلإل ا دخوإل وكانم ا بون   فو  . ول  قاإل ام ا   ح د فن روا   ظاهر ا  ذه 

، 418-415/ 8(؛ المــرداوي: اإلنصــاف)413، 17/ 8غنــي). ينظــر/ ابــن قدامــة: المولاا  قاااإل ام ااا  اح ااد لاات حنلااإل
(؛ الحجــــــاوي: 37-35/ 4(؛ ابــــــن تيميــــــة: المحــــــرر)354-318، 331-334/ 8(؛ ابــــــن مفلــــــح: الفــــــروع)444-441

 (. 414-411، 416-415/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)441-443، 441-441/ 3اإلقناع)

 (436سورة البقرة: اآلية) (1)
 (414آلية)سورة البقرة: ا (2)

(؛ مالـــ : 411/ 4(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)64/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط )314/ 4ينظـــر/ الكاســـاني: الصـــنا ع ) (3)
(؛ الشـــــربيني: مغنـــــي 145/ 4(؛ الدســـــوقي: حاشـــــية الدســـــوقي)414(؛ ابـــــن عبـــــد البـــــر: الكـــــافي)ص334/ 4المدونـــــة)
 (. 17/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)314/ 3المحتاج)

 (. 444/ ابن المنذر: اإلجماع)صينظر (4)
 (. 64/ 6السرخسي: المبسوط) (5)
 نفس المرجع السابق.  (6)
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 ا عدة : ان اً 
 : وف يا ىحدى عشرة  ثأ  
ونكاه  ،حك  نكاه األخم   ناء عدة  خ يا ا  طاق  لاجناً  :ا  ثأ   األو  

    ناء عدة ا رالع  ا  طاق  لاجناً  ا خا ث 
  : ورة ا  ثأ  

  .ثم تزوج أختتا أثناء عدتتا ،رجل طلق زوجته بعد الدخول طالقًا با ناً 
 . ثم تزوج الخامسة أثناء عدتتا ،بعد الدخول بتا طالقًا با ناً  ،أو رجل طلق زوجته الرابعة

 ؟.هل يجوز ذل  أم ال
  : حر ر  حإل ا نباع

أو  ،أنه ليس له أن ينكح أختتا ،م على أن الرجل إذا طلق زوجته طالقًا يمل  الرجعةأجمع أهل العل
 ،ال يمل  فيه الرجعة ،ولكنتم اختلفوا إذا طلقتا طالقًا با ناً  ،(1)حتى تنقضي عدة المطلقة ،رابعة سواها

 . (2)أو رابعًة سواها أثناء عدتتا ،إلى أنه يجوز أن ينكح أختتا فذهب اإلمام ربيعة
 : األد  

 : من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 371/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار)417ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع )ص (1)
 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (374-371/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار)483/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)

، وهاو قاوإل ع  اات لات عفاات وب اد لات  الام " ا ا  وا شاافعن"ول  قاإل ام ا ات . د واف  قوإل ام ا  رل ع األوإل/ ق
(؛ 374-371/ 46(؛ ابــــن عبــــد البــــر: االســــتذكار)483/ 4ينظــــر/ مالــــ : المدونــــة)وثااااع د لاااات ا  ثاااا   وا بهااااري. 

(؛ 476د البــــر: الكــــافي)ص(؛ ابــــن عبــــ445/ 5(؛ الحطــــاب: مواهــــب الجليــــل)314/ 4البراذعــــي: تتــــذيب المدونــــة )
تكملــة : المطيعــي(؛ 461/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي)384-381/ 6(؛ الشــافعي: ابم)438/ 1الخرشــي: شــر  الخرشــي)

 (. 454/ 3(؛ زكريا ابنصاري: أسنى المطالب)473(؛ الرملي: غاية البيان)ص333/ 47)المجموع
وهاو "،  لاو حن فا  و ح اد لات حنلاإل"ولا  قااإل ام ا اات .ا  انن/ ذه  ى    ن  ال  نوب    ا نكاه ح    نق ن ا عادة

(؛ ابن التمام: شر  44/ 1()465-461/ 4. ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع)قوإل عان والت علا  وثف ات ا  وري
(؛ المرغينـــاني: 411/ 4(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)465، 413/ 3(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق)3/445فـــتح القـــدير)

(؛ المــــــاوردي: 414/ 3(؛ ابــــــن مــــــازة: المحــــــيط البرهــــــاني)546/ 4(؛ شــــــيخي زاده: مجمــــــع ابنتــــــر)413/ 4التدايــــــة)
/ 4(؛ بتاء الدين المقدسـي: العـدة)363/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)1/461ابن قدامة: الكافي)؛ (471/ 1الحاوي)

(؛ 656-655/ 4ى اإلرادات)(؛ البتــــوتي: شــــر  منتتــــ374-374(؛ مســــا ل اإلمــــام أحمــــد روايــــة ابنــــه عبــــدار)ص47
 . (418/ 5الرحيباني: مطالب أولي النتى)



 

 

 

 

  444 

  
 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
 : األ ر .1

  كانا  قوالت فن ا رنإل  كوت عند   رلع نثوة رروي  ت ا قاث  لت  ح د وعروة لت ا بل، 
و ني   ف  ا ا و  د لت  ،(وال  ن ظر  ت  نق ن عد يا ، ن    بوج ىت شاء: )ف طا  ىحداهت ا ل  

 . (1)علد ا  ا  عا  قد  ا  د ن  لذ  

 روي  ت ع  ات لت عفات فِنيا ال  ر   وال  ،ىذا طاقم ا ر     ل اً : )قاإل  رنإل  ت لنن  ق ف
 . (2)(فانكح ىت شجم ، ر يا

أثناء  ،ونكا  الخامسة ،أثناء عدة أختتا المطلقة با ناً  ،يدل على أنه يجوز نكا  ابخت :ون  ا دال  
 . بن المطلقة با نًا تصبح أجنبية ؛عدة الرابعة المطلقة با ناً 

 : ا ق ا  .2

 (3)الدخول قبل طلقةكالم ؛بالطالق يرتفع أن فوجب، بالعقد الزوج على مر  ح   جمع بنه. 
 بانقضـــاء كـــالمخبرة ؛العـــدة قبـــل أختتـــا نكـــا  لـــه فحـــل العـــدة، بعـــد أختتـــا نكـــا  لـــه يحـــل مبتوتـــة بنتـــا 

 .(4)العدة
 يحـرم فلـم ، جديد بنكا  إال له تحل الال ترثه وال يرثتا، وال يلزمتا طالقه وال ظتاره وال إيالؤه، و  بنتا 

 .(5)كابجنبية ،بجلتا أختتا نكا  عليه
 ا  عقوإل: .3

 ال وهـذه الحـال، فـي بالعقـد تحـل ابجنبيـة بن؛ ابجنبيـة مـن عليه تحريماً  أغلظ العدة من المبتوتة نإ 
 ال مـا بتـا يحـرم ؛ بنابجانـب مـن تحريمـاً  أغلـظ وهـي ،يجـز فلـم ،وزوج عـدتين بعـد بعقـد إال لـه تحل
  .بابجانب يحرم

 كمـا العـدة مـن للـزم الرجـال مـن عـتنخ مخ  مـا النسـاء مـن عـتنخ مخ  فلـو ؛الـزوج دون بـالمرأة تختص العدة نإ 
 لزمتـا، كمـا والزينـة الطيـب تحـريم مـن أحكامتـا سا ر لزمه لزمتا كما العدة أحكام من مز  لخ  ولو لزمت،أ  

 تحــريم فــي عليــه حكمتــا إجــراء مــن منــعٌ  ،النكــا  ســوى فيمــا عليتــا العــدة أحكــام إبــراء مــن المنــع وفــي
 .(6)النكا 

                                                 
 (. 384/ 6(؛ الشافعي: ابم)374-371/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار)483/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)
 (. 374/ 46(؛ ابن عبد البر: االستذكار)483/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)
/ 3(؛ زكريــا ابنصــاري: أســنى المطالــب)333/ 47)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 471/ 1ينظــر/ المــاوردي: الحــاوي) (3)

454 .) 
 (. 471/ 1الماوردي: الحاوي) (4)

 (. 471/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)381/ 6(؛ الشافعي: ابم)476ينظر/ ابن عبد البر: الكافي)ص (5)
 (. 471/ 1الماوردي: الحاوي) (6)
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  حك  ىحداد ا  طاق  :ا  ثأ   ا  ان  

  : ورة ا  ثأ  
  .ثم مات في عدتتا ،زوج طلق زوجته طالقًا با ناً 
 . ؟أم ال ،هل يلزمتا اإلحداد في عدتتا

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا في حكم إحداد  ،(1)أجمع أهل العلم على أنه ال يجب اإلحداد على المطلقة رجعياً 

 . (2)اإلحداد في عدتتا اإلى أنه ال يجب عليت يعةفذهب اإلمام رب ،المطلقة با ناً 
 : األد  

 : من السنة والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا ثن  .1

ل  ل     :ق ا  م  ب   ن  ُ  ا   ُ  ِّ ح  ا ُم ع  و ج  ا نَّل نِّ  ،د خ  ح  ت  ُ ُوفِّن    ُلوه ا   ُلو ُثف   ات  ل ُت ب 
ر     ل  ل     ف د ع م  ُ  ُّ  ،ح  ُاوٌ    و  غ   ُر ُ  ،ل ط     ف     ُ ف ر ةٌ  ح  ار   ً   ُ َّ   ثَّم   ،خ  ن ُ  ن  ف د ه ن م    

ع ُم ر ُثوإل  ا اَّ   : ُ  َّ ق ا  م   ،ل ع ار     ي ا ان    غ   ر    نِّن ث    ر   ة  } :  ُقوإلُ و ا اَّ     ا   ن ل ا طِّ      ت  ح  إلُّ ال    ال    ح 

                                                 
 (. 454/ 4(؛ السمرقندي: تحفة الفقتاء)446)صينظر/ ابن المنذر: اإلجماع (1)

(؛ ابــن 35/ 41)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 444/ 48(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)131/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة) (2)
 وفن ا  ثأ   قوالت: ، (171/ 1قدامة: المغني)

وهو قاوإل الات "، ند د و ح د فن روا   عن  ا   وا شافعن فن ا "ول  قاإل األج   . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 
(؛ القيروانـي: رسـالة 444/ 48(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار)131/ 4. ينظر/ مال : المدونة)ع ر وعطاء والت ا  نذر

/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)583/ 6(؛ الشــافعي: ابم)418-417/ 1(؛ الخرشــي: شــر : الخرشــي)441القيروانــي)ص
(؛ الحصـــني: 411/ 6(؛ الغزالـــي: الوســـيط)35/ 41)تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 414يـــه)ص(؛ الشـــيرازي: التنب475

/ 1(؛ ابــــن مفلــــح: الفــــروع)444/ 1(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)471/ 1(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)134كفايــــة ابخيــــار)ص
 (. 511/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)417/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)458

 لو حن ف  وا شافعن فن ا قاد   و ح اد فان ا روا ا  األخارى "ول  قاإل األج   . محداد عا يا فن عد ياا  انن/ ذه  ى   ونو  ا
. ينظـر/ السـمرقندي: تحفـة ، وهو قوإل ثع د لات  ثا   وثاا  ات لات  ثاار والات ثا ر ت و لان عل اد و لان  اور وا  اوري"عن 

/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)336/ 1: شــر  فــتح القــدير)(؛ ابــن التمــام411/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)454/ 4الفقتــاء)
(؛ المــــاوردي: 454/ 4(؛ شــــيخي زاده: مجمــــع ابنتــــر)34/ 4(؛ المرغينــــاني: التدايــــة)31/ 3(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)463

؛ الحصـني: (411/ 6(؛ الغزالـي: الوسـيط)35/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 414(؛ الشيرازي: التنبيه)ص475/ 44الحاوي)
(؛ ابــن 458/ 1(؛ ابــن مفلــح: الفــروع)444/ 1(؛ المــرداوي: اإلنصــاف)471/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)134كفايــة ابخيــار)ص

 (.  518/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)417/ 4تيمية: المحرر)
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ا      ِّم  ف و      ل ث      اإل  ُ ؤ      دَّ ع  ر    ت  ُ ح  و ج   ،ُت ل ا اَّ   و ا   و    اآلخ  ا   ب  رًا ى الَّ ع  ُير  و ع ش  ل ع      ش   . (1){  ر 

 . (2)فال إحداد على امرأته ،والمطلق حي ،اإلحداد إنما يكون على الم توفى :ون  ا دال  
 : ا ق ا  .2

كالرجعية والموطوءة  ،فلم يجب عليتا اإلحداد ،وليس عن وفاة ،إن المطلقة با نًا معتدة عن طالق
 . (3)بشبتة

 : ا  عقوإل .3

 دامة الصحبة ،تأسفًا على ما فاتتا من حسن العشرة ؛إنما وجب لحق الزوج ،اةإن الحداد في الوف  ،وال
وقخطخعخ  ،بن الزوج أوحشتا بالفرقة ؛وهذا المعنى غير موجود في المطلقة ،إال وقت الموت أو الوفاة

لخة باختيار  . (4)التأسف افال يلزمت ،ولم يمت عنتا ،الو صخ

 ل ال يلحق  ؛فاحتيط عليتا اإلحداد ،وليس له نفيه ،لحق الزوج إن المتوفى عنتا زوجتا لو أتت بولد
وينفي ولدها إذا  ،فتو يحتاط عليتا بنفسه ،بخالف المطلقة ف ن زوجتا باقٍ  ،بالميت من ليس منه

 . (5)كان من غيره
   كات عدة ا  طاق  ىذا     كت  يا و بونيا ىال ل م واحد: ا  ثأ   ا  ا   

 :  ورة ا  ثأ  
 . ولم يكن له ولتا إال بيت واحد ،سواًء كان طالقًا يمل  فيه الرجعة أم ال ،زوجته زوج طلق

  .؟أم ال ،هل تعتد الزوجة في ذل  البيت مع مطلقتا
  : حر ر  حإل ا نباع

وليس له ولتا إال  ،اتفق الفقتاء على أن الزوج إذا طلق زوجته طالقًا سواًء يمل  فيه الرجعة أم ال
أنه يجوز لتما أن  ،وتؤمن فيتا الفتنة ،شرعاً  وتنتفي فيتا الخلوة المحظورة ،تتسع لتما ،دار واحدة جامعة

تعتد في ذل   اإلى أنت فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا إذا لم يكن لتما إال بيت واحد ،(6)يسكنا فيتا
                                                 

 .15ص سبق تخريجه (1)

 (. 471/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )444 /48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (2)
(؛ الحصـني: 411/ 6(؛ الغزالـي: الوسـيط)35/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 475/ 44ينظـر/ المـاوردي: الحـاوي) (3)

 (. 471/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )134كفاية ابخيار)ص
(؛ 34/ 4(؛ المرغينـــــاني: التدايـــــة)35 /3(؛ الزيلعـــــي: تبيـــــين الحقـــــا ق)411/ 3ينظـــــر/ الكاســـــاني: بـــــدا ع الصـــــنا ع) (4)

 (. 471/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)134(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص475/ 44الماوردي: الحاوي)
 (. 471/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)511/ 4كشي: شر  الزركشي)ينظر/ الزر  (5)
(؛ ابـــن نجـــيم: 36/ 6خســـي: المبســـوط)(؛ السر 136/ 4(؛ البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة)166/ 4ينظـــر/ مالـــ : المدونـــة) (6)

/ 41)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 454/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)576/ 6(؛ الشــافعي: ابم)468/ 1البحــر الرا ــق)
== 
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 ،نبغي أن يأخذهما غلقال ي ،يخرج عنتا ويقرها في بيتتا": قال اإلمام ربيعة ،وينتقل هو عنتا ،البيت 
فتو أحق  ،واستبرأ به إياها ،فالمك  عليتا له في العدة ،وال يدخل عليتا إال ب ذن في حاجة إن كانت له

  .(1)بالخروج عنتا"
 : األد  

 : لقوله من المعقول بما يلياستدل اإلمام ربيعة
فكان هو ابحق  ،تبرئ رحمتاليحتاط لنسبه ويس ؛إن العدة إنما وجبت على المطللقة بجل المطل ق

 . (2)باالنتقال والخروج عنتا
 : من القرآن والسنة وابثر ويستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (3)چڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى

                                                 
 (. 441-441/ 1(؛ الحجاوي: اإلقناع)441/ 1(؛ اإلنصاف: المرداوي )481/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)7

     ل    قواإل: وفن ا  ثأ(، 166/ 4مال : المدونة) (1)
(؛ البراذعــي: تتــذيب 166/ 4. ينظــر/ مالــ : المدونــة)األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ام ا ااات " ا اا  وا شااافعن"

(؛ 411/ 1(؛ المـــواق: التــاج واإلكليـــل)411/ 1(؛ علـــيش: مــنح الجليــل)61/ 48(؛ ابــن عبـــد البــر: االســتذكار)136/ 4المدونــة)
(؛ الشــــربيني: مغنــــي: 8-7/ 41(؛ المطيعــــي: تكملــــة المجمــــوع)454/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)576-575/ 6الشــــافعي: ابم)

 (. 131(؛ الحصني: كفاية ابخيار )ص464/ 7(؛ الرملي: نتاية المحتاج)117/ 3المحتاج)
 اا لا ل  و ا  ا  انن/ ذه  ى    ن  ال لأ   ت  ثكنا فن ل ام واحاد، ىذا كاات ا  طاِّا  عاداًل، واألف اإل  ت  حااإل ل ني

ت  عاذَّر ذ ا  فا خارج هان،  لث ر، ىال  ت  كوت ا بوج فاثقًا، ف حاإل ل ني ا لا ر ة  ق   قدر عا  ا ح او   ل ني اا، وا 
ت خرج هو كات  و ا ، و ي اا  ت  ثاكنا لعاد ا ا لث فان ل ام، ىذا  ا   و ع د فن  نبإل آخر، وكذا  و  ا  ا ل م، وا 

(؛ ابن 36/ 6ينظر/ السرخسي: المبسوط)خوف ف ن . ول  قاإل ام ا   لو حن ف .  ا ق ا ا  قاء األبواج، و    كت ف   
(؛ ابــن 456/ 4(؛ شــيخي زاده: مجمــع ابنتــر)561/ 4(؛ الشــيخ نظــام: الفتــاوى التنديــة)468/ 1نجــيم: البحــر الرا ــق)

 (. 81/ 1مازة: المحيط البرهاني)
ل ، لاإل   خ ار ا ابوج لا ت ىقرارهاا فان ا  و اع ا اذي ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ال   ع ت ا  و ع ا ذي  ثاكن  فان ا طا

طاقيا ف  ، ول ت نقايا ى    ثكت   ايا، وا  ث ح  ىقرارها؛ ألت ف   خرونًا  ت ا خلف، فِت كانم فن ل م   اا  
ا اابوج ثااكنا  و  اااح    ايااا اع اادم ف اا ، فااِت  ااا  عني ااا ان قااإل عنيااا، و ركاا   يااا؛ ألناا   ثاا ح  ثااكناها فاان 

(؛ اإلنصـــاف: 481/ 1ينظــر/ ابــن قدامـــة: المغنــي)طاقيااا ف ااا . ولاا  قااااإل ام ااا   ح اااد لاات حنلاااإل. ا  و ااع ا اااذي 
(؛ البتــوتي: شــر  465-463/ 1(؛ ابــن مفلــح: الفــروع)441-441/ 1(؛ الحجــاوي: اإلقنــاع)431-441/ 1المــرداوي)

 (. 585/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى)416/ 3منتتى اإلرادات)
 (. 166/ 4لمدونة)ينظر/ مال : ا (2)

 (. 6سورة الطالق: من اآلية) (3)
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وقد  ،إضرارًا بتا وتضييقًا عليتا ،أو الدخول عليتا في بيتتا ،إن في مساكنة الم طللقة :ون  ا دال   
 . (1)ولذل  ينتقل عنتا إلى مكان آخر ،عن ذل  نتانا ار

 : ا ثن  .2

طَّا   ع ت   ق اإل  ر ُثوإل  ا اَّ     تَّ  ُع  ر  ل ت  ا  خ  ُر   تَّ  ال     ال  } :ُع   ُاو  ر   ة   ر ُنإلٌ    خ     ا    ُي  ا ف ِ تَّ  ل ا  
 . (2){ا شَّ  ط اتُ 

المحظورة  يؤدي إلى الخلوة ،أو الدخول عليتا في بيتتا ،إن مساكنة الرجل مطلقته :ون  ا دال  
 . (3)ولذل  ينتقل الزوج عنتا إلى مكان آخر ،عن ذل  وقد نتانا الرسول ،شرعاً 
 : األ ر .3

  روي عت ع ر لت ا خطا ال  دخإل عا يا ح    ، ن  كات  لعث ى   ا  ر ة لطلقيا   
 . (4) رانعيا

 وان قل  ، ني ا ىذا طاقا بوني ا  قراه ا فن ل  ي ا روي عت علداهلل لت ع ر وعروة لت ا بل ر
 . (5)عني ا ى    كات آخر

 ؟ هإل ا قرء ح ض    طير: ا  ثأ   ا رالع 
 :  ورة ا  ثأ  

 . وهي من ذوات القروء ،زوج طلق زوجته بعد أن دخل بتا
 . ؟هل تعتد ثال  حيضات أم ثالثة أطتار

 :  حر ر  حإل ا نباع
الجاريات في  ،وهي من ذوات القروء ،ال خالف بين أهل العلم على أن عدة المطلقة إذا كانت حرة

وذل  في قوله  ؟،هو حيض أم طتر ولكنتم اختلفوا في القرء هل ،(6)حيضتن على المعتاد ثالثة قروء

                                                 
 (. 117/ 3ينظر/ الشربيني: مغني المحتاج) (1)

(، وقـــال ابلبـــاني: 165/ 1(، )4465الترمـــذي: ســـنن الترمـــذي، كتـــاب الفـــتن، بـــاب مـــا جـــاء فـــي لـــزوم الجماعـــة، )  (2)
 صحيح. 

ـــة المجمـــوع: المطيعـــيينظـــر/  (3) ـــاج) (؛ الشـــربيني: مغنـــي:8-7/ 41)تكمل ـــاج)117/ 3المحت ـــة المحت / 7(؛ الرملـــي: نتاي
 (. 481/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)131(؛ الحصني: كفاية ابخيار )ص464

 (. 166/ 4ينظر/ مال : المدونة) (4)
 نفس المرجع السابق.  (5)

(؛ 181لداني)ص(؛ اآلبي: الثمر ا451-453/ 4(؛ ابن خلف: كفاية الطالب)81/ 4ينظر/ ابن رشد: بداية المجتتد ) (6)
 (. 84/ 1ابن قدامة: المغني)
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فقد وقع اختالف  فأما اإلمام ربيعة ،(1)چچچ چ چ ڃ ڃ چ: تعالى

"وعدتتن من : قال اإلمام ربيعة ،(2)رأن القرء طت :فقد ن قل عنه أنه قال ،وتضارب في النقل عنه
نما الحيض علم لألطتار ،ف ذا مرت بتا ثالثة أقراء فقد حللت ،ابقراء الطتر  ،ف ذا استكملت ابطتار ،وال

 .  (4)أن القرء حيض :ونقل عنه أيضًا أنه قال ،(3)فقد حللت"
 : األد  

 : ن والسنة والقياس والمعقولمن القرآ ،أن القرء حيض: اإلمام ربيعة لما ن قل عنيستدل 
 : ا قرآت ا كر   .1

 (5)چچچ چ چ ڃ ڃ چ: قوله تعالى . 
 في طلقت إذا يستوفتا لم ابطتار، جعلتا ومن أقراء، ثالثة استيفاء اآلية اقتضت :ون  ا دال  

                                                 
 (. 448سورة البقرة: من اآلية) (1)
 (. 484/ 4(؛ ابن ضويان: منارالسبيل)465/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)346/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)
 (. 346/ 4مال : المدونة) (3)

/ 5(، ابـن رشـد: البيـان والتحصـيل)31/ 48ستذكار )(؛ ابن عبد البر: اال318/ 1ينظر/ ابن التمام: شر  فتح القدير) (4)
 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 144

األوإل/ قااد ذهاا  ى اا   ت ا قاارء هااو ا طياار. ولاا  قاااإل ا ن يااور"  ا اا  وا شااافعن و ح ااد فاان روا اا  عناا "، وهااو قااوإل 
 ات وع ر لت عاجش  والت ع ر وب د لت  الم وا قاث  لت  ح د وثا  ات لت  ثار وثا   لت علداهلل و لات لت ع 

(؛ 34/ 48(؛ ابن عبد البر: االسـتذكار)346/ 4ينظر/ مال : المدونة)علد ا عب ب وا بهري و لن  ور الت  لن ذؤ  . 
(؛ الدســـوقي: حاشـــية 111/ 4(؛ الصـــاوي: بلغـــة الســـال )81/ 4(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتتـــد)57/ 4القرافـــي: الـــذخيرة)

(؛ 463/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)541/ 6(؛ الشــافعي: ابم)437/ 1(؛ الخرشــي: شــر  الخرشــي)161/ 4الدســوقي)
ـــة المجمـــوع: المطيعـــي ـــاج )114/ 41)تكمل ـــاج)385/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحت (؛ 441/ 7(؛ الرملـــي: نتايـــة المحت

ـــدين المقدســـي: 415/ 1(؛ المـــرداوي: اإلنصـــاف)84/ 1(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)447/ 6الغزالـــي: الوســـيط) (؛ بتـــاء ال
 (. 84/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)61/ 4العدة)

ا  انن/ ذه  ى    ت ا قرء هاو ا حا ض ولا  قااإل ام ا اات " لاو حن فا  و ح اد فان ا روا ا  األ اح عنا "، وهاو قاوإل 
ع ر وعان والت علا  والت  ثعود و لن  وث  ا شعري وثع د لت ا  ث   وطااوو  وا شاعلن و كحاوإل وعطااء 

ينظـر/ ا  اوري واألوباعان وا عنلاري والات  لان   اا  والات شالر   و لان عل اد. وق ادة وا حثات وا  احا  لات  اباح  و 
(؛ 411/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)318/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)413/ 3الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)
ـــا ق) ـــين الحق ـــاوى)ص46/ 3الزيلعـــي: تبي المـــرداوي:  (؛84/ 1(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)86(؛ الســـغدي: النتـــف فـــي الفت

(؛ البتــــوتي: شــــر  منتتــــى 81/ 7(؛ ابــــن مفلــــح: المبــــدع)51/ 4(؛ بتــــاء الــــدين المقدســــي: العــــدة)411/ 1اإلنصــــاف)
 (. 565/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى )415/ 3اإلرادات)

 (. 448) من اآليةسورة البقرة:  (5)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 بابطتار فصار كاملة استوفاها ،الحيض جعل ومن ، ثال  وبعض بقرأين منقضية عدتتا وجعل ،طتر 
 ڇ ڇ ڇ ڇچ : عقيبه قال ثم ،الثالثة الشتور تنقض لم كما ،الثالثة ابقراء تنقض لم بنه أخص؛

 حمل من العدة به تنقضي ما يعني ،(1)چکڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 . (2)الحيض هي بتا المعتد ابقراء أن على فدل يض،وح
 (3)چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى . 

 غير لتا والطالق عدتتن، في: يقل ولم، چ پ پچ: قوله تعالى :ون  ا دال  
 جعلتا ومن طتر، في طلقت إذا العدة في الطالق جعل قد ،ابطتار ابقراء جعل ومن فيتا، الطالق
 . (4) أحق بالظاهر فكان ،العدة بتا استقبل الحيض

 (5)چې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ :قوله تعالى . 

 فلمـا، الم بـدخل غيـر والبـدل، بدلـه إلـى مـن الحـيض ،مـن المحـيض عدة التـي ي سـت ن قلت: ون  ا دال  
 . (6)الحيض هي ابقراء أن على دل، الحيض من اإلياس كان
 : ا ثن  .2

   تَّ ر ُثوإل   اج ش    ع ت  ع     ُؤه ا   ط ا  ق   ات   األ       ط ل  ُ } :ق اإل ُقر   . (7){ح       ات   و 

 . (8)الطتر دون بالحيض االعتداد في نص هذا :ون  ا دال  
   ا       ُ  ِّ  ل ن م      ب   ن   ع ت ل  ل     ُ  َّ    تَّ ث  ش   ل ن م   ح  م  ن ح  ُ ح        د ع     ت   ا نَّل  ُّ  ف أ   ر ه ا اث 

ل ة   إل   ُ  َّ    ق ر اج ي ا    َّا    ا  َّ اِّ      ي   ث     ُ و 
(9).  

                                                 
 (. 448سورة البقرة: من اآلية ) (1)
ـــــن التمـــــام: شـــــر  فـــــتح القـــــدير)411/ 3الصـــــنا ع) ينظـــــر/ الكاســـــاني: بـــــدا ع (2) ـــــين 344-341/ 1(؛ اب (؛ الزيلعـــــي: تبي

 (. 466/ 44(، الماوردي: الحاوي)11/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد)47/ 3الحقا ق)
 (. 4سورة الطالق: من اآلية) (3)
 (. 466/ 44الماوردي: الحاوي) (4)
 (. 1سورة الطالق: من اآلية ) (5)
 (. 466/ 44الحاوي) الماوردي: (6)
 (، وقال ابلباني: ضعيف. 443/ 4(، )4414، كتاب الطالق، باب في سنة طالق العبد، ) داود: سنن أبي داودأبو  (7)
/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)344/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)411/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (8)

 (. 466/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )47
 (. وقال ابلباني: صحيح. 443/ 4(، )484 )لطتارة، باب في المرأة ت ستحاض، ، كتاب اداود: سنن أبي داودأبو  (9)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 . (1)بن المرأة تدع الصالة وقت حيضتا ؛هذا نص على أن القرء هو الحيض :ون  ا دال   
 : ا ق ا  .3

 عدتتا جعل ،ابطتار يجعلتا من بن بالحيض؛ يكون العدة انقضاء أن على منعقد اإلجماع نإ 
 الحيض، من بخروجتا قضيةمن عدتتا جعل الحيض جعلتا ومن ،الحيض في بدخولتا قضيةمن

 حيضتا يكون أن فوجب ،العدة طرفي أحد: فقالوا ،الثاني الطرف على ابول الطرف فقاسوا
 .(2)الثاني

 بخروج ينقضي ال كالحمل ،جميعتا انفصال على انقضا تا وقت كامل بخروج انقضت إذا العدة بن 
 .(3)ستكملخ يخ  حتى بعضه بخروج العدة نقضيت ال ابخير بالحيض كذل  بعضه،

 فكذل  الطتر، دون بالحيض ابمة استبراء أن ثبت ثم وابمة، الحرة في االستبراء العدة موضوع نإ 
 ما بخروج للحامل االعتداد أن ثبت ثم منه بدال فكانت الحمل فقد عند بابقراء االعتداد بن الحرة؛

 .(4)الطتر دون الحيض وهو البطن في ما بخروج يكون أن بيج ابقراء ذات فاعتداد البطن، في
 : ا  عقوإل .4

 اعتبار فكان الطتر، دون بالحيض يكون وذل  الحمل، عن الرحم براءة به يراد العدة مقصود نإ
 . (5)رىي   ال بما اعتبارها من أولى رىي   بما ابقراء

 : والسنة وابثر والقياس والمعقولمن القرآن  ،أن القرء طتر :اإلمام ربيعة لما ن قل عنيستدل و 
 : ا قرآت ا كر   .1

 (6)چچچ چ چ ڃ ڃ چ :قوله تعالى . 

 : يستدل من وجتين :ون  ا دال  
 ،الطتر في الطالق وهو المبا ، الطالق عقيب ،بابقراء التربص من  أوجبه ار ما: األوإل

 العدة يصل لم ،بالحيض اعتد ومن طالقتا، بمبا  اعتدادها ليتصل بالطتر؛ معتدة تصير أن فاقتضى

                                                 
(؛ 47/ 48(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)46/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)411/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (1)

 (. 466/ 44الماوردي: الحاوي)
 (. 466/ 44ردي: الحاوي)الماو  (2)

 نفس المرجع السابق.  (3)

 (. 467-466/ 44الماوردي: الحاوي) (4)
/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)344/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)411/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (5)

 (. 466/ 44(، الماوردي: الحاوي)14/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )46
 (. 448سورة البقرة: آية ) (6)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 . (1)أحق بالظاهر قولنا فكان ، حيض في محظوراً  أو ،طتر في مباحاً  كان سواء ،بالطالق 
ثباتتا ، العدد في التاء فأثبت، چچچ چ چ :قال ار أن :ا  انن  ف ن مذكر، معدود في يكون وال

 يكون أن فوجب ،مؤن  والحيض مذكر والطتر نسوة، وثال  رجال، ثالثة: يقال كما ،حذفت مؤنثاً  أريد
 . (2)المؤن  الحيض دون ،المذكر للطتر متناوالً  المذكر جمع

 (3)چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى . 

 : يستدل من وجتين :ون  ا دال  
 الطتر، في به مأموراً  الطالق هذا كان ثم عدتتن، لوقت أي، چپ چ :قوله :األوإل

 . الحيض دون ،العدة هو الطتر يكون أن فوجب
 : (4)بمرين الطالقب واتصاله العدة استقبال يقتضي  چ پ چ :قوله: ننا  ا

( ق ب ل   فخطخل ق وه نل ف ى الن سخاءخ  طخللقلت م   إ ذخا النلب ىُّ  أخيُّتخا يخا) النلب ىُّ  :خ قخرخأخ ع مخر ابلن   قخالخ   حده ا: دلت ت نل ، (5)ع 
 . سواء ستقبالواال القبل فكان بأوله، اتصل ما: الشيء وق ب ل

 ليشبع، زيداً  القا ل: طعم بالمشروط، كما يقول اتصاله يقتضي الشرط، على الالم دخول أن : ان ي ا
 وقع الذي الطتر ببقية اعتد ابطتار، ابقراء جعل ومن التأخير، دون التعقيب يقتضي ليعمل، زيداً  وأعط

 العدة. وبين بينه ففصل ببقيته، يعتد لم حيضال جعلتا ومن العدة، به فوصل به، المأمور الطالق هذا فيه
 : ا ثن  .2

ل د   ع ت   ر      ُ  ط اَّ      نَّ ُ : ُع  ر   ل ت   ا اَّ    ع  اج ٌض، و ه ن   ا   ا   ح   ُع  رُ  ف ث أ إل  ، ا اَّ    ر ُثوإل   ع ي د   ع 
طَّا    ل تُ  ، ع ت   ا اَّ    ر ُثوإل   ا خ  ع ي ا، ُ ر  ُ } :ا اَّ    ر ُثوإلُ  ف ق اإل   ذ      ي ا ُ  َّ  ف ا ُ ر ان  ك  ث  ، ح  َّ    ُ      ُ َّ    ط ُير 

،   ت   ق ل إل   ط اَّ    ش اء   ت  و ا    ل ع ُد،     ث     ش اء   ى ت   ُ  َّ  ،  ط ُير   ُ  َّ    ح  ض   دَّةُ  ف   ا          َّ    ت   ا اَّ ُ      ر   ا َّ  ن ا ع 
 . (6){ا نِّث اءُ    ي ا ُ ط اَّ   

                                                 
 (. 467/ 44الماوردي: الحاوي) (1)

(، 11/ 4(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتتـــد)46/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)411/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (2)
 (. 467/ 44الماوردي: الحاوي )

 (. 4سورة الطالق: آية) (3)
(؛ الشــافعي: 11/ 4(؛ ابــن رشـد: بدايــة المجتتــد)46/ 3لزيلعـي: تبيــين الحقــا ق)(؛ ا411/ 3الكاسـاني: بــدا ع الصــنا ع) (4)

 (. 113/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 468-467/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)531-541/ 6ابم)

 (. 581(، )ص4174مسلم: صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب تحريم طالق الحا ض بغير رضاها. . .، )  (5)

صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب قول ار تعالى: " يا أيتا النبي إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدتتن..."،  البخاري: (6)
 (5454( ،)7 /14 .) 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 .  (1)ابطتار ابقراء هي أن على فدل، والطالق العدة زمان الطتر جعل الرسول: ون  ا دال   
 : األ ر .3

  (2)(األطيار: األقراء ؟،ءهإل  دروت  ا األقرا): قا م  نياعاجش روي عت.  

  ب د لت  الم والت ع رروي عت عاجش  و ىذا طعنم ا  طاق  فن ا د   ت ا ح    ):  ني  قا وا
 . (3)(وال  ر   وال  ر   ،ولرم  نيا ،فقد لرجم  ن  ،ا  ا   

بن الدخول في الحيضة الثالثة يكون بعد االنتتاء من الطتر  ؛يدل على أن القرء طتر :ون  ا دال  
وليس مجرد الدخول  ،حتى تنقضي العدة لوجب انتتاء الحيضة الثالثة ،ولو كان القرء حيضاً  ،الثال 

 . (4)فيتا
  :ا ق ا  .1

 يسةوالمؤخ  كالصغيرة، الطتر بذل  االعتداد أوجب ،طتر تعقبه اإذ العدة وجوب نإ. 
 الحيض في كالمطلقة ،به االعتداد يقع لم ،حيض تعقبه إذا العدة وجوب إن. 
  (5)النفاس كدم بجميعه يعتد ال أن فوجب ببعضه، االعتداد يقع ال دمإن الحيض . 

 :  عقوإلا  .5

  الختصاصه؛ الحيض زمان من بحقوقه أخص رالطت وزمان الزوجة، على الزوج حقوق من العدةإن 
 بالطتر تكون أن يجب العدة فكذل  ، المبا  الطالق من هإيقاعخ  مل   ويخ  ،الوطء من يستحقه بما

 .الحيض من أخص
 تتخللتا أطتار ثالثة عند من قال: أن القرء طتر، بنتا ؛وطتراً  حيضاً  تجمع بابقراء العدة إن 

 فكان تابع، وأقلتا متبوع وأكثرهما طتران، يتخللتا حيض ال ثوعند الفريق المخالف  حيضتان،
 : بمرين ؛تابعا يكون أن من ،أولى متبوعاً  يكون بأن الطتر

 .الكبر في الطتر بقاء من وارتفاعه ،الصغر في الطتر على الحيض لطرء:  حده ا 
 .لقلته الحيض على بكثرته الطتر لغلبة :وا  انن 

                                                 
(؛ 11/ 4(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتتـــد)46/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)411/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (1)

 (. 113/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 468/ 44اوردي: الحاوي)(؛ الم531-541/ 6الشافعي: ابم )
ـــــة) (2) ـــــد البـــــر: االســـــتذكار)347/ 4ينظـــــر/ مالـــــ : المدون (؛ المـــــاوردي: 531/ 6(؛ الشـــــافعي: ابم)31/ 48(؛ ابـــــن عب

 (. 461/ 44الحاوي)

ـــــة) (3) ـــــد البـــــر: االســـــتذكار)347/ 4ينظـــــر/ مالـــــ : المدون (؛ المـــــاوردي: 534/ 6(؛ الشـــــافعي: ابم)34/ 48(؛ ابـــــن عب
 (. 461/ 44الحاوي)

 (. 461/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)534-531/ 6(؛ الشافعي: ابم)31، 34/ 48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (4)
 (. 461/ 44الماوردي: الحاوي) (5)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
 انقضاء به يتعجل ،ب حسان تسريحاً  ليكون الحيض؛ في وحظر طترال في أبيح إنما الطالق إن 

 : بمرين ،بالحيض انقضا تا من أعجل بالطتر العدة وانقضاء الفرقة، أحكام به وتخفف، العدة
 . فيه طلقت الذي بالحيض عندهم تعتد وال ،فيه طلقت الذي بالطتر تعتد بنتا االبتداء؛ في : حده ا
 الحيضة باستكمال عندهم وتنقضي ،ابخيرة الحيضة بدخول تنقضي بنتا االنتتاء؛ في: وا  انن

 . (1)الحظر مقصود وافق مما ،بالمراد أولى كان اإلباحة مقصود وافق وما ، ابخيرة

 ؟ هإل  ع د ا ُ طاَّق  لطير طلقيا: ا  ثأ   ا خا ث 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ياًل حتى حاضتفلم تلب  إال قل ،زوج طلق زوجته المدخول بتا في طترها
 . أن القرء طتر :وذل  بناًء على القول القا ل ؟،أم ال ،هل تعتد بذل  الطتر ويكون هو القرء ابول

 :  حر ر  حإل ا نباع
وبالتالي ف نتا لن تجد لتا سبياًل وال موط ًا إال عند  ،مسألتنا هذه هي ثمرة خالف للمسألة السابقة

 . تعتد المطلقة عندهم بالحيض :ن المخالفين لتمب ؛أن القرء طتر :الفقتاء القا لين
 ،_ على حسب أحد النقلخيلن عنه_(2)ومنتم اإلمام ربيعة ،أن القرء طتر :كل الفقتاء الذين قالوا

إال اإلمام ، (3)ويكون هو القرء ابول ،ولو لم تلب  فيه إال قليالً  ،اتفقواعلى أن الم طللقة تعتد بطتر طالقتا
  .(4)سوى الطتر الذي طلقتا فيه" ،" تعتد بثالثة قروء: لوحده قا الزهري
 : األد  

 : يستدل لقول اإلمام ربيعة من القرآن والمعقول
 : ا قرآت ا كر   .1

 . (5)چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى

                                                 
 (. 471-461الماوردي: الحاوي) (1)
 (. 141-141/ 4مال : المدونة)ينظر/  (2)
ا شافعن و ح د فن روا   عن "، وهو قوإل عاجش  والت ع ر وب د لت  الم وا قاث  لت  ح د وثاا  ات وه "  ا   و  (3)

ينظــر/ مالــ : . لاات  ثااار وثااا   لاات علااداهلل و لااات لاات ع  ااات وع اار لاات علااد ا عب ااب و لاان  ااور الاات  لاان ذؤ اا 
/ 1(؛ عليش: مـنح الجليـل)171 /5(؛ الحطاب: مواهب الجليل)34/ 48(؛ ابن عبد البر: االستذكار)141/ 4المدونة)

(؛ 174/ 4(؛ الدســوقي: حاشــية الدســوقي)413ابــن عبــد البــر: الكــافي)ص(؛ 415/ 1المــواق: التــاج واإلكليــل)(؛ 313
(؛ الشــربيني: مغنــي 113/ 41)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 465/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي )534/ 6الشــافعي: ابم)

(؛ 84/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)448/ 6(؛ الغزالــي: الوســيط )441/ 7المحتــاج)(؛ الرملــي: نتايــة 385/ 3المحتــاج )
 (. 84/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)416/ 1المرداوي: اإلنصاف)

 (. 84/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)113/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 33-34/ 48ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (4)

 (. 4ية)من اآلسورة الطالق:  (5)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
نما يكون في عدتتن إذا ا حتسب الطتر  ،أي في عدتتن چ پ پ چ :ون  ا دال   وال

 . (1)الذي وقع فيه الطالق
 : ا  عقوإل .4

م إن الطالق ر   قرءًا، الطتر ببقية يحتسب لم فلو عليتا، العدة تطويل لضرر دفعاً ؛ الحيض زمن في ح 
 . (2)عليتا وأطولخ  بتا أضرل  الطتر في الطالق كان

ىذا ُطاقم  ،عدة ا  ن  جثم  ت ا  ح ض  و ا  ن     حض: ا  ثأ   ا ثادث 
    ناء ا شير

 :  ورة ا  ثأ  
أو زوج طلق زوجته التي  ،في منتصف شتر محرم ،زوج طلق زوجته الصغيرة التي لم تحض بعد

 . في اليوم السابع من شتر شوال ،بلغت سن اليأس
 . ؟الثة شتور من حين الطالق بابهلة أم بابيامهل تعتدان ث
 :  حر ر  حإل ا نباع

أو التي ي ست من المحيض في أول  ،اتفق الفقتاء على أن الزوج إذا طلق زوجته التي لم تحض
فذهب  ،ولكنتم اختلفوا إذا طلقتا في أثناء الشتر أو بعضه ،(3)ف نتا تعتد ثالثة شتور بابهلة ،الشتر

 . (4)كل شتر ثالثون يوماً  ،إلى أنتا تعتد ثالثة أشتر بابيام من حين ط لقت اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 61/ 4ينظر/ بتاء الدين المقدسي: العدة) (1)
 (. 84/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)84/ 1ينظر/ ابن قدامة: المغني) (2)
/ 3ن التمــام: شــر  فــتح القــدير)(؛ ابــ415/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)416/ 4ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء) (3)

(؛ 553/ 4(؛ الشـيخ نظـام: الفتـاوى التنديــة )411/ 1(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق)44/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط)176
(؛ العـدوي: حاشـية 436/ 4(؛ الثعلبي: التلقين )451/ 4(؛ ابن خلف: كفاية الطالب )411/ 1المواق: التاج واإلكليل)

(؛ المـــــــاوردي: 185-181(؛ اآلبـــــــي: الثمـــــــر الـــــــداني)ص4157/ 3وي: الفواكـــــــه الـــــــدواني)(؛ النفـــــــرا451/ 4العـــــــدوي)
(؛ الرملـــي: نتايـــة 386/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج )144/ 41)تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 413/ 44الحـــاوي)
(؛ ابـن 365/ 1)(؛ البتوتي: كشاف القنـاع87/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)444/ 6(؛ الغزالي: الوسيط)434/ 7المحتاج)

 (. 674/ 4(؛ عبد الرحمن البعلي: كشف المخدرات)83/ 7مفلح: المبدع)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 141/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة)144/ 4ينظر/ مال : المدونة) (4)
قندي: تحفـة ". ينظـر/ السـمر األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ولا  قااإل ام ا اات " لاو حن فا  و ح اد فان روا ا  عنا 

ــــدا ع الصــــنا ع)416/ 4الفقتــــاء ) ــــدير)416/ 3(؛ الكاســــاني: ب ــــتح الق ــــن التمــــام: شــــر  ف (؛ السرخســــي: 176/ 3(؛ اب
ــــاوى التنديــــة )411/ 1(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق)44/ 6المبســــوط ) (؛ ابــــن قدامــــة: 553/ 4(؛ الشــــيخ نظــــام: الفت

 (. 83/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)87/ 1المغني)
== 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

  ًفاتتا في كل شتر ،بنه إذا فاتتا التالل في الشتر ابول ؛تنكسر جميع الشتور وتعتد بتسعين يوما، 
فيجب أن  ،سب ابول بالعدد كان ابتداء الثاني من بعض الشتروبنه إذا ح   ؛فتعتد بالعدد في الجميع

 . (1)يحسب بالعدد وكذل  الثال 

 ولو اعتبرناها بابهلة  ،فلو اعتبرناها في ابيام لزادت على الشتور ،إن العدة ي راعى فيتا االحتياط
 . (2)فكان إيجاب الزيادة احتياطاً  ،لنقصت عن ابيام

طاق  ا  ن  جثم  ت ا  ح ض  و ا  ن     حض ىذا عدة ا  ُ  :ا  ثأ   ا ثالع 
  كانم    

 :  ورة ا  ثأ  
 . ؟هل تعتد ثالثة أشتر كالحرة أم ال .أمة طلقتا زوجتا وكانت ال تحيض أو ي ست من المحيض

 :  حر ر  حإل ا نباع
أو ي ست من  ،على أن عدة المطلقة التي لم تحض(3)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة

إلى أن  فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا إذا كانت أخمخة ،(4)ثالثة أشتر إذا كانت حرة ،حيضالم
 . (5)استبراؤها وعدتتا ثالثة أشتر

                                                 

  ى    نيا  ع د لق   ا شاير ا اذي ُطاقام ف ا ،  ا   ع اد شاير ت لاألهاا ،  ا   ع اد  ات ا شاير ا رالاع  اا ا  انن/ ذه
 ك ااإل ا شااير األوإل ا  نكثاار  ل اا ت  و ااًا. ولاا  قاااإل ا ن يااور"  ا اا  وا شااافعن و ح ااد فاان روا اا  ظاااهر ا  ااذه ". 

(؛ العـدوي: 436/ 4(؛ الثعلبـي: التلقـين )451/ 4(؛ ابن خلف: كفاية الطالب )411/ 1ينظر/ المواق: التاج واإلكليل)
(؛ المــاوردي: 185-181(؛ اآلبــي: الثمــر الــداني)ص4157/ 3(؛ النفــراوي: الفواكــه الــدواني)451/ 4حاشــية العــدوي)

ــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 411-413/ 44الحــــاوي) ــــاج )143-144/ 41)تكمل (؛ 386/ 3(؛ الشــــربيني: مغنــــي المحت
ــــاج) ــــة المحت ــــي: نتاي ــــي: الوســــيط)434/ 7الرمل ــــن قدامــــة: المغنــــي)444/ 6(؛ الغزال (؛ البتــــوتي: كشــــاف 87/ 1(؛ اب

 (. 674/ 4(؛ عبد الرحمن البعلي: كشف المخدرات)83/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)365/ 1القناع)

ح: (؛ ابــــن مفلــــ87/ 1؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)(143/ 41)تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 44/ 6السرخســــي: المبســــوط )ينظــــر/  (1)
 (.  83/ 7المبدع)

 (. 416/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)

 (. 145/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)
(؛ ابــن 533/ 4(؛ الزركشــي: شــر  الزركشــي)87/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)81/ 4ينظــر/ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد) (4)

 (. 484/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)83/ 7مفلح: المبدع)

وفان ا  ثاأ   (، 87/ 1(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)413/ 48(، ابـن عبـد البـر: االسـتذكار)145/ 4مال : المدونة)ينظر/  (5)
== 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من القرآن والسنة وابثر يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ: قوله تعالى

 . (1)چىى
 . (2)سواء كانت حرة أو أمة ،اآلية عامة تشمل كل غير ذوات الحيض :ون  ا دال  

                                                 

  رلع   قواإل: 
األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل األج اا "  ا اا  وا شااافعن فاان قااوإل و ح ااد فاان روا اا  عناا "، وهااو قااوإل ا حثاات 

(؛ 413(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي)ص145/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة)ن ااريو ناهد وع ر لت علد ا عب ب وا نخعن و ح   األ 
(؛ 541/ 5(؛ الحطــــاب: مواهــــب الجليــــل)13/ 4(؛ ابــــن رشــــد الحفيــــد: بدايــــة المجتتــــد)411/ 1ابــــن رشــــد: البيــــان والتحصــــيل )

/ 44(؛ المـاوردي: الحـاوي)4156/ 3(؛ النفـراوي: الفواكـه الـدواني)451/ 4(؛ العـدوي: حاشـية العـدوي )436/ 4الثعلبي: التلقين )
ــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 445 ــــي: نتايــــة المحتــــاج)386/ 3(؛ الشــــربيني: مغنــــي المحتــــاج )141/ 41)تكمل (؛ 434/ 7(؛ الرمل

(؛ بتــــاء الــــدين المقدســــي: 417/ 1(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)87/ 1(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)147الحصـــني: كفايــــة ابخيــــار)ص
 (.  415/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)411/ 1الفروع)(؛ ابن مفلح: 61/ 4العدة)

ا  انن/ ذه  ى    ت عد يا شير ون ف. ول  قاإل األج  "  لو حن ف  وا شافعن فن األ ح و ح د فن روا ا  عنا "، 
(؛ الكاسـاني: 411/ 4. ينظـر/ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء)وهو قوإل عان والات ع ار والات ا  ثا   وا شاعلن وا  اوري

(؛ الشيخ نظام: الفتاوى 411/ 1(؛ ابن نجيم: البحرالرا ق)46-45/ 6(؛ السرخسي: المبسوط )415/ 3)بدا ع الصنا ع
(؛ 441/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)554/ 6(؛ الشـــافعي: ابم )48/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق )553/ 4التنديـــة )
ـــة المجمـــوع: المطيعـــي ـــاج )141/ 41)تكمل ـــاج) (؛386/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحت (؛ 434/ 7الرملـــي: نتايـــة المحت

(؛ بتــــاء الــــدين 417/ 1(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)87/ 1(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)147الحصــــني: كفايــــة ابخيــــار)ص
 (. 415/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)411/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)61/ 4المقدسي: العدة)

فعن فان قاوإل و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه "، وهاو ا  ا ث/ ذه  ى    ت عد يا شايرات. ولا  قااإل ام ا اات "ا شاا
ثااااحا  (؛ 141/ 41)تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 441/ 44. ينظــــر/ المــــاوردي: الحــــاوي)قااااوإل عطاااااء وا بهااااري وا 

(؛ 147(؛ الحصـــــني: كفايـــــة ابخيـــــار)ص434/ 7(؛ الرملـــــي: نتايـــــة المحتـــــاج)386/ 3الشــــربيني: مغنـــــي المحتـــــاج )
(؛ بتــــاء الــــدين 417/ 1(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)87/ 1؛ ابــــن قدامــــة: المغنـــي)(447/ 4الخرقـــي: مختصــــر الخرقــــي)

 (. 415/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)411/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)61/ 4المقدسي: العدة)
(؛ 417/ 1. ينظر/ المرداوي: اإلنصـاف)ا رالع/ ذه  ى    ت عد يا شير واحد. ول  قاإل ام ا   ح د فن روا   عن 

 (. 411/ 1لفروع)ابن مفلح: ا
 (. 1سورة الطالق: من اآلية) (1)
/ 7(؛ الرملــــي: نتايــــة المحتــــاج)386/ 3(؛ الشــــربيني: مغنــــي المحتــــاج )4156/ 3ينظــــر/ النفــــراوي: الفواكــــه الــــدواني) (2)

 (. 61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)87/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)147(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص434
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
 : ا ثن  .2

ل د   ع ت   ،و ه     ل ت   ب   د   ع ت   ُعود  ةل ت   اهلل   ع  دَّ  ن ا ر ُثوإلُ  ،  ث  اد  ُ  و ُهو   ا اَّ    ق اإل  ح   ا  َّ
ُدو ُ  : ،ا       د ُك    }ى تَّ  ق اإل  ا ُق ُ  ُ ن   عُ    ح  ل ع  ت   ُ  ِّ    ل ط ت   ف ن خ  ً ا   ر  ا ق  ً    ُكوتُ  ُ  َّ    و     ُكوتُ   ُ َّ  ذ           إل   ع 
ي  ً  ...     إل   ُ     . (1){ذ     

 ؛من الحركة وكبر البطن ،ثالثة شتور هو أقل زمن يمكن أن تظتر فيه أمارات الحمل :ون  ا دال  
لخظ الجوفوتظتر أماراته من الحر  ،بن الجنين يتخلق ويتصور ف ذا لم  ،عند انقضاء الشتر الثال  ،كة وغ 

لم براءة الرحم ،تظتر في ثالثة شتور  . (2)ع 
 : األ ر .3

 ني ا قاال فن عدة األ   ا  ن  جثم  ت  ُروي عت ع ر لت ا خطا  وع ر لت علد ا عب ب 
 .  ل   شيور(: )وا  ن     لاغ ا  ح ض ،ا  ح ض

 فان  ع  ،ك    ل ت ا و د فن ا لطت ،ثأإل فن ى ر   عا  ا  د ن  ُروي  ت ع ر لت علد ا عب ب
 و كانم  ،)ال  لريء األ   ىذا     حض: فقاإل ،   عا   ن  ال  ل ت ح    أ ن عا    ل   شيور

 . (3)(قد  جثم  ت ا  ح ض ىال  ل    شير

 عدة ا ُ ط اَّق  ىذا كانم حا ًل لو  د  ت: ا  ثأ   ا  ا ن 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ضعت الولد ابولو ثم  ،امرأة حامل بولدين طلقتا زوجتا  
 . ؟حتي تنتتي عدتتا ،لولد الثانيأم البد من وضع ا ،هل تنتتي عدتتا  

 :  حك  ا  ثأ  
ثم وضعت  ،إذا طلقتا زوجتا ،على أن المرأة الحامل بولدين(4)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

 . (5)إال بوضع الولد اآلخر أنه ال تنقضي عدتتا ،الولد ابول
                                                 

 (. 444/ 1(، )3418ري: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المال كة، ) البخا (1)
(؛ 4156/ 3(؛ النفــراوي: الفواكــه الــدواني)451/ 4(؛ العــدوي: حاشــية العــدوي )413ينظــر/ ابــن عبــد البــر: الكــافي)ص (2)

ـــــاج )(؛ الشـــــربيني: مغنـــــي المح141/ 41)تكملـــــة المجمـــــوع: المطيعـــــي(؛ 445/ 44المـــــاوردي: الحـــــاوي) (؛ 386/ 3ت
 (. 61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)87/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)147الحصني: كفاية ابخيار)ص

 (. 145/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)

 (. 346/ 4ينظر/ مال : المدونة) (4)
كر ا  و لاو قللا ، وُروي هاذا هنا   قوإل  خا ف ذه  ى    ت ا عدة  نق ن لو ع ا و د األوإل. ولا  قااإل ا حثات ا ل اري وع (5)

ينظـر/ الكاسـاني: بــدا ع ا قاوإل عات ام اا   ح اد فاان روا ا  انفارد لياا  اااح  امن ااف فقاط دوت غ ار   اات فقيااء ا حنالاا . 
/ 4(؛ الحــداد: الجـــوهرة النيـــرة)551/ 4(؛ الشـــيخ نظـــام: الفتــاوى التنديـــة )417/ 1(؛ ابـــن نجــيم: البحـــر الرا ــق)418/ 3الصــنا ع)

(؛ المـــواق: التـــاج 171/ 4(؛ الدســـوقي: حاشـــية الدســـوقي)171/ 4(؛ الـــدردير: الشـــر  الكبيـــر)346/ 4 : المدونـــة )(؛ مالـــ453
== 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من القرآن وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ چ: قوله تعالى
 : يستدل من وجتين :ون  ا دال  

 . وهذا يقتضي وضع جميع الحمل ال بعضه ،(2)قرئ في بعض الروايات" أن يضعن أحمالتن" :األوإل
ــــق أن ار: ا  ااااانن ــــالوالدة ال الحمــــل بوضــــع العــــدة انقضــــاء عل ــــ  ،ب ــــال حي وئ   چ  :تعــــالى ق

ـ ،تـابطن فـي مـا لجميـع اسـم والحمـل، يلدن يقل ولم    ، چوئ  ال حملتـا بعـض وضـع الولـدين أحـد عووضل
 ومـا ،بوضـعه الـرحم لبـراءة ؛العـدة بـه تنقضـي إنمـا الحمـل وضـع وبن؛ العـدة بـه تنقضـي فـال ،حملتا وضع

 . (3) العدة تنقضي فال ،به البراءة تحصل ال ولد بطنتا في دام
 : األ ر .2

    ،ىذا طاقيا بونيا ، د تا  ر ة ا حا إل لو : ) ني  قا واُروي عت الت علا  والت ا  ث  
 . (4)ىال لو ع ا و د اآلخر(  ن  ال  نق ن عد يا ،و عم ا و د األوإل

 : ا ق ا  .3

نما ي راعـى أول الحـيض ال ،ذوات ابقراء عدتتا بابطتار والحامـل تنقضـي عـدتتا بوضـع  ،سـتكمالتاوال
 . (5)فاقتضى أن ي راعى استكماله ،الحمل

                                                 
/ 4(؛ العــدوي: حاشـــية العـــدوي)456/ 4(؛ ابــن خلـــف: كفايــة الطالـــب )171/ 5(؛ الحطـــاب: مواهــب الجليـــل)411/ 1واإلكليــل)

(؛ المـــــــاوردي: 551/ 6(؛ الشـــــــافعي: ابم)185ر الـــــــداني)ص(؛ اآلبـــــــي: الثمـــــــ4158/ 3(؛ النفـــــــراوي: الفواكـــــــه الـــــــدواني )456
/ 7(؛ الرملــي: نتايــة المحتــاج)388/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج )317/ 41(؛ المطيعــي: تكملــة المجمــوع)414/ 44الحــاوي)

ــــــي)443/ 4(؛ الخرقــــــي: مختصــــــر الخرقــــــي)431/ 6(؛ الغزالــــــي: الوســــــيط)435 ــــــن قدامــــــة: المغن (؛ المــــــرداوي: 444/ 1(؛ اب
ــــدين المقدســــي: العــــدة)411/ 1إلنصــــاف)ا ــــاع)537/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي)51/ 4(؛ بتــــاء ال / 1(؛ الحجــــاوي: اإلقن

 (.  414/ 3(؛ البتوتي: منتتى شر  اإلرادات)411
 (. 1اآلية)من سورة الطالق:  (1)

 (. 417/ 1(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق)418/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)

(؛ 414/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)417/ 1(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق)418/ 3نظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع)ي (3)
(؛ ابـن 435/ 7(؛ الرملـي: نتايـة المحتـاج)388/ 3(؛ الشربيني: مغنـي المحتـاج )317/ 41)تكملة المجموع: المطيعي

 . (414/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)444/ 1قدامة: المغني)
 (. 346/ 4ينظر/ مال : المدونة) (4)
 (. 414/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (5)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
 : ا  عقوإل .4

لم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة ،إن العدة ش رعت لمعرفة البراءة من الحمل  ،ف ذا ع 
 . (1)وانتفت البراءة الموجبة النقضا تا

  ؟ط اَّق  لاجنًا حر   ا بون ت  عاً هإل ُ ش رط فن نفق  ا حا إل ا  ُ : ا  ثأ   ا  اثع 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟هل تجب عليه النفقة أم ال .وهي حامل ،أمة مملوكة طلقتا زوجتا الحر طالقًا با ناً 
 . ؟هل تجب عليه النفقة أم ال .وهي حامل ،امرأة حرة طلقتا زوجتا العبد طالقًا با ناً 

 :  حر ر  حإل ا نباع
 ،(2)ب على الزوج الحر نفقة زوجته الحرة إذا طلقتا طالقًا با نًا وهي حاملأجمع أهل العلم على أنه يج

ونفقة الحرة إذا طلقتا  ،ولكنتم اختلفوا في حكم كل من نفقة ابمة إذا طلقتا زوجتا الحر طالقًا با نًا وهي حامل
 . (3)ليتماإلى أنه ليس لتما النفقة عفذهب اإلمام ربيعة ،طالقًا با نًا وهي حامل زوجتا العبد

                                                 
(؛ 414/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)417/ 1(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق)418/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (1)

 (. 414/ 3اإلرادات) (؛ البتوتي: شر  منتتى444/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)317/ 41) تكملة المجموع: المطيعي

 (. 444ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 171-173، 458-457/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)
ينظـر/ مالـ : األوإل/ قد واف  قاوإل ام اا  رل عا . ولا  قااإل األج ا "  ا ا  وا شاافعن فان ا قاد   و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ". 

(؛ 557/ 5(؛ الحطـاب: مواهـب الجليـل)547/ 4(؛ الـدردير: الشـر  الكبيـر)417/ 47ابن عبد البر: االسـتذكار)(؛ 173/ 4المدونة )
(؛ النفــــراوي: الفواكــــه 113/ 1(؛ علــــيش: مــــنح الجليــــل)463/ 4(؛ العــــدوي: حاشــــية العــــدوي)547/ 4الدســــوقي: حاشــــية الدســــوقي )

(؛ 114/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)475/ 41تكملــة المجمــوع)(؛ المطيعــي: 175/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)4166/ 3الــدواني)
(؛ 473، 414/ 1(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)113/ 1(؛ البجيرمـي: حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب)134الحصني: كفاية ابخيار )ص

ـــة: المحـــرر)571/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي)468/ 1المـــرداوي: اإلنصـــاف ) ـــن تيمي منتتـــى شـــر   (؛ البتـــوتي:447/ 4(؛ اب
(؛ العاصــمي: حاشــية الــروض 117(؛ الكلــوذاني: التدايــة)ص648-647/ 5(؛ الرحيبــاني: مطالــب أولــى النتــى)414/ 3اإلرادات)

 (. 445/ 7المربع)
ا  انن/ ذه  ى   ونو  ا نفق   ي ا عا ي ا، و كت ُ ش رط فان األ ا   ت ال  خرنياا ثا دها  ات  نابإل بونياا، فاِت 

نفق   يا عا  بونيا. ول  قاإل األج  "  لو حن ف  وا شافعن فن ا ند د و ح د فان ا روا ا    خرنيا  و اث خد يا فل
(؛ المرغينـاني: 413، 414/ 5(؛ السرخسـي: المبسـوط)441-411/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع)األخرى عن ". 

(؛ الشـافعي: ابم 584، 571/ 4ية)(؛ الشيخ نظام: الفتاوى التند11، 13/ 3(؛ الغنيمي: اللباب )11، 14/ 4التداية)
(؛ الشــربيني: مغنــي 475/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 175/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)611، 554، 431/ 6)

(؛ ابـن 113/ 1(؛ البجيرمي: حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب )134(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص111/ 3المحتاج)
(؛ ابـن تيميــة: 571/ 4(؛ الزركشــي: شـر  الزركشــي)468/ 1اوي: اإلنصـاف )(؛ المــرد414، 473/ 1قدامـة: المغنـي)

 (. 445/ 7(؛ العاصمي: حاشية الروض المربع)117(؛ الكلوذاني: التداية)ص447/ 4المحرر)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من المعقول بما يلي ربيعة يستدل لقول اإلمام

 نفقة فال أحدهما أو رقيقين أن يكونا ال ،حرة والزوجة حراً  الزوج كون الحامل نفقة لزوم في شترطي  
 وهي عبداً  الزوج كان إن وكذا له، رقيق الولد بن السيد؛ على النفقةكانت  ،رقيقين كانا إن امبنت لتا؛
نما للسيد، المال بن عليه؛ نفقة ال حرة  أمة الزوجة كانت لو وكذا المال، بيت من ولده نفقة تكون وال

 . (1)النفقة عليه فتجب للسيد ل الم   بن عليه؛ نفقة ال حراً  والزوج
كات ذ   د  ًل  ،"   َّا     ن  نفق  ا و د عا  ا علد وال ح  ا ر اع: قاإل  لو ع ر لت علد ا لر

 . (2)ألت ا نفق  عا يا ىن ا هن  ت  نإل و دها" ؛ ت ا نفق  عا  ا حا إل ا  ل و   ال  ن عا  
  حك  عدة طل  األ   ىذا ُ ع قم   ناءها: ا  ثأ   ا عاشرة

 :  ورة ا  ثأ  
 . ثم أعتقتا سيدها أثناء عدتتا ،رجل طللق زوجته وكانت أمة

رلة أم أنتا تنتقل ،هل ت ت مُّ عدة ابمة وهي حيضتان  . ؟من عدة ابمة إلى عدة الح 
  : حر ر  حإل ا نباع

 ،على أن عدة ابمة التي تحيض من الطالق حيضتان (3)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة
فذهب اإلمام  ،إذا أ عتقت أثناءها ،ولكنتم اختلفوا في حكم عدتتا ،(4)سواء كان زوجتا حرًا أو عبداً 

نل أ عتقت بعد أن حاضت حيضة ،اعتدت عدة الحرا ر ،قبل أن تحيض إلى أنتا إنل أ عتقت ربيعة  ،وال
 . (5)اعتدت عدة اإلماء

                                                 
/ 3(؛ النفـــــراوي: الفواكـــــه الـــــدواني)463/ 4(؛ العـــــدوي: حاشــــيةالعدوي)417/ 47ينظــــر/ ابـــــن عبـــــد البــــر: االســـــتذكار) (1)

، 473/ 1(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)475/ 41)تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 175/ 44اوردي: الحــــاوي)(؛ المــــ4166
 (. 571/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)468/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )414

 (. 311/ 47ابن عبد البر: االستذكار) (2)
 (. 144/ 5ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل) (3)

/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)417، 413/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء)443جمــاع)صينظــر/ ابــن المنــذر: اإل (4)
 (. 48/ 3(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)413

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 144/ 5ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل) (5)
ت كاات   نااء عادة األوإل/ ذه  ى    ن  ىت كات ع قيا   ناء عدة طل  رنعن، فِنيا  ن قاإل ى ا  عا دة ا حراجار، وا 

ينظـر/ الكاسـاني: طل  لاجت، فِن  ُ     عدة ام اء. ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  وا شافعن فن األظير و ح د". 
(؛ الزيلعـي: تبيـين 411/ 1(؛ ابن نجيم: البحر الرا ـق)37-36/ 6(؛ السرخسي: المبسوط )414/ 3بدا ع الصنا ع)

(؛ المــــــــــاوردي: 551-553/ 6(؛ الشــــــــــافعي: ابم )84/ 1ة: المحــــــــــيط البرهــــــــــاني)(؛ ابــــــــــن مــــــــــاز 41/ 3الحقــــــــــا ق)
== 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من السنة وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة 

 : ا ثن  .1

ُؤه ا   ط ا  ق   ات   األ       ط ل  ُ } :ق اإل     تَّ ر ث وإل   ع ت  ع اج ش     ُقر    .(1){ح       ات   و 
على أن عدة ابمة التي تحيض من الطالق  بشكل صريح وواضح نصل الرسول :ون  ا دال  

 . (2)حيضتان
 : األ ر .2

 . (3)(  اتعدة األ   ح : ) ني  قا وا روي عت ع ر وعان والت ع ر
 : ا ق ا  .3

 فتعتد صفتتن أن ينبغي كان، مسخ كالقخ  اتنصيفت في ق  الر   فيؤثر ،ردل قخ م   النكا  حقوق من حق العدة 
 . (4) ضرورة فتكاملت، تتجزأ ال الواحدة الحيضة بن ذل ؛ يمكن ال أنه إال، ونصفاً  حيضة

                                                 
(؛ الحصـني: كفايـة 386/ 3(؛ الشـربيني: مغنـي المحتـاج)141/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعي(؛ 44/446الحاوي)

ــــــــار)ص ــــــــي)147ابخي ــــــــي: مختصــــــــر الخرق ــــــــي )447/ 4(؛ الخرق ــــــــن قدامــــــــة: المغن ــــــــة: 16/ 1(؛ اب ــــــــن تيمي (؛ اب
ــــــاع)531/ 4؛ الزركشــــــي: شــــــر  الزركشــــــي )(4/415المحــــــرر) ــــــح: 366/ 1(؛ البتــــــوتي: كشــــــاف القن ــــــن مفل (؛ اب

 (. 7/85المبدع)
ا  انن/ ذه  ى    نيا  ُ    عدة ام ااء، ثاواء كاات ا طال  رنع اًا  و لاجناًا. ولا  قااإل ام ا اات " ا ا  وا شاافعن فان 

(؛ ابـــــــن رشـــــــد: البيـــــــان 88/ 48ار )(؛ ابـــــــن عبـــــــد البـــــــر: االســـــــتذك135/ 4ينظـــــــر/ مالـــــــ : المدونـــــــة)قاااااااوإل  اااااااات". 
(؛ الدســوقي: حاشــية 176/ 4(؛ الــدردير: الشــر  الكبيــر)11/ 4(؛ ابــن رشــد الحفيــد: بدايــة المجتتــد)5/144والتحصــيل)
ــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 446/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )176/ 4الدســــوقي) ــــ141/ 41) تكمل ي (؛ الشــــربيني: مغن
 (. 147خيار)ص(؛ الحصني: كفاية اب3/386المحتاج)

ا  ا ث/ ذه  ى    نيا  ن قإل ى   عدة ا حراجر، ثواء كات ا طل  رنع ًا  و لاجنًا. ول  قااإل ام اا  ا شاافعن فان قاوإل 
تكملــة : المطيعــي(؛ 446/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي )551-553/ 6. ينظــر/ الشــافعي: ابم ) ا ااث، واخ ااار  ا  بناان

 (. 147(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص386/ 3محتاج)(؛ الشربيني: مغني ال141/ 41)المجموع

 .447سبق تخريجه ص (1)
(؛ 415/ 1(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق)31/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط )413/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (2)

(؛ الحصـني: 148/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 441/ 44(؛ المـاوردي: الحـاوي )48/ 3الزيلعي: تبيين الحقا ق)
 (. 533/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )87/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )147كفاية ابخيار)ص

(؛ المـــاوردي: الحـــاوي 553/ 6)(؛ الشـــافعي: ابم 48/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيــين الحقـــا ق)413/ 3ينظــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (3)
 (. 533/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )87/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )148/ 41)كملة المجموعت: المطيعي(؛ 44/441)

 (. 147(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص413/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 
 فال  ،بن الحرية طرأت بعد وجوب العدة عليتا ؛إذا أ عتقت بعد الحيضة ،ماءتعتد ابمة عدة اإل

 . (1)كما لو طرأت بعد وجوب االستبراء ،ي عتبر حكمتا

 ويختلف بالرق والحرية ،بن العدة معنى يتبعض ؛إذا أ عتقت بعد الحيضة ،تعتد ابمة عدة اإلماء، 
 . (2)كالحدود ،فكان االعتبار بحال الوجوب

 لوجود الحرية التي هي سبب العدة الكاملة ؛أن تحيض إذا أ عتقت قبل ،بمة عدة الحرا رتعتد ا، 
 . (3)الدم رأت ثم بالشتور اعتدت لو كما، انتقلت إليتا ،ومتى و جد هذا السبب في العدة قبل الحيض

 : ا  عقوإل .4

ا من تعظيم أمر ، ولما فيتالستحقاقتا بوصف اآلدمية؛ ، والعدة نعمةفي تنصيف النعمة للرق أثر
فال  ،والوقت الختالفتا من حي  الكثرة والقلة؛ إال أن الحيضة ال تتنصف ،فوجب القول بتنصيفتا ،النكا 

 من ابشياء أقرب فيه عدتتا فتكون نصف، له يعرف ال الحيض بن ، فكملت حيضتان؛نصفتا ىدر ي  
 وال حيضة، نصف أسقطنا ةحيض جعلناها ولو حيضتان، وذل  شيء النصف من يسقط لم النصف، إذا

ليه أشار شيء،  العدة من عنتا يسقط أن يجوز لو استطعت لجعلتتا حيضة :)بقوله عمرسيدنا وال
 .(4)(ونصفاً 

هإل  ن  عدة ا وفاة عا  ا  طاق  ىذا  ام بونيا لعد : ةا  ثأ   ا حاد   عشر 
 ؟انق اء عد يا

 :  ورة ا  ثأ  
 . انقضاء عدتتاثم مات بعد  ،رجل طلق زوجته في مرض موته

 .؟هل يلزمتا عدة الوفاة أم ال
  :حك  ا  ثأ  

أنه ال  ،على أن الم طللقة إذا مات م طل قتا بعد انقضاء عدتتا(5)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
 . (6)يجب عليتا عدة الوفاة

                                                 
 (. 16/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )445/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (1)

 (. 16/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )446/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (2)

 (. 16/ 1ابن قدامة: المغني ) (3)
 (. 87/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )554/ 6(؛ الشافعي: ابم )48/ 3ينظر/ الزيلعي: تبيين الحقا ق) (4)
 (. 31/ 3ينظر/ مال : المدونة) (5)

. ينظـر/ وفاة ىت كانم  ر ا  لعاد انق ااء عاد ياىال  ت هنا   روا   عت ام ا   ح د  قوإل:  ن   اب يا عدة ا ينظر/  (6)
== 
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 على الطالق اآلثار المترتبة: الثالثالمبحث  

 
 ي: الطالقالفصل الثان

 : األد   
 : من القرآن والقياس ربيعة يستدل لقول اإلمام

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :عالىقوله ت
 ؛قة بعد انقضاء عدتتا ليست بزوجةوالم طلل  ،عدة الوفاة على الزوجات أوجب ار :ون  ا دال  

 . (2)فال يجب عليتا عدة الوفاة ،بنتا تكون بانت منه
  :ا ق ا  .2

فلم تجب  ،تحل لألزواج ويحل للم طل ق نكا  أختتا وأربع سواها ،الم طللقة بعد انقضاء عدتتا أجنبية
 . (3)كما لو تزوجت برجل آخر ،عليتا عدة الوفاة لموته

 

                                                 
(؛ ابـن 31/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط )411/ 3(؛ الكاساني: بدا ع الصنا ع)416-415/ 4السمرقندي: تحفة الفقتاء)
-48/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )411-418/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )345/ 1التمــام: شــر  فــتح القــدير)

(؛ عليش: منح 474(؛ ابن عبد البر: الكافي )ص114/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة )31/ 3ونة )(؛ مال : المد41
ـــــل) ـــــر )344-341/ 1الجلي ـــــدردير: الشـــــر  الكبي ـــــة : المطيعـــــي(؛ 451/ 8(؛ المـــــاوردي: الحـــــاوي )175/ 4(؛ ال تكمل
(؛ 316/ 3المحتـــاج )(؛ الشـــربيني: مغنـــي 311/ 3(؛ زكريـــا ابنصـــاري: أســـنى المطالـــب)131-138/ 41) المجمـــوع

(؛ ابـن مفلـح: المبـدع 411/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)413/ 1(؛ ابن قدامـة: المغنـي )416/ 7الرملي: نتاية المحتاج)
 (. 413/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)77/ 7)

 (. 431سورة البقرة: من اآلية) (1)

 (. 31/ 6(؛ السرخسي: المبسوط )411/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)
 (. 413/ 1ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (3)



 

 

 
 
 
 
 

 ثالفصل الثال

 األحكام الفقهية املتعلقة
  بالتفريق القضائي

 

 : ويشتمل على أربعة مباحث

 .  اخللع واللعان وامرأة املفقود   :املبحث األول

 . اإليالء والظهار :املبحث الثاني

  .التفريق بالعيب واإلعسار  :املبحث الثالث

 .املرياث والوصية   :املبحث الرابع
 



 

 

 
 
 
 

 
 

  املبحث األول
 اللعان وامرأة املفقوداخللع و

 

 :، هيوحيمل احلديث يف طياته عن ثالثة أمور

  .اخللع  :أوالً

 اللعان. ثانياً:

 امرأة املفقود.    ثالثاً:
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 

 (1) واًل: ا خاع
 : وف   ثلع  ثاجإل

  (2)حك  ا  لار ة: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

بار ني ول  ألف : أو زوجة قالت لزوجتا .فقبلت الزوجة ،بارأت  على ألف دينار :رجل قال لزوجته
 . فقبل الزوج ،دينار

 . ؟فتل يقع الطالق بالمبارأة أم ال
 :  حر ر  حإل ا نباع

 ،ولم يسم  طالقاً  ،" ينكحتا إذا لم يكن زاد على المبارأة: فقال اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في حكم المبارأة
 . أن المبارأة ال تكون طالقًا إال إذا س ميخ وذ كر فيتا الطالق مام ربيعةفظاهر كالم اإل ،(3)وال البتة في مبارأته"

                                                 
الخلــع: إزالــة ملــ  النكــا  بأخــذ المــال، وذلــ  بــأن يطلــق الرجــل زوجتــه مقابــل عــوض أو بــدل مــن المــال تبذلــه، أو أن  (1)

(؛ الفيــومي: 541/ 41(؛ الزبيــدي: تــاج العــروس)76/ 8ابــن منظــور: لســان العــرب) يطلقتــا مقابــل فديــة منتــا. ينظــر/
(؛ مجمـع 435؛ الجرجـاني: التعريفـات)ص(414/ 4(، ابـن ابثيـر: النتايـة فـي غريـب ابثـر)478/ 4المنير)المصبا  

 (.4/451اللغة العربية: المعجم الوسيط)

(؛ ابن منظور: لسان العرب 61/ 4المبارأة: هي خلع يكون فيه صلح على الفراق. ينظر/ المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب) (2)
 (. 16/ 4(؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط )487/ 41يده: المحكم والمحيط ابعلى )(؛ ابن س34/ 4)

 (، وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: 316/ 4ينظر/ مال : المدونة ) (3)
، " لو حن ف  و ا ا "ول  قاإل ام ا ات  ىال  ت  نوي  ل ًا ف كوت  ل ًا.األوإل/ ذه  ى    ت ا  لار ة  كوت طاق  لاجن  

(؛ 454، 415/ 3. ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )و قااوإل ام ا ااات ا شااافعن و ح ااد لشاارط  ت  نااوي ا طاال وهاا
/ 1(؛ ابـن نجــيم: البحـر الرا ــق)541-541/ 4(؛ الشـيخ نظــام: الفتـاوى التنديــة )474-474/ 6السرخسـي: المبســوط )

/ 4(؛ الســــمرقندي: تحفــــة الفقتــــاء )414/ 4(؛ شــــيخي زاده: مجمــــع ابنتــــر )468/ 4(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)77
/ 47(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار)478/ 5(؛ الحطـاب: مواهـب الجليـل)316، 313، 335/ 4(؛ مال : المدونـة)411
(؛ 318/ 4(؛ الــدردير: الشــر  الكبيــر)476(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي )ص478/ 5(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)51

(؛ 544، 511، 514/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)444/ 4(؛ ابـــن خلـــف: كفايـــة الطالـــب )61/ 4ي )النفـــراوي: الفواكـــه الـــدوان
-484/ 8(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي )458-456/ 48) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 44، 8/ 41المـــاوردي: الحـــاوي )

(؛ البتـوتي: 15/ 4)(؛ ابـن تيميـة: المحـرر 144/ 8(؛ ابن مفلح: الفروع )11/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )484
 (. 451/ 3(؛ الحجاوي: اإلقناع )61/ 3شر  منتتى اإلرادات )

ينظـر/ الشـافعي: . ولا  قااإل ام اا  ا شاافعن.  طل ، ال  اب   وال  ثا ح  ا عاوضا  انن/ ذه  ى    ن  ىت     نو  ا
== 
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 : األد   
 . لم أعثر في المسألة على أدلة

  حك   لار ة األ  عت الن  : ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

ل فقب ،أو قال له باريء ابنتي على مترها ،طلق ابنتي وأنت بريء من صداقتا :أب قال لزوج ابنته
 . ؟هل يصح ذل  أم ال .الزوج

 :  حر ر  حإل ا نباع
عن ابنة الرجل تكون  فقد س  ل اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في صحة مبارأة ابب عن ابنته

وأما هي تكون  ،" أما أن تكون في حجر أبيتا فنعم: قال ؟،أيبارئ أبوها عنتا وهي كارهة ،عذراء أو ثيباً 
 . (1)ثيبًا فال"

                                                 

  (.458/ 48) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 1/ 41(؛ الماوردي: الحاوي )511، 514/ 6ابم)
. ينظــر/ ابــن قدامــة: ا  ا ااث/ ذهاا  ى اا   ناا  ىت  اا   نااو  ا طاال   كااوت فثااخاً. ولاا  قاااإل ام ااا   ح ااد فاان ا روا اا  األ ااح عناا 

(؛ 451/ 3نـــاع )(؛ الحجــاوي: اإلق61/ 3(؛ البتـــوتي: شــر  منتتـــى اإلرادات )15/ 4(؛ ابــن تيميـــة: المحــرر )484/ 8المغنــي )
 (.  441/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل )141التداية )ص (؛ الكلوذاني:481/ 8)المرداوي: اإلنصاف

. ينظـر/ ابـن قدامـة: ا رالع/ ذه  ى    نا   ا   ناو  ا طال   كاوت طاقا  لاجنا . ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا 
 (. 545(؛ الكلوذاني: التداية )ص411/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف )15/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )484/ 8المغني )

 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: (، 351/ 4مال : المدونة) (1)
ال كاناام  األوإل/ ذهاا  ى اا   ناا  ال  نااوب  ااأل   ت  لااارم عاات  اااإل  و  اادا  الن اا  ا  ااي رة ىال  ت  كااوت  ااا نًا، وا 
ت لاار    ا  لار ة لاطا ، وال  ثقط حقيا فن ا  ير، وال ُ ث  ح   ا يا، وفن وقوع ا طال  روا  اات األ اح  نا   قاع. وا 
األ  عت ا  دا  وكات  ا نًا، فِنياا   اح ا  لاار ة، وال  ثاقط حقياا فان ا  يار، و رناع لا  عاا  ا ابوج، و اب ا  

 ذ  ، و رنع ا بوج لذ   عا  األ . 
ت     نب كانام لاطاا  ىال  ت  كاوت  و  ا ىت كانم الن   كل رة ولار  عنيا، فِت  نابم ذ   كانم ا  لار ة  ح ح ، وا 

نيا ال  ثقط حقيا فن ا  ير، و رناع لاذ   عاا  ا ابوج، وا ابوج  رناع لاذ   عاا  األ . ولا  قااإل األ   ا نًا، وح 
(؛ الشيخ نظام: الفتاوى التنديـة 47/ 4(؛ المرغيناني: التداية )471/ 6. ينظر/ السرخسي: المبسوط)ام ا   لو حن ف 

 (. 471-473/ 4 ق)(؛ الزيلعي: تبيين الحقا656/ 3(؛ ابن مازة: المحيط البرهاني)534/ 4)
ا  انن/ ذه  ى    ن  ىت كانم الن    ي رة، فِن   نوب  أل   ت  لارم عنياا و او لكاإل  يرهاا، و  اا ىت كانام   لاًا، 
ااب، فِناا   نااوب  ااأل   ت  لااارم عنيااا وهاان كارهاا ، لشاارط  ت  كااوت  ت  اا  ُ ن  فااِت لااار  عنيااا لِذنيااا فااذ   ناااجب، وا 

ر، و رنع لذ   عا  ا بوج، و رنع ا ابوج لاذ   عاا  األ . ولا  قااإل ام اا   ا نًا، وح نيا ال  ثقط حقيا فن ا  ي
(؛ الفاسـي: شـر  44/ 1(؛ المـواق: التـاج واإلكليـل)5/ 1(؛ عليش: منح الجليل)351/ 4ينظر/ مال : المدونة ) ا  . 

 (. 415/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي )318/ 4(؛ الدردير: الشر  الكبير)371/ 4مياره الفاسي )
== 
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 : األد   
 : من القياس بما يلي ستدل لقول اإلمام ربيعةي

 بن صداقتا كسا ر أموالتا ليس لألب أن يبر ئ  ؛ال يجوز لألب أن يباريء عن صداق ابنته الثيب
ن جعل بيده  ؛سواء قيل إنه الذي بيده عقدة النكا  أم ال ،منه كما ال يبر ئ من غيره بن ابب وال

 . لصداق بعد الدخولفليس له اإلبراء من ا ،عقدة النكا 

 إذا طلقت قبل  ،بنه يمل  إبراء الزوج من صداق ابنته البكر ؛يجوز لألب أن يبارئ عن صداق ابنته البكر
 . (1)كان أولى أن يبار ه بخلع ومعاوضة ،وبنه لما جاز أن يبر ه بغير خلع وال معاوضة ،الدخول

  حك  طل  ا  خ اع : ا  ثأ   ا  ا   
 :  ورة ا  ثأ  

 . ؟هل يقع الطالق أم ال .أنت طالق :ثم قال لتا ،جل خالع زوجتهر 
 :  حر ر  حإل ا نباع

 . (2)وهو باطل ،إلى أنه ال يقع فذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في حكم وقوع الطالق بعد الخلع
                                                 

ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت كات ا  لار  عن   ااًل و     داقاً، فِن  ال  ناوب  األ   ت  لاارم عات الن ا  ا  اي رة و او لأ رهاا ىال 
ت  اا   كاات  ااا ناً ال   ااح ا  لااار ة، و قااع طاال  رنعاان، و كااوت ا  اااإل  ااردوداً  ا ااي رة، و  ااا ىت كاناام   ت  كااوت  ااا ناً، فاِا

ت    ُ نب ال  ح ا  لاار ة ىال  ت  كاوت األ   اا ناً، وح نياا  رنعاات عاا  ا ابوج  كل رة، فِت  نابم ذ   فا  لار ة  ح ح ، وا 
ت كاات ا  ادا  ع نااً فال  ل ا ي ا، و رنع ا بوج ل  عا  األ . و  اا ىت كاات ا  لاار  عنا  هاو ا  ادا  وكاات األ   اا ناً، فِا

ت كات فن ا ذ   وقع ا طل ،  كات  كاوت ا  ثا   ا  لا ار  عنا  فاثاداً؛ ألت ا ابوج ال  لار   ات ا  ادا  لاذ  ،  قع ا طل ، وا 
وكذ   األ  ال  اب   ا  ا ات لاذ  ، وح نياا  كاوت األ  قاد لاار  ا ابوج عات  ثا   فاثاد، ف اب ا  ا لادإل وهاو  يار ا   اإل  و 

 (؛73-74/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)517-516/ 6ينظــــر/ الشــــافعي: ابم)ق  اااا  ا  ثاااا  . ولاااا  قاااااإل ام ااااا  ا شااااافعن. 
 (.  465-461/ 1البجيرمي: حاشية البجيرمي على الخطيب )

ا رالع/ ذه  ى    ن       أل   ت  لاارم عات الن ا  ا  اي رة لشانء  ات  ا ياا، وق اإل  ناوب ذ ا  لشارط  ت  كاوت 
ف يا   اح  وحظ  يا، و  ا ىت قاإل األ   ابوج الن ا : طاا  الن ان و نام لاريء  ات  يرهاا، فف ا  عات ام اا   ح اد 

  ام:  لث روا
 األو  /  ن   قع طلقًا رنع ًا و ال لر  ا بوج وال    ت األ . 

 ا  ان  /  ن   قع طلقًا لاجنًا وال  لر  ا بوج و   ت األ . 
 ا  ا   /  ن   قع طلقًا لاجنًا وال  لر  ا بوج وال    ت األ . 

(؛ 487-486/ 8اإلنصــــاف ) (؛ المــــرداوي:447، 441/ 8ينظــــر/ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)ولاااا  قاااااإل ام ااااا   ح ااااد. 
 (. 411-413/ 5الرحيباني: مطالب أولي النتى )

 (. 74/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي) (1)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 317/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)
== 
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 : األد   
 ،وال ي عخدُّ عليه فليس له طالق بعد الخلع ،" طالقه كطالق امرأة أخرى: لقوله استدل اإلمام ربيعة

نما طلق ما ال يمل "  . (1)وال
 : من القرآن وابثر والقياس والمعقول ويستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (2)چےھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ چ :قوله تعالى

لم يكن له  ،فلما لم يكن لزوج المختلعة إمساكتا ،التسريح لمن له اإلمسا  جعل هللا: ون  ا دال  
 . (3)تسريحتا وطالقتا

 : األ ر .2

ألن   ؛ال  اب يا طل : ) ني ا قاال فن ا  خ اع   طاقيا بونيا روي عت الت علا  والت ا بل ر
 . (4)(طا   ا ال   ا 

 : ا ق ا  .3

 (5)كابجنبية والمطلقة قبل الدخول ،بنه ال يمل  رجعتتا ؛ال يقع الطالق على المختلعة . 

                                                 

(؛ المـــاوردي: 515/ 6. ينظـــر/ الشـــافعي: ابم )األوإل/ قاااد وافااا  قاااوإل ام اااا  رل عااا . ولااا  قااااإل ام ا اااات "ا شاااافعن و ح اااد"
(؛ 11/ 4(؛ بتـاء الـدين المقدسـي: العـدة)481/ 8(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)473/ 48(؛ المطيعي: تكملة المجموع)46/ 41الحاوي)

 (.  455-451/ 3(؛ الحجاوي: اإلقناع)475/ 6(، ابن مفلح: المبدع )431/ 4ابن ضويان: منار السبيل)
(؛ 435-431/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع ) اا   لاو حن فا . ا  انن/ ذه  ى    ن   قع ا طل . ولا  قااإل ام

(؛ ابــن 141/ 3(، ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)71/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير )83/ 6السرخســي: المبســوط )
 (. 434/ 3نجيم: البحر الرا ق )

ت  اا   كاات ذ اا  ا  ا ااث/ ذهاا  ى اا   ناا  ىت كااات لاا ت ا خاااع وا طاال  ثااكوم  و كاال  قاااطع، فااِ ت ا طاال  ال  قااع، وا 
(؛ ابـن 488/ 47(، ابـن عبـد البـر: االسـتذكار )316/ 4ينظـر/ مالـ : المدونـة )فا طل   قع، ول  قاإل ام ا   ا ا . 

(؛ المـواق: 13/ 1(؛ علـيش: مـنح الجليـل)476(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي )ص478-477/ 5رشد: البيان والتحصـيل )
 (. 51/ 1التاج واإلكليل)

 (. 317/ 4مال : المدونة) (1)

 (. 441سورة البقرة: من اآلية) (2)
 (. 47/ 41الماوردي: الحاوي) (3)
(؛ ابـــن قدامـــة: 11/ 4(؛ بتـــاء الـــدين المقدســـي: العـــدة)47/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)515/ 6ينظـــر/ الشـــافعي: ابم) (4)

 (. 431/ 4سبيل)(؛ ابن ضويان: منار ال475/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع)481/ 8المغني)

(؛ ابــن قدامــة: 471/ 48)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 47/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي)515/ 6ينظــر/ الشــافعي: ابم) (5)
 (. 475/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع)11/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )481/ 8المغني)
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 
 (1)فلم يلحقتا الطالق بغير عوض كابجنبية ،إن المختلعة ال يلحقتا الطالق بعوض . 

  ً(2)كان م طلرحًا كالمطلقة بعد العدة ،ولم ي سقط رجعةً  ،إن الطالق إذا لم يرفع نكاحا . 

 كالمطلقة  ،فلم يلحقتا الطالق الصريح ،وال تطلق بالكناية ،إن المختلعة ال يقع عليتا الطالق المرسل
 . (3)قبل الدخول

 : ا  عقوإل .4

زالة الزا ل  ،والمل  قد زال بالخلع واإلبانة ،إن الطالق تصرف في المل  باإلزالة ولتذا لم  ،محالوال
 . (4)يصح الخلع واإلبانة

  حك  خاع ا  ر   : ا  ثأ   ا رالع 
 :  ورة ا  ثأ  

  .أرادت أن تخالع زوجتا على مال لتا ،زوجة مريضة مرض الموت المخوف
 . ؟هل يجوز خلعتا أم ال

 :  حر ر  حإل ا نباع
 . (5)عدم جوازه إلىفذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في خلع المريضة

                                                 
 (. 471/ 48)تكملة المجموع: المطيعي (1)
 (. 11/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )481/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)447/ 41حاوي)ينظر/ الماوردي: ال (2)
 (. 481/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)471/ 48)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (3)
 (. 81/ 6(؛ السرخسي: المبسوط)435/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)
   ثأ   خ ث   قواإل: وفن ا(، 354/ 4ينظر/ مال : المدونة) (5)

(؛ 354-354/ 4. ينظــر/ مالــ : المدونــة)ولاا  قاااإل ام ااا   ا اا  فاان ا  دوناا . األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا 
ـــن رشـــد: البيـــان والتحصـــيل)351/ 4الـــدردير: الشـــر  الكبيـــر ) ـــل)414/ 5(؛ اب (؛ 481/ 5(؛ الحطـــاب: مواهـــب الجلي

ـــيش: مـــنح الجليـــل) (؛ التســـولي: 355/ 4(؛ الدســـوقي: حاشـــية الدســـوقي)34/ 1كليـــل)(؛ المـــواق: التـــاج واإل41/ 1عل
 (. 41/ 1(؛ الخرشي: شر  الخرشي)567-566/ 4البتجة)

 لاو "ولا  قااإل ام ا اات .  ات  ااث  ا ياا كا و ا   اً ا  انن/ ذه  ى   نواب خاع ا  ر   ، و كوت لادإل ا خااع ُ ع لار 
(؛ 486/ 6(؛ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع )17/ 1الحجـــة). ينظـــر/ الشـــيباني: "حن فااا  وام اااا   ا ااا  فااان روا ااا  عنااا 

(، 83/ 1(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق )444/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القـدير )415، 414/ 6السرخسي: المبسوط )
 (. 61/ 4ابن رشد: بداية المجتتد)

. ينظر/ ابن رشـد: ن روا   عن ول  قاإل ام ا   ا   ف. ا  ا ث/ ذه  ى   نواب خاع ا  ر    ىت خا عم لخاع   ايا
 (. 414/ 5البيان والتحصيل )

ت خا ع ا  عاا  ب اادة عااا   ا رالاع/ ذها  ى ا  ناواب خااع ا  ر  ا ، فاِت خا ع ا  عااا    را ا   نياا  و  قاإل  اح، وا 
ينظــر/ الــدردير: الشــر  الكبيــر . " ا اا  فاان روا اا  عناا  وام ااا   ح ااد"   را اا ، لطااام ا ب ااادة. ولاا  قاااإل ام ا ااات

(؛ 41/ 1(؛ عليش: منح الجليل)481/ 5(؛ الحطاب: مواهب الجليل)414/ 5(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل)4/355)
== 
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 : األد   
هل يجوز لتا أن تختلع من زوجتا وهي  ،حين س ل عن المرأة ،لقوله استدل اإلمام ربيعة

 . (1)لو جاز ذل  لم تزل امرأة توصي لزوجتا حين تستيقن الموت" ،ال يجوز خلعتا": قا الً  ؟،مريضة
 : من القياس والمعقول ويستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ق ا  .1

على  ،بنتا متتمة في قصد إيصال شيء من مالتا إلى زوجتا بغير عوض ؛مريضةال يجوز خلع ال
 . (2)كما لو أوصت أو أقرت له به ،وجه لم تكن قادرة عليه وهو وار  لتا

 : ا  عقوإل .2

بنه إعانة على  ؛و يحرم على زوجتا ،بنه إخراج وار  ؛يحرم خلع الزوجة المريضة عليتا
 . (3)معصية

  ك   خا ع  ا بون  بونيا عا   ت  عط    ك ر  ت  يرهاح: ا  ثأ   ا خا ث 
 :  ورة ا  ثأ  

 ،وتخشى أن ال تقيم حدود ار في طاعته وحسن عشرته ،زوجة مبغضة لزوجتا وغير مطيقة له
فوافق الزوج على مخالعتتا بشرط أن تعطيه أكثر مما أعطاها من  ،طلبت من زوجتا أن يخلعتا

 . ؟اهة أم بدون كراهةهل يجوز ذل  مع الكر  .المتر
 

                                                 
(؛ الخرشـي: 567-566/ 4(؛ التسـولي: البتجـة)351/ 4(؛ الدسوقي: حاشـية الدسـوقي)34/ 1المواق: التاج واإلكليل)

(؛ شـــمس 443/ 8ن قدامـــة: المغنـــي )(؛ موفـــق الـــدين بـــ441/ 4(؛ الخرقـــي: مختصـــر الخرقـــي)41/ 1شـــر  الخرشـــي)
(؛ المـــروزي: مســـا ل اإلمـــام أحمـــد 156/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي)414/ 44الـــدين بـــن قدامـــة: الشـــر  الكبيـــر)

سحاق بن راهويه)ص  (. 311/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)4883وال
ت ا خا  / ذه  ى   نواب خاع ا  ر   ، فِت خا عام ل يار ا   اإل  و  قاإل، كاات  ات ر    ا  ياا و  اإل  رك ياا، وا 

خا ع ا  لااأك ر  ات  ياار ا   اإل، كاناام ا ب اادة عااا   ياار ا   اإل  حالاااة ُ ع لار  اات ا  ااث كا و اا  . ولا  قاااإل ام ااا  
ــــــــــــووي(؛ 414/ 41(؛ المــــــــــــاوردي: الحــــــــــــاوي)511-518/ 6ينظــــــــــــر/ الشــــــــــــافعي: ابم)ا شااااااااااااافعن.  : منتــــــــــــاج الن
/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج)318/ 6يـــة المحتـــاج)(؛ الرملـــي: نتا343/ 5(؛ الغزالـــي: الوســـيط)415الطـــالبين)ص

 (. 417/ 3(؛ زكريا ابنصاري: أسنى المطالب)461-465

 . (354/ 4مال : المدونة) (1)

(؛ البتـوتي: شـر  414/ 44(؛ شـمس الـدين بـن قدامـة: الشـر  الكبيـر)443/ 8ينظر/ موفق الدين بن قدامة: المغنـي ) (2)
 (. 343/ 5اني: مطالب أولى النتى)(؛ الرحيب68/ 3منتتى اإلرادات)

 (. 41/ 1ينظر/ عليش: منح الجليل) (3)
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 :  حر ر  حإل ا نباع 
على أنه ال يجوز للرجل في الخلع أن يأخذ شي ًا مما  (1)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة

ولكنتم اختلفوا في حكم جواز أن يأخذ الرجل أكثر مما  ،(2)شوز من قبلتانأعطى زوجته إال أن يكون ال
 . (3)إلى جواز ذل  بدون كراهة فذهب اإلمام ربيعة ،بلتاإن كان النشوز من ق ،أعطاها من المتر

 : األد  
 : من القرآن وابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 (4)چەئائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ: قوله تعالى . 

ومن غير  ،سواء كان قلياًل أو كثيراً  ،الجنا  عن جميع ما افتدت به الزوجة رفع ار :ون  ا دال  
 . (5)فيجب العمل ب طالق النص ،أو زيادة عليه ،فصل بين ما إذا كان المتر

                                                 
 (. 374/ 4ينظر/ مال : المدونة) (1)
 (. 447ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 374، 314/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)
  فاان روا اا  ا نااا ع ا  ااي ر و ا اا  وا شااافعن". ولاا  قاااإل ا ن يااور"  لااو حن فاا. األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا 
/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير )483/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط )451/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع )

(؛ مالــ : 461/ 4(، الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)83/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )41/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة)448
ــــــر: الكــــــافي)ص311/ 4المدونــــــة) ــــــد الب ــــــن عب ــــــة المجتتــــــد)476(؛ اب ــــــن رشــــــد: بداي ــــــر: 67/ 4(؛ اب ــــــد الب ــــــن عب (؛ اب

/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)514/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)4171/ 3(؛ النفــــراوي: الفواكــــه الــــدواني)471/ 47االســــتذكار)
كفايـــــــــــة (؛ الحصـــــــــــني: 465/ 3(؛ الشـــــــــــربيني: مغنـــــــــــي المحتـــــــــــاج)451/ 48)تكملـــــــــــة المجمـــــــــــوع: المطيعــــــــــي(؛ 44

 (. 381ابخيار)ص
ينظـر/ . " لاو حن فا  فان روا ا  األ اإل و ح اد لات حنلاإل"ول  قاإل ام ا اات . ا  انن/ ذه  ى   نواب ذ    ع ا كراه 

(؛ 447/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير )483/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط )451/ 3الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع )
(؛ ابـــن قدامـــة: 461/ 4(، الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)83/ 1يم: البحـــر الرا ـــق )(؛ ابـــن نجـــ41/ 4المرغينـــاني: التدايـــة)

(؛ البتـوتي: شـر  منتتـى 154/ 4(؛ الزركشـي: شـر  الزركشـي)13/ 4(؛ بتاء الدين المقدسـي: العـدة)476/ 8المغني)
 (. 447/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل )411/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)64/ 3اإلرادات)

 (441سورة البقرة: من اآلية) (4)
(، 83/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )483/ 6(؛ السرخســي: المبســوط )451/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع ) (5)

/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)514/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)314/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)461/ 4الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)
(؛ الحصـــــــــــني: كفايـــــــــــة 465/ 3(؛ الشـــــــــــربيني: مغنـــــــــــي المحتـــــــــــاج)451/ 48)جمـــــــــــوعتكملـــــــــــة الم: المطيعــــــــــي(؛ 43

(؛ الزركشــــــي: شــــــر  13/ 4(؛ بتــــــاء الــــــدين المقدســــــي: العــــــدة )476/ 8(؛ ابــــــن قدامــــــة: المغنــــــي)381ابخيــــــار)ص
ــــى النتــــى )64/ 3(؛ البتــــوتي: شــــر  منتتــــى اإلرادات)154/ 4الزركشــــي) ــــب أول ــــن 411/ 5(؛ الرحيبــــاني: مطال (؛ اب

 (. 447/ 4ر السبيل )ضويان: منا



 

 

 

 

  454 

  
 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 
 (1)چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ چ: قوله تعالى . 

 . (2)فيجوز أخذه من غير كراهة ،أن المرأة في الخلع أعطت مالتا بطيبة من نفستا :ون  ا دال  
 : األ ر .2

 ا ك يا عفراء ُروي  ت ا رل ع لنم  عوذ لت فخو   فن ذ   ى   ع  ات  ،خا عم بونيا لن  ع   
 . (4)ا ر   (3)فأناب  ونعإل  يا  ادوت عقاص ،لت عفات

  (5)فا   نكر ذ   ،اخ اعم  ت بونيا لكإل شنء  يا ،لت ع رُروي  ت  والة  بون  علداهلل . 

  (6)( و اخ اعم ا ر ة  ت بونيا لكإل شنء  يا ألنبم ذ  : ) ن  قاإل ُروي عت الت علا . 

 : ا ق ا  .3

 (7)لمتر والثمنفلم يتقدر كا ،بدل الخلع عوض مستفاد بعقد . 

 (8)فأولى أن ال يتقدر ما يمتلكه من مالتا خلعاً  ،لملا لم يتقدر ما يمتل  الزوج من مال زوجته هبة . 
  حك  ثكن  ونفق  ا  لارج : ا  ثأ   ا ثادث 

 :  ورة ا  ثأ  
 . فقبل الزوج بذل  وبارأها ،بار ني ول  ألف دينار: زوجة قالت لزوجتا

 . ؟النفقة في عدتتا أم الهل يكون لتا السكنى و 

                                                 
 (. 1سورة النساء: من اآلية) (1)

 (. 4171/ 3(؛ النفراوي: الفواكه الدواني)451/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (2)

قصة أو عقيصة، وهي ضفيرة الشعر، وقيل هي الخيط الذي ت عقـص بـه أطـراف الـذوا ب (3) ينظـر/ ابـن . عقاص: جمع ع 
(، ابـن ابثيـر: 144/ 4(؛ الفيـومي: المصـبا  المنيـر)38/ 48؛ الزبيـدي: تـاج العـروس)(55/ 7منظور: لسان العـرب)

 (. 531/ 3النتاية في غريب ابثر)

(؛ 451/ 48)تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 43/ 41(؛ الماوردي: الحاوي)448/ 1ينظر/ ابن التمام: شر  فتح القدير) (4)
ـــن قدامـــة: المغنـــي ) (؛ 64/ 3(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى اإلرادات)13/ 4دســـي: العـــدة )(؛ بتـــاء الـــدين المق476/ 8اب

 (. 447/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل )411/ 5الرحيباني: مطالب أولى النتى )

ابـن عبـد ؛ (314/ 4(؛ مال : المدونة)448/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير )483/ 6ينظر/ السرخسي: المبسوط ) (5)
 (. 471/ 47البر: االستذكار)

(؛ بتــــاء الــــدين 476/ 8(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي )314/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)483/ 6ينظــــر/ السرخســــي: المبســــوط ) (6)
 (. 13/ 4المقدسي: العدة )

ــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 43/ 41ينظــر/ المــاوردي: الحــاوي) (7) (؛ 465/ 3)لشــربيني: مغنــي المحتــاجا(؛ 451/ 48)تكمل
 . (381)صالحصني: كفاية ابخيار

 (. 43/ 41الماوردي: الحاوي) (8)
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 :  حك  ا  ثأ   
قال  ،(1)على أن حكم المبار ة كحكم الم طلقة المبتوتة في السكنى والنفقةاتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

 . (2)وعليتا ما عليتا" ،لتا ما لتا ،" المبار ة مثل الم طلقة في المك :اإلمام ربيعة
                                                 

(؛ 433/ 1(؛ ابـن التمـام: شـر  فـتح القـدير)474/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط)46/ 1()454/ 3ينظر/ الكاساني: بـدا ع الصـنا ع) (1)
(؛ ابـــن عبـــد 171/ 4(؛ مالـــ : المدونـــة)571، 541/ 4(؛ الشـــيخ نظـــام: الفتـــاوى التنديـــة)466، 438/ 4الحـــداد: الجـــوهرة النيـــرة)

(؛ ابــــن خلــــف: كفايــــة 144/ 4(؛ الفاســــي: شــــر  ميــــارة الفاســــي)551/ 5(؛ الحطــــاب: مواهــــب الجليــــل)476البــــر: الكــــافي )ص
(؛ الرملــي: نتايــة 165/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)515/ 6(؛ الشــافعي: ابم)111(؛ اآلبــي: الثمــر الــداني )ص463/ 4الطالــب)
/ 1الـــدين بـــن قدامـــة: المغنـــي) ق(؛ موفـــ131صـــني: كفايـــة ابخيـــار)ص(؛ الح171/ 4(؛ الشـــربيني: اإلقنـــاع )444/ 7المحتـــاج)

(؛ العاصــمي: حاشــية الــروض 311/ 41(؛ شــمس الــدين بــن قدامــة: الشــر  الكبيــر)111/ 4(؛ الزركشــي: شــر  الزركشــي)481
 (.  165/ 43(؛ ابن عثيمين: الشرع الممتع)443/ 7المربع)

الكاسـاني: ر/ يـنظ.  ت ا  طاق  ا  ل و    ياا ا ثاكن  وا نفقا  ىذا كانام حاا لً  وقد ا ف  ا فقياء عا (، 175/ 4مال : المدونـة) (2)
(؛ الحــــــداد: الجــــــوهرة 433/ 1(؛ ابــــــن التمــــــام: شــــــر  فــــــتح القــــــدير)474/ 6(؛ السرخســــــي: المبســــــوط)46/ 1بــــــدا ع الصــــــنا ع)

(؛ 476البـــــر: الكـــــافي )ص(؛ ابـــــن عبـــــد 171/ 4(؛ مالـــــ : المدونـــــة)571/ 4(؛ الشـــــيخ نظـــــام: الفتـــــاوى التنديـــــة)4/466النيـــــرة)
ـــل ) ـــة الطالـــب)144/ 4(؛ الفاســـي: شـــر  ميـــارة الفاســـي)551/ 5الحطـــاب: مواهـــب الجلي ـــف: كفاي ـــن خل (؛ 463-464/ 4(؛ اب

ــداني )ص / 7(؛ الرملــي: نتايــة المحتــاج)165/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)515/ 6(؛ الشــافعي: ابم)111-181اآلبــي: الثمــر ال
(؛ 481/ 1الــدين بــن قدامــة: المغنــي) ق(؛ موفــ134-131(؛ الحصــني: كفايــة ابخيــار)ص171/ 4(؛ الشــربيني: اإلقنــاع )444

ـــر)111/ 4الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي) ـــن قدامـــة: الشـــر  الكبي ـــدين ب (؛ 465/ 1(؛ المـــرداوي: اإلنصـــاف)311/ 41(؛ شـــمس ال
 (.  165/ 43(؛ ابن عثيمين: الشرع الممتع)443/ 7العاصمي: حاشية الروض المربع )

 اخ افوا ىذا كانم حاجًل عا   ل    قواإل:  و كني 
الكاســاني: بــدا ع ر/ يــنظ. " لااو حن فاا  و ح ااد فاان روا اا  عناا "ولاا  قاااإل ام ا ااات . األوإل/ ذهاا  ى اا   ت  يااا ا ثااكن  وا نفقاا 

(؛ 4/466(؛ الحــداد: الجــوهرة النيــرة)433/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير)474/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)1/46الصــنا ع)
 (.  43/165(؛ ابن عثيمين: الشرع الممتع)466/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)571/ 4الشيخ نظام: الفتاوى التندية)

ينظـر/ ولا  قااإل ا ن ياور"  ا ا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا  عنا ". . ا  انن/ ذه  ى    ت  يا ا ثاكن  دوت ا نفقا 
(؛ الفاســي: شـــر  551/ 5لحطــاب: مواهــب الجليــل )(؛ ا476(؛ ابــن عبــد البــر: الكـــافي )ص171/ 4مالــ : المدونــة)

(؛ الشافعي: 111-181(؛ اآلبي: الثمر الداني )ص463-464/ 4(؛ ابن خلف: كفاية الطالب)144/ 4ميارة الفاسي)
(؛ 171/ 4(؛ الشـــربيني: اإلقنـــاع )444/ 7(؛ الرملـــي: نتايـــة المحتـــاج)165/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)515/ 6ابم)

(؛ الزركشــــــــي: شــــــــر  481/ 1الــــــــدين بــــــــن قدامــــــــة: المغنــــــــي) ق(؛ موفــــــــ134-131خيــــــــار)صالحصــــــــني: كفايــــــــة اب
(؛ ابـن عثيمـين: 466/ 1(؛ المـرداوي: اإلنصـاف)341/ 41(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبيـر)4/111الزركشي)

 (. 165/ 43الشرع الممتع)
الـدين بـن قدامـة:  قموفـ نظار/ وا ا  ظااهر ا  اذه . ول  قاإل ام ا   ح د فن ر . ا  ا ث/ ذه  ى    ن       يا ثكن  وال نفق 

ــــي) ــــر)111/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي)481/ 1المغن ــــدين بــــن قدامــــة: الشــــر  الكبي (؛ المــــرداوي: 341/ 41(؛ شــــمس ال
 (.  43/165(؛ ابن عثيمين: الشرع الممتع)443/ 7(؛ العاصمي: حاشية الروض المربع )466/ 1اإلنصاف)
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  
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 : األد   
 : من القرآن والمعقوليستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 (1)چپ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى . 

 (2)چڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ :قوله تعالى . 

 . (3)والمبارأة حكمتا حكم الطالق البا ن ،السكنى للمطلقة المبتوتة في عدتتا أوجب ار :ون  ا دال  
 : ا  عقوإل .2

ن السكنى  ،المبارأة حكمتا حكم الطالق لكونتا محبوسة عن الخروج والبروز  ؛الطالقوجبت قبل إنما وال
بن الحبس ؛ د بانضمام حق الشرع إليهكوتأ ،وقد بقي ذل  االحتباس بعد الطالق في حالة العدة ،لحق الزوج

ن  ،حتى ال يبا  لتا الخروج ،وبعد الطالق تعلق به حق الشرع ،للزوج على الخلوص قبل الطالق كان حقاً  وال
 . (4)فألن تجب بعد التأكد أولى ،قبل التأكد السكنىفلما وجبت به  ،بالخروجأذن الزوج لتا 

   ابوج ىذا كات علداً  حك  خاع ا حرة واأل   و   ا و د: ا  ثأ   ا ثالع 
 :  ورة ا  ثأ  

 . فقبل ذل  ،امرأة حرة خالعت زوجتا العبد على مبلغ من المال
 . ؟هل يصح خلعتا أم ال

  .فقبل الزوج ذل  ،ا خالعت زوجتا على مبلغ من المال دون إذن سيدهاإذ ،ابمة أو أم الولد
 . ؟هل يصح الخلع أم ال

 :  حك  ا  ثأ  
وأن ابمة وأم  ،(5)على أن الحرة لتا أن تختلع من زوجتا العبد اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 6ية)سورة الطالق: من اآل (1)

 (. 4سورة الطالق: من اآلية) (2)

الـدين بـن  ق(؛ موفـ131(؛ الحصني: كفايـة ابخيـار)ص171/ 4(؛ الشربيني: اإلقناع )515/ 6ينظر/ الشافعي: ابم) (3)
 (. 341/ 41(؛ شمس الدين بن قدامة: الشر  الكبير)481/ 1قدامة: المغني)

 .(541، 454/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)

(؛ 431(؛ السغدي: النتف فـي الفتـاوى)ص436/ 4(؛ الحداد: الجوهرة النيرة)411/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء) (5)
ــــــر: الكــــــافي)ص ــــــن رشــــــد: بدايــــــة المجتتــــــد)476ابــــــن عبــــــد الب (؛ المــــــاوردي: 516/ 6(؛ الشــــــافعي: ابم)68/ 4(؛ اب

(؛ 11/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر)15/ 4قدســي: العــدة)(؛ بتــاء الــدين الم344/ 5(؛ الغزالــي: الوســيط)41/85الحــاوي)
 (. 414/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)453/ 3الحجاوي: اإلقناع)
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 ،" تختلع الحرة من العبد: ام ربيعةقال اإلم، (1)الولد ليس لتما أن تختلعا من زوجيتما إال ب ذن سيدهما 
 . (2)وال تختلع ابمة من العبد إال ب ذن أهلتا"

  :األد  
 : من المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
(؛ 436/ 1(؛ ابن التمام: شـر  فـتح القـدير)478/ 6(؛ السرخسي: المبسوط)411/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)

(؛ الحطــاب: 147/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)354/ 4المدونــة ) (؛ مالــ :651/ 3ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني )
(؛ 68/ 4(؛ ابــــن رشــــد الحفيــــد: بدايــــة المجتتــــد)438/ 5(؛ ابــــن رشــــد: البيــــان والتحصــــيل )484/ 5مواهــــب الجليــــل )

/ 5(؛ الغزالــي: الوســيط)381/ 7: روضــة الطــالبين )النــووي(؛ 84/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي)517/ 6الشــافعي: ابم)
(؛ 488/ 8(؛ المـــرداوي: اإلنصـــاف)363/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج )316/ 6(؛ الرملـــي: نتايـــة المحتـــاج)344

 (. 411/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى )453/ 3(؛ الحجاوي: اإلقناع)481/ 1البتوتي: كشاف القناع)

     و    ا و د لي ر ىذت ث ده ا، عا   رلع   قواإل: و كت ا فقياء قد اخ افوا ىذا خا عم األ(، 354/ 4مال : المدونة) (2)
. ينظـر/ الكاسـاني: األوإل/ ذه  ى    ت ا خاع  ح ح، وا عوض ال  نا  ىال لعاد ا ع ا . ولا  قااإل ام اا   لاو حن فا 

(؛ ابـــن مــــازة: 436/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)478/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط)411/ 3بـــدا ع الصـــنا ع )
 (. 651/ 3برهاني )المحيط ال

ا  انن/ ذه  ى    ت ا خاع  ح ح، و كوت ا عوض  ردودًا  اث د، و     ابوج  ت  رنع ل  عا يا لعد ا ع  . ولا  
(؛ الحطـاب: مواهـب الجليــل 147/ 4(؛ البراذعـي: تتــذيب المدونـة)354/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة )قااإل ام اا   ا اا 

 (. 438/ 5(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل )484/ 5)
 كات ا خاع لي ر ىذت ا ث د فيو عا   رل ت:   ن  ىتا  ا ث/ ذه  ى   

ت كاات  ق ادًا ل  اا   اا   ا  ر  األوإل:  ت  خا ع عا  ع ت فن  دها، فا خاع لاطإل، و قع ا طل  ىت كات نانبًا، وا 
 ا ع ت فيو غ ر واقع. 

. ينظـر/ د ا  لعاد ا ع ا . ولا  قااإل ام اا  ا شاافعنا  ر  ا  انن:  ت  خا ع عا   اإل فن ذ  يا، فاا خاع نااجب، و ؤ 
ـــــووي(؛ 83-84/ 41(؛ المـــــاوردي: الحـــــاوي)517-516/ 6الشـــــافعي: ابم) (؛ 385-381/ 7: روضـــــة الطـــــالبين)الن

 ( . 363/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج )316/ 6(؛ الرملي: نتاية المحتاج)344/ 5الغزالي: الوسيط)
 لإل، ح ث ُروي عن  روا  ات: ا رالع/ وهو  إل ا   ح د لت حن

 ا روا   األو   "ظاهر ا  ذه ":  ن  ال  ح ا خاع. 
ت خا عام عاا  عا ت،  ا روا   ا  ان  :   ح ا خاع، فِت خا عم عا   اإل فن ذ  يا، فِن   ن  عا يا لعد ا ع ا ، وا 

 فف   ونيات: 
 ا ون  األوإل:   لم فن ذ  يا   ا ،  و ق     ىت     كت   ا ًا. 

(؛ ابـن 411/ 4. ينظـر/ الخرقـي: مختصـرالخرقي)ا  انن: ق ا  ا  ذه  ال شنء  ابوج؛ ألنياا ال   اا  ا عا تا ون  
(؛ ابـــــن تيميـــــة: 488/ 8(؛ المـــــرداوي: اإلنصـــــاف )156/ 4(؛ الزركشـــــي: شـــــر  الزركشـــــي)441/ 8قدامـــــة: المغنـــــي)

(؛ 474/ 6ابــن مفلــح: الفــروع ) (؛453/ 3(؛ الحجــاوي: اإلقنــاع)481/ 1(؛ البتــوتي: كشــاف القنــاع)15/ 4المحــرر)
 (. 411/ 5الرحيباني: مطالب أولى النتى )
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 ،وبذل العوض إنما يصح ممن له أهلية التصرف في المال ،الخلع عقد معاوضة فيه بذل للعوض 
 ،بنتما ال تملكان شي ًا أصالً  ؛غير متحقق في ابمة أو أم الولدو  ،وهذا م تحقق في الحرة المالكة بمرها

لل  لسيدها ن ملكتا فتما وما تملكان م   . (1)ولذل  ي شرط إذن السيد في الخلع ،بل وال

 ا اعات:  ان اً 
 : وف    لث  ثاجإل

 ؟ هإل   ح ا اعات  ت كإل بون ت: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

هل  .فالعنتا والعنته ،فأنكرت ذل  ،ولم يكن معه بينة ،رانية بالزنازوج مسلم قذف زوجته النص
 . ؟يصح التالعن بينتما أم ال

هل يصح التالعن  .فالعنتا والعنته ،فأنكرت ذل  ،ولم يكن معه بينة ،أو عبد قذف زوجته بالزنا
 . ؟بينتما أم ال

أو  ،أو حرين ،مملوكخيلن أو ،أو كافرين ،سواء كانا مسلمخيلن ،هل يصح التالعن من كل زوجين
 . ؟أم ال ،أو عدلين ،فاسقين

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا في  ،(2)أنه ال ي ضرب وال يالعن ،أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا قذف امرأته

 . (3)إلى أنه يصح من كل زوجين م كخلفخيلن فذهب اإلمام ربيعة ،صحة اللعان من كل زوجين

                                                 
(؛ 476(؛ ابـــن عبـــد البـــر: الكـــافي)ص436/ 4(؛ الحـــداد: الجـــوهرة النيـــرة)411/ 4ينظـــر/ الســـمرقندي: تحفـــة الفقتـــاء) (1)

الزركشــي: شــر  (؛ 15/ 4(؛ بتــاء الــدين المقدســي: العــدة)344/ 5(؛ الغزالــي: الوســيط)517-516/ 6الشــافعي: ابم)
(؛ 474/ 6(؛ ابـن مفلـح: المبـدع)481/ 1(؛ البتـوتي: كشـاف القنـاع)11/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)156/ 4الزركشي)

 (. 411/ 5الرحيباني: مطالب أولى النتى )
 (. 444ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)

(؛ ابــن قدامــة: 466/ 41)المجمــوع تكملــة: المطيعــي(؛ 44/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)415/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة) (3)
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 1/5المغني)

ول  قاإل ا ن يور"  ا   وا شافعن و ح د فن روا   ظاهر ا  ذه "، ىال  ت ام ا  . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 
-486ر: الكــافي)ص(؛ ابــن عبــد البــ418، 415/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة ) ا اا  اثاا  ن  ا اابون ت ا كااافر ت فقااط. 

(؛ ابـــن 434/ 1(؛ المـــواق: التـــاج واإلكليـــل)156/ 5(؛ الحطـــاب: مواهـــب الجليـــل )417/ 1(؛ القرافـــي: الـــذخيرة)487
ـــــــة المجتتـــــــد) تكملـــــــة : المطيعـــــــي(؛ 44/ 44(؛ المـــــــاوردي: الحـــــــاوي)741/ 6(؛ الشـــــــافعي: ابم)448/ 4رشـــــــد: بداي

/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)5/ 1بن قدامة: المغني)(؛ ا477/ 4(؛ ابسيوطي: جواهر العقود)41/466)المجموع
== 
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 : األد   
 : من القرآن والقياس لقول اإلمام ربيعة يستدل

 : ا قرآت ا كر   .1

 ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چ: قوله تعالى

 . (1)چ ۋ
نما خرج منه غير المكلفين ،عام شامل لكل زوج وزوجة :ون  ا دال   بن هذا ال يخلو من حد  ؛وال

 . (2)وذل  ال يتعلق إال بمكلف ،أو تعزير
 : ا ق ا  .2

 المسلم كالحر لعانه صح، طالقه صح زوج كل . 

 أهل معه يكن لم إن القذف من به خرج، الشتادة أهل من كان إذا قذفه من الزوج به خرج ما كل 
 . كالبينة الشتادة

 (3) كالطالق والمملوكين الكافرين بين الفرقة به وقعت، المسلمين الزوجين بين الفرقة به وقعت ما . 

 ودليل ذل  افتقار اللعان إلى اسم  ،وال عدالة ،وال حرية ،واليمين ال ي شترط لتا إسالم ،اللعان يمين
 . (4)ويستوي فيه الذكر وابنثى ،ار

                                                 
تي: (؛ البتــو 548/ 4(؛ الزركشــي: شــر  الزركشــي)17/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر)477/ 1(؛ المــرداوي: اإلنصــاف)74

 (. 478(؛ الكرمي: دليل الطالب)ص537/ 5الرحيباني: مطالب أولى النتى ) (؛484/ 3شر  منتتى اإلرادات)
غ اار ، ناااطق ت، حاار ت،  ثااا  ت، عاااقا ت، لااا ي ت، كااإل بوناا ت  ت  كااوت لاا ت  ااح  ا اعااات ناا  ُ شاا رط  ى اا  ا  ااانن/ ذهاا  

ينظـر/ ، ىال  ت ام ا   ح د  ا   شا رط شارط ا نطا . " لو حن ف  و ح د فن روا   عن " حدود ت فن ا قذف. ول  قاإل ام ا ات 
(؛ ابن التمـام: شـر  فـتح 11/ 7(؛ السرخسي: المبسوط)414/ 3ا ع )(؛ الكاساني: بدا ع الصن441/ 4السمرقندي: تحفة الفقتاء)

(؛ المرداوي: 74/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)5/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )444/ 1(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق)477/ 1القدير)
 (. 541/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )17/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)477/ 1اإلنصاف)

. ينظـر/  ث/ ذه  ى    ح  ا اعات  ت كإل بوج  كااف وبونا   ح ان . ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا ا  ا
 (. 541/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)17/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)477/ 1المرداوي: اإلنصاف )

 (. 6سورة النور: اآلية) (1)
: المطيعـــي(؛ 43/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)448/ 4مجتتـــد)(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة ال417/ 1ينظـــر/ القرافـــي: الـــذخيرة) (2)

(؛ الزركشــــي: شــــر  74/ 4(؛ بتــــاء الــــدين المقدســــي: العــــدة)5/ 1(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)466/ 41)تكملــــة المجمــــوع
 (. 537/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى )484/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات )541/ 4الزركشي)

 (. 43/ 44حاوي)الماوردي: ال (3)
(؛ بتـاء الـدين 5/ 1(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)466/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 43/ 44ينظر/ المـاوردي: الحـاوي) (4)

== 
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  ىذا  كذ  نفث  ،نكاه ا  لعت بون   حك : ا  ثأ   ا  ان   
 :  ورة ا  ثأ  

ولعاد  ت  ا َّ ا اعاات  ،والعن ا  ،فلعنياا عاا  نفان ا ح اإل ،فاأنكرم ،بوج قذف بون   ا حا إل لا بناا
 .  كذ  ا  لعت نفث  ،وفر  ا قا ن ل ني ا ،ل ني ا

ر مت عليه على التأبي ،هل يجوز له أن ينكح زوجته التي العنتا  . ؟دأم أنتا حخ
 :  حر ر  حإل ا نباع

 ،ف نه ي ضرب حد القذف ،على أن المالعن إذا أكذب نفسه ،(1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
 ،ولكنتم اختلفوا في حكم نكا  المالعن لزوجته ،(2)ويلحق به نسب الولد إذا كان اللعان على نفي الحمل

ر مت عليه  ،له أن ينكحتا أبداً  إلى أنه ال يجوز فذهب اإلمام ربيعة ،إذا أكذب نفسه بنتا تكون قد حخ
 . (3)على التأبيد

 : األد  
 : من السنة وابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 
                                                 

 (. 541/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)74/ 4المقدسي: العدة )

 (. 417/ 3ينظر/ مال : المدونة) (1)

(؛ ابـن 481/ 1. ينظر/ ابن التمام: شر  فتح القدير) عب ر فن غ رهاىال  ت ام ا   ح د نعإل ا حد فن ا  ح ن ، وا  (2)
ـــة )431/ 1نجـــيم: البحـــر الرا ـــق) ـــر: الكـــافي )ص417/ 3(؛ مالـــ : المدون / 6(؛ الشـــافعي: ابم)411(؛ ابـــن عبـــد الب

 (. 35/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)446/ 4(؛ الخرقي: مختصر الخرقي)75/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)731

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 418-417/ 3ر/ مال : المدونة)ينظ (3)
ينظـر/ مالـ : المدونـة األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  ا   وا شافعن و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ". 

؛ الفاســي: شــر  (533/ 4(؛ التســولي: البتجـة)441/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايـة المجتتــد)411(؛ ابـن عبــد البــر: الكـافي)ص417/ 3)
/ 41) تكملــــة المجمـــــوع: المطيعــــي(؛ 75/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)731-733/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)317/ 4ميــــارة الفاســــي)

/ 1(؛ البجيرمـي: حاشـية البجيرمـي علـى المـنتج )444/ 7(؛ الرملـي: نتايـة المحتـاج)381/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج )411
(؛ ابــــن تيميــــة: 481/ 1(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف )41/ 1(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)446 /4(؛ الخرقــــي: مختصــــر الخرقــــي )71

 (.  58/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)541/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )11/ 4المحرر)
 لو حن ف  و ح د فن روا ا  شاذ حنلاإل فان "ا  انن/ ذه  ى    نيا  حإل   ، و نوب     ت  نكحيا. ول  قاإل ام ا ات 

(؛ السرخسـي: 415/ 3(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع)444/ 4ينظر/ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء). "ت   حال روا  يا ع
/ 1(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق)41/ 4(؛ المرغيناني: التداية)488/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير)13/ 7المبسوط)

(؛ 11/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر)481/ 1ف )(؛ المــرداوي: اإلنصــا41/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)434، 431، 447
 (. 51/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)541/ 4الزركشي: شر  الزركشي )
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 : ا ثن  .1

ن ات  ى ذ ا   ف رَّق ا ال    ن     ع ات    ل ًدا}: ق اإل  ،ع ت  ا نَّل نِّ ع ت  ال ت  ُع  ر   ع   . (1){ا  ُ   ل 
 : يستدل من وجتين :ون  ا دال  

 ،ولم يفر ق بين مالعن وآخر ،على أن المالعن تحرم عليه زوجته على التأبيدنص النبي :األوإل
 . (2)ي كذب أم لم ،سواء أكذب نفسه ،فيكون عام شامل لكل مالعن

 . (3)كما في الطالق ثال  ،لوجب أن يذكر شرط اإلحالل ،لو جاز أن تح ل :ا  انن

 : األ ر .2

ا   لعنات ال : ) ني  قا وا ُروي عت ع ر وعان والت  ثعود والت علا  وثيإل لت ثعد
 . (4)( ن  عات  لداً 

 . سواء أكذب نفسه أم لم ي كذب ،عام شامل لكل مالعن :ون  ا دال  
 : ا ق ا  .3

 كالمصـــاهرة ،والحـــد بالتكـــذيب يرتفـــع ال أنـــه فوجـــب ،وحـــد تكـــذيب بغيـــر يرتفـــع ال عقـــد تحـــريم اللعـــان 
  .(5)والرضاع

  (6)كالطالق بالتكذيب تحريمه يرتفع ال أن فوجب ،للفرقة موضوع لفظ اللعان.  
  العــدة، بقــاء مــع الرجعــي كــالطالق عقــد، بغيــر يرتفــع تحــريم منتــا :أقســام أربعــة ينقســم الزوجــة تحــريم 

صابة بعقد تحريم يرتفع ومنتا العدة، بعد الرجعي كالطالق بعقد، يرتفع تحريم ومنتا  كالطالق زوج، وال

                                                 
(، وقــال ابلبــاني: صــحيح. ينظــر/ 146/ 1(، )3716 الــدارقطني: ســنن الــدار قطنــي، كتــاب النكــا ، بــاب المتــر، ) (1)

 (. 518/ 5(، )4165 ابلباني: السلسلة الصحيحة، )
(؛ ابن التمـام: شـر  11/ 7(؛ السرخسي: المبسوط)415/ 3(؛ الكاساني: بدا ع الصنا ع)444/ 4ة الفقتاء)ينظر/ تحف (2)

/ 44(؛ المــاوردي: الحـــاوي)434/ 1(؛ ابــن نجـــيم: البحــر الرا ـــق)41/ 4(؛ المرغينــاني: التدايـــة)488/ 1فــتح القـــدير )
/ 4(؛ الزركشــي: شــر  الزركشــي )381/ 3)(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج411/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 75

541 .) 

 (. 76/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (3)

-487/ 1(؛ ابـن التمـام: شـر  فـتح القـدير )11/ 7(؛ السرخسـي: المبسـوط)415/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)
(؛ ابـن 411-411/ 41) جمـوعتكملـة الم: المطيعـي(؛ 75/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)418/ 3(؛ مال : المدونة )481

 (. 51-58/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)541/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )41/ 1قدامة: المغني )

 (. 51/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)76/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (5)

 (. 76/ 44الماوردي: الحاوي) (6)
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 بابقســام ملحقــاً  اللعــان تحــريم يكــن لــم فلمــا والرضــاع، المصــاهرة كتحــريم مؤبــد تحــريم الــثال ، ومنتــا 
 . (1)التحريم تأبيد في بالرابع ملحقاً  يكون أن وجب اإلباحة، شروط في الثالثة

 وذلــ  يتأبــد فكــذل   ،نظيــر حرمــة قبــول الشــتادة بعــد الحــد فــي قــذف ابجنبــي ،ثبــوت الحرمــة باللعــان
 . (2)هنا

 ؟      قع ا فرق  ل ت ا   لعن   ت: ا  ثأ   ا  ا   
 :  ورة ا  ثأ  

 . فالعنتا والعنته ،فأنكرت ،نةرجل قذف زوجته بالزنا بدون بي
أم أن التفريق بينتا يفتقر إلى حكم  ،أم بلعانتما معاً  ،هل تقع الفرقة بينتما بلعان الزوج وحده

 . ؟الحاكم
 :  حر ر  حإل ا نباع

إلى  فذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين المتالعنين
 . (3)ويكون حكم الحاكم بالتفريق تنفيذًا ال إيقاعاً  ،عان الزوجين معاً أنتا تقع بتمام ل

 : األد  
 : من السنة والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 76/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)11/ 7ينظر/ السرخسي: المبسوط) (1)

 (. 11/ 7السرخسي: المبسوط) (2)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل:  ،(411/ 41)تكملة المجموع: المطيعي؛ (54/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (3)
. ينظـر/ مالـ : المدونـة " ا   و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه "األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا ات 

(؛ 444/ 4(؛ ابــــن رشــــد: بدايــــة المجتتــــد)317/ 1(؛ القرافــــي: الــــذخيرة)488بــــر: الكــــافي)ص(؛ ابــــن عبــــد ال417/ 3)
/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر)481/ 1(؛ المــرداوي: اإلنصــاف)41/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي )435/ 4الثعلبــي: التلقــين)

 (. 57/ 7ح: المبدع)(؛ ابن مفل483/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)544/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)11
 لاو "ىال ل فر ا  ا حااك  لعاد   اا   عاني اا. ولا  قااإل ام ا اات ، ا  انن/ ذه  ى    ت ا فرقا  ال  قاع لا ت ا   لعنا ت

-411/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)444/ 4. ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء)"حن فاا  و ح ااد فاان روا اا  عناا 
(؛ 41/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة)487-485/ 1ن التمــام: شــر  فــتح القــدير)(؛ ابــ13/ 7(؛ السرخســي: المبســوط)415

(؛ ابــــن تيميــــة: 481/ 1(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف)41/ 1(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي )447/ 1ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق)
 (. 58/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)544/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)11/ 4المحرر)

. ينظــر/ رقاا   قااع لاعااات ا اابوج وحااد ، و ااو  اا   لعاات ا بوناا . ولاا  قاااإل ام ااا  ا شااافعنا  ا ااث/ ذهاا  ى اا   ت ا ف
/ 6(؛ الغزالـي: الوسـيط)413/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 54/ 44(؛ الماوردي: الحـاوي)733/ 6الشافعي: ابم)

 (. 144فاية ابخيار)ص(؛ الحصني: ك444/ 7(؛ الرملي: نتاية المحتاج)381/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)417
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 : ا ثن  .1

   ن ات  ى ذ ا   ف رَّق ا ال    ن     ع ات    ل ًدا}: ق اإل  ،ع ت  ا نَّل نِّ ت  ال ت  ُع  ر  ع ع   . (1){ا  ُ   ل 

ولم  ،تنصيص على وقوع الفرقة بينتما بلعانتما ،االجتماع بعد لعانتما نفي الرسول :ون  ا دال  
 . (2)يجعل لغيرهما تأثيرًا في وقوعتا

   ع ت     تَّ ا نَّل نَّ ع ت  ال ت  ُع  ر ه ا ف ف رَّ   ل   ن ُي  ا و     ح    ا  و   د   ال  ر        ف ان   ف     ت  و   د  ل   ت  ر ُنإل  و ا  
ل ا    ر   ة  

(3) . 

  .(4)وليس إيقاعاً  كان تنفيذاً  ،بين المتالعنين بعد لعانتماتفريق النبي :ون  ا دال  
 ٌرو ن   ت   ،ث أ   ُم ال ت  ُع  ر   :ق اإل   ،ث   ع ُم ث ع  د  ل ت  ُنل   ر   :ق اإل  ع    د  ث  ا ُ   ل ع   :ف ق اإل   ،ع ت  ح 

ن   ت  ق اإل  ا نَّل نُّ  ا   ا اَّ   } :  ا ُ   ل ع  ث اُلُك  ا ع  ا ك اذ  ٌ  ،ح  ُدُك   ا   ي ا ،  ح   ؟  ا  ن :ق اإل   ،{ال  ث ل  إل       ع 
ي ا ،ال    اإل       } :ق اإل   ا ا م    ت  ف ر ن  ا   ي ا ف ُيو  ل   ا اث   ح  د ق م  ع  ا   ي ا  ،ى ت  ُكن م     و ا  ت  ُكن م  ك ذ ل م  ع 

 . (5){ف ذ ا     ل ع ُد      

ا   ي ا ال  ث ل  إل       " قو   :ون  ا دال   عالمًا عن وقوع الفرقة بينتما "ع  وليس ب يقاع  ،كان إخبارًا وال
على تقدمتا قبل  ،من وقوع الفرقة فدل ما أخبر به ،قد فرقت بينكما :بن إيقاع الفرقة أن يقول ؛الفرقة
 . (6)خبره
 : ا ق ا  .2

 إيقاعاً  ال تنفيذاً  فيه الحاكم حكم يكون أن فوجب الزوجية، على الزوجين إقرار يمنع قول اللعان، 
 . (7)به واإلقرار الطالق على كالبينة

 (8)فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع ،اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد . 
 

 

                                                 
 .458صسبق تخريجه  (1)
 (. 54/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)13/ 7(؛ السرخسي: المبسوط)411/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)

 (. 56/ 7(، )5345 البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب يلحق الولد بالمالعنة، ) (3)
 (. 58/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)54/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (4)

  (.55/ 7(، )5344 )عنين: " إن أحدكما كاذب. . . "، البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب قول اإلمام للمتال (5)

  (.58/ 7(، ابن مفلح: المبدع)41/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )53/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (6)
 (. 53/ 44الماوردي: الحاوي) (7)
 . (58/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)483/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)544/ 4ينظر/ الزركشي: شر  الزركشي) (8)
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 ا ر ة ا  فقود : ا  اً 
 : وف يا  لث  ثاجإل

   ف  ا  فقود وحك  بون  : ا  ثأ   األو  
  : ورة ا  ثأ  

ولم يرجع  ،ثم مضى عليه زمن طويل ،أو في سياحة ،و في تجارةأ ،رجل خرج مسافرًا في طلب العلم
  .ولكن دون جدوى ،فقام أهله بالسؤال والبح  عنه ،إلى أهله

 . ؟وتجري عليه أحكام المفقود أم ال ،هل يعتبر هذا الرجل مفقوداً 
ن كان متزوجاً   . ؟أم أنتا تعتد منه وتحل لألزواج ،هل تبقى زوجته باقية على ذمته ،وال

  :ر ر  حإل ا نباع ح
 كتاب وال السلطان يبلغه ال الذي المفقودفي صفة المفقود وحكم زوجته: " قال اإلمام ربيعة

مامه أهله أضل قد ،فيه سلطان  فلم ،عنه والمسألة طلبه في وام  ول لخ تخ  وقد ،هو أين يدرى فال ابرض في وال
 . (1)"الوفاة عدة بعدها تعتد ثم ابجل، المرأته بلغنا فيما اإلمام يضرب الذي فذل ، يوجد

                                                 
 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: (، 154/ 4مال : المدونة) (1)

 ن  حن  و   م"، و  ا حكا  بون ا : األوإل/ ذه  ى    ت ا  فقود هو " اث   شخص غا  عت لاد  وال ُ عرف خلر  
 و  أ  يااا خلاار ا طاال ، وال ُ حكاا  ، فِنيااا  ظااإل لاق اا  عااا  ا بون اا ،  حلوثاا  عااا  ا اابوج، ح اا    اا قت  اات وفا اا 

 ا   لا    حاد  ات  قرانا  ح اًا، وقاد ُروي عات  لان حن فا   لوفا   ح ن    ن  دة ال  ع ش   ايا  ت  و  والد  ،  و
-11/ 1. ينظـر/ الشـيباني: الحجـة)عا اًا  ات  او  والد ا . وهاذا  اذه  ام اا   لان حن فا  ن  قدرها ل اج  وعشر ت 

ـــة الفقتـــاء)51 -31/ 44(؛ السرخســـي: المبســـوط)416/ 6(؛ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع)311/ 3(؛ الســـمرقندي: تحف
 (. 418-415، 414/ 6(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير)38

ذي  ع ا    اد  و نقطاع خلار ، وال  ادرى ا لااد ا اذي هاو ف ا ، و كاوت ام اا  قاد ا  انن/ ذه  ى    ت ا  فقود هو" ا 
 ااج   اات ى ناااد "، و  ااا حكاا  بون اا : فااِت ام ااا    اار   يااا  نااًل   اادة  رلااع ثاان ت  اا   ع ااد عاادة ا   ااوف  عنيااا 

(؛ 461لكـافي)ص(؛ ابن عبد البـر: ا151/ 4ينظر/ مال : المدونة)بونيا، و حإل  ألبواج. وهذا  ذه  ام ا   ا  . 
-347/ 1(؛ عليش: مـنح الجليـل)54/ 4(؛ ابن رشد الحفيد: بداية المجتتد)64، 174/ 5ابن رشد: البيان والتحصيل)

 (. 443-444/ 4(؛ الثعلبي: التلقين)457-455/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل)348
 ظت  و  "، و  ا حك  بون   فف   قوالت: ا  ا ث/ ذه  ى    ت ا  فقود هو "ا ذي اندر    ر  وانقطع خلر  وغا  عا  ا 

   رلص  رلع ثن ت،     ع د عدة ا وفاة،     حإل  ألبواج. : ا قوإل ا قد  
ت طا م غ ل ا ،  اا    أ ياا  قا ت  و ا ، وعاا  هاذا : ا قوإل ا ند د  نيا لاق   عا  ا بون  ،  حلوث  عا  ا بوج وا 

 ى     ايا غا لًا. ا قوإل ال ُ حك  لوفا   ح      ن عا    دة ال  ع ش 
: المطيعـــي(؛ 347-346/ 44(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)618/ 6. ينظـــر/ الشـــافعي: ابم)وهاااذا  اااذه  ام اااا  ا شاااافعن
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 : األد   
 : من القرآن وابثر والقياس ربيعة يستدل لقول اإلمام

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ چ: قوله تعالى
إضرار بتا وعدوان  ،والحكم بعدم جواز نكا  غيره ،إن في حبس زوجة المفقود عليه :ون  ا دال  

ثم  ،بضرب لتا أجل المفقود أربع سنين ،ولذل  ي دفع الضرر والعدوان عنتا ،ذل  وقد نتانا ار ،عليتا
 . (2)حتى تحل للنكا  وال تبقى م علقة ؛عدة الوفاة

 : األ ر .2

  ىت بونن خرج ى    :فقا م،  ت ا ر ة   م ع ر لت ا خطا  روى علد ا رح ت لت  لن   ا
اع دي  رلع  ): فقاإل  يا،    عادم ،مفأ رها  ت   رلص  رلع ثن ت ف رل  ،قد ثند  ها  وفُ 
  .(3)(قد حاام  ألبواج): فقاإل ،ففعام    عادم ،( شير وعشراً 

                                                 
(؛ الشــربيني: 418-417/ 7(؛ الرملــي: نتايــة المحتــاج)418/ 6(؛ الغزالــي: الوســيط)116-115/ 41)تكملــة المجمــوع
 (. 411-481/ 4)(؛ ابسيوطي: جواهر العقود317/ 3مغني المحتاج)

ا رالع/ ذه  ى    ت ا  فقاود هاو" ا اذي ال ُ عاا   ا  ح ااة وال  اوم؛ وال ُ عاا   ا   و اع؛ النقطااع خلار "، و  اا حكا  
 بون  : فيو عا  قث  ت: 

 وا  نارة، فف   عت ام ا   ح د روا  ات: ، وا ث اح ،  ي ل  ظاهرها ا ثل  : كطا  ا عا ، ا ذي انقطع خلر : ا قث  األوإل
   رلص  ثع ت ثن   ت  و  ُو د. : األو  
  ن ظر  لدًا ح      قت  و  ،  و    ن  دة ال ع ش ى     ايا، وذ    ردود ى   ان ياد ا حاك  . : ا  ان  

 ي ل  ظاهرها ا يل : كا اذي ُ فقاد لا ت  هاا ،  و ُ فقاد فان حااإل ا حار ،  و  يار  ، ا ذي انقطع خلر : ا قث  ا  انن
 نو  فراد دوت آخر ت، فف   عت ام ا   ح د  لث روا ام: ف ن، ل  ثف ن 
   رلص  رلع ثن ت     ع د عدة ا وفاة. : األو  
   رلص  رلع ثن ت فقط. : ا  ان  
 ا  وقف  ي  ت   رلص  لدًا، ح      قت  و    و    ن  دة ال  ع ش ى     ايا. : ا  ا   

(؛ ابـن تيميـة: 454-451/ 7(؛ المـرداوي: اإلنصـاف)434/ 1مـة: المغنـي)ينظـر/ ابـن قداوهذا  اذه  ام اا   ح اد لات حنلاإل. 
ــــب أولــــى النتــــى)514/ 4(؛ البتــــوتي: شــــر  منتتــــى اإلرادات)116/ 4المحــــرر) (؛ الكرمــــي: دليــــل 631/ 1(؛ الرحيبــــاني: مطال

 . (88-87/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)671-673/ 4(؛ عبد الرحمن البعلي: كشف المخدرات)441الطالب)ص

 (. 434سورة البقرة: من اآلية) (1)

 (. 115/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 346/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)35/ 44ينظر/ السرخسي: المبسوط) (2)

ــــدير) (3) ــــتح الق ــــن التمــــام: شــــر  ف ــــة)416/ 6ينظــــر/ اب ــــ : المدون ــــر: الكــــافي)ص154/ 4(؛ مال ــــد الب ــــن عب (؛ 461(؛ اب
(؛ ابـــن 434/ 1(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)115/ 41)تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 347-346/ 44المـــاوردي: الحـــاوي)

 (. 88/ 4ضويان: منار السبيل)
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

ثم تعتد عدة  ،امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين أمر سيدنا عمر بن الخطاب :ون  ا دال   
 . ثم تحل للنكا  ،الوفاة

 رلص  رلع ثن ت    : ) ني  قا وا فن ا ر ة ا  فقودُروي عت ع  ات والت علا  والت ع ر  
 . (1)( ع د  رلع   شير وعشراً 

 : ا ق ا  .3

 واست حق باإلعسار وهو فقد  ،وهو فقد االستمتاع مع القدرة على النفقة ،إن الفسخ لملا است حق بالع نة
فألن ي ستحق بغيبة المفقود وهو جامع بين فقد االستمتاع وفقد  ،النفقة مع القدرة على االستمتاع

 . (2)يكون أولى ،النفقة

 كالتفريق بسبب الع نة  ،لدفع الضرر عنتا ؛ي فرلق بين المفقود وامرأته بعد انتتاء مدة التربص
 . (3)واإليالء

فوند بون   قد  بونم لرنإل  ،حك  نكاه ا  فقود ىذا قد  ح اً : ا  ثأ   ا  ان  
 آخر

  : ورة ا  ثأ  
ثم تزوجت برجل  ،ثم اعتدت عدة الوفاة ،سنين فضرب لتا القاضي ابجل أربع ،امرأة ف قد زوجتا

 . ثم قدم المفقود حياً  ،آخر
 . ؟أم أنتا تبقى مع زوجتا الثاني ،هل ترجع إلى الزوج ابول

  : حر ر  حإل ا نباع
أن المفقود  وعليه فقد اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة ،هذه المسألة ثمرة خالف للمسألة السابقة

ولكنتم اختلفوا إذا كان قدومه بعد نكا   ،(4)ف نتا تبقى زوجته وترجع إليه ،ن ت نكح زوجتهإذا قدم حيًا قبل أ
                                                 

(؛ 346/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)54/ 4ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد) ؛(416/ 6ينظــر/ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير) (1)
 (. 317/ 3الشربيني: مغني المحتاج)

 (. 115/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 347/ 44حاوي)ينظر/ الماوردي: ال (2)
 (. 416/ 6(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير)35/ 44ينظر/ السرخسي: المبسوط) (3)

-415/ 6(؛ ابن التمـام: شـر  فـتح القـدير)35-31/ 44(؛ السرخسي: المبسوط)51-11/ 1ينظر/ الشيباني: الحجة) (4)
(؛ الثعلبـــي: 458/ 1(؛ المـــواق: التـــاج واإلكليـــل)461عبـــد البـــر: الكـــافي)ص(؛ ابـــن 111/ 4(؛ مالـــ : المدونـــة )416

(؛ 318/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)341/ 44(؛ المــاوردي: الحــاوي)618/ 6(؛ الشــافعي: ابم )443/ 4التلقــين)
 (. 671/ 4(؛ عبد الرحمن البعلي: كشف المخدرات)443/ 1(؛ الحجاوي: اإلقناع )437/ 1ابن قدامة: المغني)
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 :"يقولون: قال ،إلى أنه أحق بتا مالم يدخل بتا الثاني فذهب اإلمام ربيعة ،زوجته من رجل ثانٍ  
ن، بتا أحق فتو تنكح مالم العدة بعد أو ،عدتتا في زوجتا جاء إن  فال ،بتا خلود العدة بعد نكحت وال

 . (1)عليتا" له سبيل
                                                 

 وفن ا  ثأ   خ ث   قواإل: (، 154/ 4مال : المدونة) (1)
/ 4. ينظـر/ مالـ : المدونـة)ول  قاإل ام ا   ا   فن  حد قو    قلإل  ت   وم لعا . األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع 

/ 1كليل)(؛ المواق: التاج واإل64-64/ 5(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل)461(؛ ابن عبد البر: الكافي)ص154، 111
 (. 443/ 4(؛ الثعلبي: التلقين)458

ا  انن/ ذه  ى    ت نكااه ا  اانن لاطاإل، ثاواء دخاإل لياا     ا   ادخإل، وُ فارَّ  ل ني اا، فاِت كاات  ا   ادخإل لياا فال 
ت كات دخإل ليا فايا  ير ا   إل،  ا   ع اد  ا   رناع ى ا  بونياا األوإل. ولا  قااإل ام ا اات   لاو حن فا  "شنء  يا، وا 

(؛ ابــن التمــام: 38-37/ 44(؛ السرخســي: المبســوط)54-51/ 1ينظــر/ الشــيباني: الحجــة ). "فاان ا ند اادوا شااافعن 
ــــــــة 341/ 44(؛ المــــــــاوردي: الحــــــــاوي )641/ 6(؛ الشــــــــافعي: ابم)417/ 6شــــــــر  فــــــــتح القــــــــدير) (؛ المطيعــــــــي: تكمل

 . (318/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)418/ 7(؛ الرملي: نتاية المحتاج)117/ 41المجموع)
وال  رنع ى   األوإل، ثواء دخإل لياا     ا   ادخإل. ولا  قااإل ام اا   ا ا  فان ، ا  ا ث/ ذه  ى   نكاه ا  انن  ح ح

(؛ ابـــــن رشـــــد: البيـــــان 461(؛ ابـــــن عبـــــد البـــــر: الكـــــافي)ص154، 111/ 4. ينظـــــر/ مالـــــ : المدونـــــة)ا قاااااوإل اآلخااااار
 (. 443/ 4لتلقين)(؛ الثعلبي: ا458/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل )64/ 5والتحصيل)

ا رالع/ لناء عا  قوإل ام ا  ا شافعن ا قد  " ا  رلص  رلع ثن ت     ع د عدة ا وفاة"، اخ اف األ حا  عا   رلعا  
  ون : 

 و نفاذ فان ا ظااهر وا لااطت  ؟،هاإل نفاذ فان ا ظااهر دوت ا لااطت،  ن   ح وإل عا   عن  حك  ا حااك : ا ون  األوإل
فقد لطاإل نكااه األوإل ثاواء كاات ح اًا  و    اًا، و كاوت نكااه ا  اانن ، اهر وا لاطت  عاً فِت ق إل لنفوذ  فن ا ظ ؟، عا

ت ق ااإل: لنفااوذ  فاان ا ظاااهر دوت ا لاااطت،  ااح حاً  بواإل ؛  ااثااواء نكحاام لعااد   و  اا   اانكح، فنكاااه األوإل  الاام، وا 
 . ا ظاهر  ع ونود ا ح اة، و كوت نكاه ا  انن لاطًل . وهو قوإل ن يور األ حا 

،  ت نكاه األوإل  الم فن ا حا  ت؛ ألت عا  ا فثخ  يا   حكا  ا  اوم، وقاد لطاام  اع وناود ا ح ااة: ا  اننا ون  
 ثواء  بونم  و      بوج. وهو  حكن عت  لن عان لت  لن هر رة. 

 ت نكاااه األوإل لاطااإل فاان ا حااا  ت؛ ألت عااا  ا فثااخ انقطاااع خلاار ، وعااد  ا عااا  لااأ ر ، وهااذ  ا عااا  : ا وناا  ا  ا ااث
ت لات ح اًا  ات لعاد  ثاواء لانام ، ثاواء  بونام  و  ا    ابوج، فاِت  بونام كاات نكااه ا  اانن  اح حاً ، ونودة، وا 

 ح اة األوإل  و  و   . 
؛ ىت      بوج لي ر ، ولاطإل ىت  بونم لي ار ؛ ألت  ق اود ا حكا  لفثاخ نكاحا ،  ت نكاه األوإل  الم: ا ون  ا رالع

ذا     وند  ا   ثا قر   بوج لي ر ، فِذا وند ا  ق ود اث ق كاا        ق اود  فعاإل ا  الة، فاِذا وناد ، ر ا حك ، وا 
ذا وند قلإل ا ادخوإل ف ياا لطاإل. حكاا  ا اداركن عات  لان ىثاحا  ا  اروبي . ، ا  اء لعد دخو   ف يا اث قر حك  ، وا 

 (. 118-117/ 41(؛ المطيعي: تكملة المجموع)344-341/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي )
ت كات لعد ا دخوإل ذه / ا رالع ُ خ َّر ل ت  خذها ف كاوت ، ى   ىت كات قدو   قلإل دخوإل ا  انن، فين    ُ رد ى   ، وا 

. ينظـر/ ابـن قدامـة: بون   لا عقد األوإل، ول ت  خاذ  اداقيا و كاوت بونا  ا  اانن. ولا  قااإل ام اا   ح اد لات حنلاإل
== 
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

 : األد   
  :من ابثر بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

و    عا يا ح    ،طا  ا ر    فأعا يا ورانعيا قلإل انق اء ا عدة ،كنفُروي  ت رنًل  قاإل     لا 
 ،يات     كت دخإل ل)ى: فقاإل    ،فقص عا   ا ق  ع ر فأ  ،    قد  فوندها قد  بونم ،غا 
 . (1)(فا      عا يا ثل إل ،وات كات دخإل ليا ،ح  ليا فأنم 

 ،جعل الضابط والشرط للمفقود في استرجاع زوجته أن سيدنا عمر بن الخطاب :ون  ا دال  
 . ول الزوج الثاني بتاهو عدم دخ ،وأحقيته بتا

 ؟ هإل  ف قر ال داء  دة  رلص ا  فقود ى   حك  ا حاك : ا  ثأ   ا  ا   
  : ورة ا  ثأ  

أم أنه ي شترط  ،وانقطع خبره من تلقاء نفستا ،هل تتربص أجل المفقود من يوم ف قد .امرأة ف قد زوجتا
 . ؟حكم الحاكم البتداء مدة تربصتا

  : حر ر  حإل ا نباع
مسألة حدودها ضمن أقوال الفقتاء الذين ذهبوا إلى أن زوجة المفقود تتربص أربع سنين ثم هذه ال

 فذهب اإلمام ربيعة ،وعليه فقد اختلفوا في افتقار ابتداء مدة التربص إلى حكم الحاكم ،تعتد عدة الوفاة
" فذل  المفقود الذي : ةقال اإلمام ربيع ،فال تبدأ مدة التربص إال بحكم الحاكم ،إلى أنتا تفتقر إلى ذل 

 . (2)ثم تعتد بعدها عدة الم توفى عنتا زوجتا" ،يضرب له اإلمام فيما بلغنا المرأته
                                                 

(؛ عبــــد الــــرحمن البعلــــي: كشــــف 443/ 1اع )(؛ الحجــــاوي: اإلقنــــ416/ 4(؛ ابــــن تيميــــة: المحــــرر )437/ 1المغنــــي)
 (. 671/ 4المخدرات)

(؛ ابـن عبـد 154/ 4(؛ مالـ : المدونـة)417/ 6(؛ ابـن التمـام: شـر  فـتح القـدير)37/ 44ينظـر/ السرخسـي: المبسـوط) (1)
 (. 461البر: الكافي)ص

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 154/ 4مال : المدونة) (2)
ولا  قااإل األج ا  "  ا ا  و  احا  ا شاافعن فان ا ونا  األ اح وام اا   ح اد فان .  األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع

(؛ 64/ 5(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل)461(؛ ابن عبد البر: الكافي)ص151/ 4ينظر/ مال : المدونة)روا   عن ". 
؛ المطيعــــي: تكملــــة (348/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي)444/ 4(؛ الثعلبــــي: التلقــــين)456/ 1المــــواق: التــــاج واإلكليــــل)

/ 1(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)317/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)418/ 7(؛ الرملي: نتاية المحتاج)116/ 41المجموع)
 (. 418/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع )416/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)444/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)434

ولا  . لص  ات  اقااء نفثايا  ات حا ت ا فقادات وانقطااع ا خلارا  انن/ ذه  ى    ن  ال  ف قر ى   حك  ا حااك ، ف  ار 
. ينظـــر/ المطيعـــي: تكملـــة قااااإل   اااحا  ا شاااافعن فااان ا ونااا  اآلخااار و ام اااا   ح اااد فااان روا ااا  ظااااهر ا  اااذه 

/ 1(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)317/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)418/ 7(؛ الرملي: نتاية المحتاج)116/ 41المجموع)
(؛ البتـوتي: شـر  418/ 1(؛ ابن مفلـح: الفـروع )416/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)444/ 1وي: اإلنصاف)(؛ المردا434
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 الخلع واللعان وامرأة المفقود: األولالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق

  :األد   
 : من ابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

ىت بونن خرج ى    ثند : فقا م ، ت ا ر ة   م ع ر لت روى علد ا رح ت لت  لن   ا 
 ،(اع دي  رلع   شير وعشراً ): فقاإل  يا،    عادم ،م رها  ت   رلص  رلع ثن ت ف رل فأ ،قد ها  وفُ 

  .(1)(قد حاام  ألبواج): فقاإل ،ففعام    عادم
مر من حين قضى بذل  أمير المؤمنين سيدنا ع ،أن امرأة المفقود ابتدأت مدة تربصتا: ون  ا دال  

 . فدل على أن مدة التربص تفتقر إلى حكم الحاكم ،(2)بن الخطاب
 : ا ق ا  .2

 . (3)بالنص المقدرة اإليالء مدة وخالفت، الع نلة فتفتقر إلى حكم الحاكم كمدة مدة تتقدر باالجتتاد أنتا
 

                                                 
/ 4(؛ عبـــد الـــرحمن البعلـــي: كشـــف المخـــدرات)461/ 5(؛ الرحيبـــاني: مطالـــب أولـــى النتـــى)417/ 3منتتـــى اإلرادات)

 (. 88/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)671

ــــتح القــــد (1) ــــن التمــــام: شــــر  ف ــــة)416/ 6ير)ينظــــر/ اب ــــ : المدون ــــر: الكــــافي)ص154/ 4(؛ مال ــــد الب ــــن عب (؛ 461(؛ اب
(؛ ابــن 434/ 1(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)115/ 41(؛ المطيعــي: تكملــة المجمــوع)347-346/ 44المــاوردي: الحــاوي )

 (. 88/ 4ضويان: منار السبيل)

 (. 348/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (2)
 (. 434/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)116/ 41(؛ المطيعي: تكملة المجموع)348/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (3)



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاني

 اإليالء والظهار
 

  :، مهاحيث سأتناول احلديث فيه عن أمرين اثنني

 اإليالء.   أوالً:

 .  الظهار ثايناً:
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 

 (1)ام لء : والً 
  :وف    لث  ثاجإل

؟   َّا ف   شرط ونباء ،هإل  قع ام لء لي ر ا حاف لاهلل: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

أو  ،أو علي أن أتصدق بألف دينار ،إن جامعت  أو وطأت  فعلي صيام أسبوع :زوج قال لزوجته
 . أو علي أن أذبح كبشاً  ،ثانية طالقامرأتي ال

أو بصفة من  ،أم أن اإليالء ال يكون فقط إال بالحلف بار تعالى ،هل يكون موليًا بتذه ابلفاظ
 . ؟صفاته

 :  حر ر  حإل ا نباع
 ،(2)أو بصفة من صفاته ،ال خالف بين أهل العلم على أن الرجل يكون موليًا إذا حلف بار تعالى

، إلى أنه يكون موليًا بذل  فذهب اإلمام ربيعة ،إذا حلف بغير ذل  م ملا فيه شرط وجزاء ولكنتم اختلفوا
أو  ،ولو قال علي مشي ؟،هل يجب على الرجل إيالء بغير يمين حلفتا ،حين س ل فاإلمام ربيعة

فتو بمنزلة  ،" كل ما عقد على نفسه: قال ،أو قال مالي في سبيل ار ،أو عتد ،أو هدي ،عتق
 . (3)إليالء"ا

                                                 
طلقـًا أو مـدة تزيـد يجـامع زوجتـه فـي ق بلتـا مال اإليالء: أن يحلف أو ي قسم الزوج القادر على الـوطء علـى أن ال يطـأ أو (1)

ــــــى أربعــــــة أشــــــتر ــــــق) .عل ــــــن نجــــــيم: البحــــــر الرا  ــــــين)1/65ينظــــــر/ اب ــــــي: التلق ــــــة  (؛4/433(؛ الثعلب الحصــــــني: كفاي
(؛ المنــــــــــــــاوي: 51(؛ الجرجــــــــــــــاني: التعريفــــــــــــــات)ص4/111(؛ الزركشــــــــــــــي: شــــــــــــــر  الزركشــــــــــــــي)144ابخيــــــــــــــار)ص

 (.416التعاريف)ص

(؛ الزركشي: 513/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)6/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 448ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)
 (. 111/ 4شر  الزركشي )

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 87/ 3مال : المدونة) (3)
األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  و ا   وا شافعن فن ا ند د و ح د فن روا   عن ". 

(؛ السرخســــــي: 466، 464، 464/ 3(؛ الكاســــــاني: بــــــدا ع الصــــــنا ع)411/ 4ينظــــــر/ الســــــمرقندي: تحفــــــة الفقتــــــاء )
(؛ الزيلعـــــي: تبيـــــين 74، 65/ 1(؛ ابـــــن نجـــــيم: البحـــــر الرا ـــــق)44/ 4نـــــاني: التدايـــــة )(؛ المرغي41-43/ 7المبســــوط)
(؛ ابــــن عبــــد البــــر: 81/ 3(؛ مالــــ : المدونــــة )11، 11/ 1(؛ ابــــن مــــازة: المحــــيط البرهــــاني)465، 464/ 4الحقــــا ق)

(؛ 81/ 1رشي)(؛ الخرشي: شر  الخ547/ 4(؛ التسولي: البتجة)414/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد)471الكافي)ص
(؛ المـــاوردي: 671/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)146/ 4(؛ الدســـوقي: حاشـــية الدســـوقي)4135/ 3النفـــراوي: الفواكـــه الـــدواني)

(؛ الرملــــي: نتايـــــة 311/ 3(؛ الشـــــربيني: مغنــــي المحتــــاج)7/ 41) تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 311/ 41الحــــاوي)
(؛ ابـــن 446/ 1(؛ المــرداوي: اإلنصــاف )513/ 8ة: المغنــي)(؛ ابــن قدامــ8/ 6(؛ الغزالــي: الوســيط )71/ 7المحتــاج)

== 
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من القرآن وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 .(1)چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ: قوله تعالى
ويقع على اليمين  ،واسم اليمين يقع بار تعالى ،اإليالء في اللغة عبارة عن اليمين: ون  ا دال  

ذا كان اللفظ مطلقاً  ،فكان على عمومه في كل حالف ،لتحقق معنى اليمين وهو القوة ؛بالشرط والجزاء  ،وال
 . (2)أولى من حمله على الخصوص، كان إجراؤه على العموم

 : األ ر .2

 . (3)(فين ى لء ،كإل    ت  نعم ن اعيا: ) ن  قاإل ي عت الت علا ُرو 
 . أوغيرها مملا فيتا شرط وجزاء ،سواء كانت اليمين بار ،عام يشمل كل يمين :ون  ا دال  

 : ا ق ا  .3

 فاقتضى أن يكون موليًا  ،بالحن  فيتا ما لم يلزمهوالتزم  ،يمين الشرط والجزاء يمين منعت جماعتا
 . (4)كاليمين بار تعالى ،بتا

                                                 

 (. 167(؛ الكلوذاني: التداية)ص111/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )85/ 4تيمية: المحرر)
ا شاافعن فان " و ل ف   ت  فا  . ولا  قااإل ام ا اات ، ا  انن/ ذه  ى    ن  ال  كوت  و  ًا ىال لا حاف لاهلل  عا  

(؛ 6/ 41) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 313/ 41. ينظر/ المـاوردي: الحـاوي)"   ظاهر ا  ذه ا قد   و ح د فن روا
ـــــاج) ـــــي المحت ـــــاج)311/ 3الشـــــربيني: مغن ـــــة المحت ـــــي: نتاي ـــــي: الوســـــيط)71/ 7(؛ الرمل ـــــن قدامـــــة: 8/ 6(؛ الغزال (؛ اب

/ 4: شــر  الزركشــي )(؛ الزركشــي85/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر )445/ 1(؛ المــرداوي: اإلنصــاف )513/ 8المغنــي)
 (. 167(؛ الكلوذاني: التداية)ص111

ا  ا ث/ ذه  ى    ت ا رناإل  كاوت  و  اًا، ىذا حااف ل  ا ت  كفارة كا ناذر وا ظياار. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  
 (. 115/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )85/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )446/ 1ينظر/ المرداوي: اإلنصاف )عن . 

 (. 446سورة البقرة: اآلية) (1)

ـــدا ع الصـــنا ع) (2) ـــاج)311/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)464-464/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: ب ـــي المحت / 3(؛ الشـــربيني: مغن
 (. 111/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )71/ 7(؛ الرملي: نتاية المحتاج)311

 (. 513 /8(؛ ابن قدامة: المغني)7/ 41) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (3)

(؛ 465/ 4(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)44/ 4(؛ المرغينــــاني: التدايــــة )411/ 4ينظــــر/ الســــمرقندي: تحفــــة الفقتــــاء ) (4)
(؛ الرملــي: 311/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)7/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 311/ 41المــاوردي: الحــاوي)

 (. 513/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)71/ 7نتاية المحتاج)
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 
 من ، أعظم وأشدوالطالق بالعتق يمينه في الضرر يكون وقد، المولي على الضرر أدخل ما اإليالء 

 . (1)مولياً  بتما يكون أن أولى فكان تعالى، بار يمينه من الضرر

 : ا  عقوإل .4

 قربان من االمتناع على ابشياء بتذه يتقوى والحالف، القوة عن عبارة اللغة في ينواليم ،يمين اإليالء
 ويشق الطبع على يثقل بنه؛ المدة في القربان من مانعاً  يصلح منتما واحد كل بن؛ المدة في امرأته
 مباشرة من االمتناع على التقوى وهو ،اليمين له ضعو   ما لحصول؛ بار اليمين معنى في فكان، عليه

 . (2)ابشياء بتذه الحلف تعارفوا الناس ف ن،  والعادة العرف في مانعاً  يعد وكذا ،الشرط
  فنء ا  عذور ا عانب عت ا ن اع فن ام لء: ا  ثأ   ا  ان  

 :  ورة ا  ثأ  
أربعة شتور" وهو  ثم مضت مدة اإليالء" ،أو آلى منتا وهو مسافر ،زوج آلى من زوجته ثم سافر

فكتب القاضي إليه بذل   ،أو يطلقتا ،فطلبت زوجته من القاضي بأن يفيء إليتا ،بعد ولم يفئ في سفره
 . ففاء الزوج بلسانه ،أو يطلق ،وأوقفه إما أن يفيء ،في موضعه

وهو في مرضه  ،ثم انتتت مدة اإليالء ،وكذل  الحال في المريض الذي آلى من زوجته وهو مريض
ما  ،أو يطلقتا ،القاضي بأن يفيء إليتافطلبت زوجته من  ،دون أن يفيء فأوقفه القاضي إما أن يفيء وال

 . ففاء المريض بلسانه ،أن يطلق
 . ؟حتى يصح الفيء ،أم ال بد من التكفير عن اليمين ،هل يكفي ويجزئ في الفيء أن يكون باللسان

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا في  ،(3)من ال عذر لهيكون بالجماع ل ،أجمع أهل العلم على أن الفيء في اإليالء

هل يخرجه من اإليالء  ،فقد س ل اإلمام ربيعة ،كالمسافر والمريض ،فيء المعذور العاجز عن الجماع
أن  فظاهر كالم اإلمام ربيعة ،(4)" نعم في رأيي": قال ؟،ن فاء أو كفر وهو مسافر أو مريضإ

                                                 
 (. 8/ 6(؛ الغزالي: الوسيط)311/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي) (1)

(؛ ابـن نجـيم: 44/ 4(؛ المرغينـاني: التدايـة )41/ 7(؛ السرخسي: المبسـوط)466/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)
 (. 464/ 4(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)65/ 1البحر الرا ق )

 (. 535/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)11/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 448اع)صينظر/ ابن المنذر: اإلجم (3)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 11/ 3مال : المدونة) (4)
/ 3ينظر/ مال : المدونة ) قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  ا   فن روا   عن  وا شافعن و ح د".األوإل/ 

(؛ الشافعي: 388/ 6(؛ ابن رشد: البيان والتحصيل)481(؛ ابن عبد البر: الكافي)ص383/ 4دونة)(؛ البراذعي: تتذيب الم411
(؛ 54-18/ 41) تكملــــــــة المجمــــــــوع: المطيعــــــــي(؛ 316-315/ 41(؛ المــــــــاوردي: الحــــــــاوي)613-614، 686-685/ 6ابم)

(؛ 435/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )538/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)43/ 6(؛ الغزالي: الوسيط)351/ 3الشربيني: مغني المحتاج)
== 
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وأوقفه القاضي على  ،ولم يفيء إلى زوجته ،مدة اإليالءإذا انقضت  ،المولي المعذور العاجز عن الجماع 
 . دون أن يكفر عن يمينه ،يجز ه ويكفيه في في ه أن يكون بلسانه أنه ،أن يفيء أو يطلق

 : األد  
 : من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

 فنء  اعانب عت ا ن اع  كوت ا: ) ني  قا وا ُروي عت عان والت  ثعود والت علا  ونالر
 . (1)(لا اثات

المسافر لبعده المكاني  ؛فيكون فيؤهما باللسان ،المسافر والمريض عاجزان عن الجماع :ون  ا دال  
 . والمريض لعدم قدرته الصحية ،عن زوجته

 : ا ق ا  .2

لخف عنه ،بن الظلم يندفع به حقيقة ؛ون بالجماعابصل في الفيء يك نما الفيء بالقول خخ وال عبرة  ،وال
 . (2)كالتيمم مع الوضوء ،ف مع القدرة على ابصللخ بالخخ 
 : ا  عقوإل .3

ذا ،الرجوع عن عبارة لفيءا  في حقتا بمنع والتعنت اإلضرار قصد ف نما ،الجماع على قادراً  كان وال
ذا ،يجامعتا بأن ل ذ عن بالرجوع ففي ه ،الجماع  بمنع اإلضرار قصده يكن لم ،الجماع عن عاجزاً  كان وال

                                                 
 (. 81/ 1(؛ الحجاوي: اإلقناع)111-118/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )88/ 4ابن تيمية: المحرر)
 كوت لا اثات ىذا كات فان  ادة ام الء، فاِذا انق ام ا  ادة  ت فنء ا  عذور ا عانب عت ا ن اعا  انن/ ذه  ى    

ن ، و ش رط اث دا   ا عنب عت ا ن اع،  ت وقم ام لء ى ا  ان يااء ا  ادة. و    فنء،  طا   ن  بون   طاق  لاج
-473/ 3(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع)418-415/ 4. ينظـر/ السـمرقندي: تحفـة الفقتـاء )ول  قاإل ام ا   لو حن ف 

ــــــــة )41-48، 41/ 7(؛ السرخســــــــي: المبســــــــوط)477، 475 ــــــــاني: التداي ــــــــين (؛ الزيلعــــــــي: ت43، 44/ 4(؛ المرغين بي
 (. 466، 464/ 4الحقا ق)

ا  ا ث/ ذه  ى    ت فنء ا  عذور ا عانب عت ا ن اع، ىذا  وقف  ا قا ن لعاد ان يااء  ادة ام الء،  كاوت لاا  كف ر 
ال ُطاقام بون ا . ولا  قااإل ام اا   ا ا  فان ا قاوإل ا  شايور عنا .  ىذا قدر عا  ا كفارة، عت    ن  ينظـر/ مالـ : وا 
(؛ ابـــن رشــد: البيـــان 481(؛ ابـــن عبــد البـــر: الكــافي)ص383/ 4براذعــي: تتـــذيب المدونــة )(؛ ال11-18/ 3المدونــة )

لفاســـي: شـــر  ميـــارة (؛ ا11/ 1(؛ الخرشـــي: شـــر  الخرشـــي )441/ 1(؛ المـــواق: التـــاج واإلكليـــل)381/ 6والتحصـــيل)
 .(337/ 4الفاسي)

(؛ ابـن 11/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعي(؛ 48/ 7(؛ السرخسي: المبسوط)471/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)
 (. 538/ 8قدامة: المغني)

ـــة الفقتـــاء) (2) ـــدا ع الصـــنا ع)418/ 4ينظـــر/ الســـمرقندي: تحف (؛ 41/ 7(؛ السرخســـي: المبســـوط)473/ 3(؛ الكاســـاني: ب
 (. 467/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق )
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نما ،الحالة هذه في الجماع في لتا حق ال بنه ؛الجماع في حقتا   ففي ه ،بلسانه ب يحاشتا اإلضرار قصد وال
 . (1)الجناية بحسب التوبة بن ؛بلسانه يرضيتا بأن ذل  عن بالرجوع

   طل  عا  نفن فعإلحك   عا   ا: ا  ثأ   ا  ا   
 :  ورة ا  ثأ  

أو إن لم  ،أو إن لم أتزوج علي  فأنت طالق ،إن لم أسافر إلى مكة فأنت طالق :رجل قال لزوجته
 . أطلق  فأنت طالق

 . ؟هل ينزل هذا الرجل منزلة المولي في اإليالء أم ال
 :  حر ر  حإل ا نباع

ال يقع إال  ،ق المعلق على فعل محتمل الوقوععلى أن الطال(2)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
إلى أن فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا في حكم تعليقه على نفي ذل  الفعل ،(3)بوقوع ذل  الفعل

وينزل منزلة المولي بضرب  ،أو ي وقف عنتا حتى ال يطأها ،وال يكون منتا بسبيل ،الزوج يكف عن زوجته
 . (4)أجل اإليالء له

                                                 
ـــة الفقتـــاء) (1) ـــدا ع ال417/ 4ينظـــر/ الســـمرقندي: تحف (؛ 48/ 7(؛ السرخســـي: المبســـوط)471/ 3صـــنا ع)(؛ الكاســـاني: ب

 (. 466/ 4الزيلعي: تبيين الحقا ق )
 (. 46/ 3ينظر/ مال : المدونة) (2)

/ 4(؛ الســـمرقندي: تحفـــة الفقتـــاء )51/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)31/ 3ســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع)اينظـــر/ الك (3)
(؛ 5، 3/ 3(؛ مالـــــ : المدونـــــة )341/ 3نجـــــيم: البحـــــر الرا ـــــق)(؛ ابـــــن 414/ 4(؛ المرغينـــــاني: التدايـــــة)314، 416

(؛ ابـن رشـد الحفيـد: 467(؛ ابن عبـدالبر: الكـافي)ص451/ 1(؛ عليش: منح الجليل)111/ 4الدردير: الشر  الكبير )
/ 48) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 414/ 41(؛ الماوردي: الحـاوي )468/ 8(؛ الشافعي: ابم )71/ 4بداية المجتتد)

(؛ البتوتي: 64/ 4؛ ابن تيمية: المحرر)341/ 8(؛ موفق الدين بن قدامة: المغني)133/ 5(؛ الغزالي: الوسيط )417
 (. 147(؛ الكلوذاني: التداية )ص111/ 5(؛ الرحيباني: مطالب أولي النتى)444/ 3شر  منتتى اإلرادات)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 318/ 8ي)(؛ ابن قدامة: المغن13، 64، 47، 46/ 3ينظر/ مال : المدونة) (4)
ـــة )األوإل/ قاااد وافااا  قاااوإل ام اااا  رل عااا . ولااا  قااااإل ام اااا   ا ااا .  ـــر: 14/ 3ينظـــر/ مالـــ : المدون ـــد الب ـــن عب (؛ اب

(؛ الخرشـي: شـر  الخرشــي 311/ 4(؛ الدسـوقي: حاشـية الدسـوقي)317/ 4(؛ الـدردير: الشـر  الكبيـر)461الكـافي)ص
 .(336/ 4الفاسي) لفاسي: شر  ميارة(؛ ا64/ 1)

ا  انن/ ذه  ى    نا  ال ُ  ناع  ات وطجياا، و كاوت ذ ا  عاا  األلاد، وال  حناث ىال لاا  وم. ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو 
(؛ ابـن التمـام: شـر  434، 444/ 6ينظـر/ السرخسـي: المبسـوط)حن ف  وا شافعن و ح د فان روا ا  ظااهر ا  اذه ". 

(؛ ابــن نجـيم: البحــر 418(؛ الســغدي: النتـف فــي الفتـاوى)ص435/ 4ة )(؛ المرغينــاني: التدايـ34-34/ 1فـتح القـدير)
/ 8(؛ الشــــافعي: ابم)686/ 3(؛ ابــــن مــــازة: المحــــيط البرهــــاني)416/ 4(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)415/ 3الرا ــــق)

 /3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)341/ 3(؛ زكريــا ابنصــاري: أســنى المطالــب)416/ 45(؛ المــاوردي: الحــاوي)456
== 
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  :األد   
 : من القياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ق ا  .1

 . (1)كمن حلف بالطالق أن ال يطأ زوجته ،ي ضرب له أجل المولي
 : ا  عقوإل .2

 . (2)بن ابصل عدم الفعل ووقوع الطالق ؛ال يطأ حتى يفعل الفعل الذي عللق الطالق على نفيه
 

 

                                                 
/ 8(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)444/ 4(؛ الخرقــي: مختصــر الخرقــي)317/ 1(؛ البجيرمــي: حاشــية البجيرمــي)347-348
(؛ الزركشـي: 53/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)65/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)51/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )318

(؛ البتــــــوتي: شــــــر  منتتــــــى 34/ 1قنـــــاع)(؛ الحجــــــاوي: اإل415/ 1(؛ ابــــــن مفلـــــح: الفــــــروع)176/ 4شـــــر  الزركشــــــي)
 (. 441/ 3اإلرادات)

حناث حااإل عب ا . ولا  قااإل  و نا    ا  عاب  عاا  ا  ار  لا كا ا  ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ُ  ناع  ات وطجياا ح ا   فعاإل،
ـــن قدامـــة: المغنـــي)ام اااا   ح اااد فااان ا روا ااا  األخااارى عنااا .  (؛ 51/ 1(؛ المـــرداوي: اإلنصـــاف )318/ 8ينظـــر/ اب

 (. 415/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع )176/ 4  الزركشي)الزركشي: شر 

 (. 318/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني) (1)

 نفس المرجع السابق.  (2)
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 (1)ا ظيار : ان اً 
 : وف   عشر  ثاجإل

   نم   إل كإل شنء حر   ا ك ا  :حك  قوإل ا بوج  بون  :    األو  ا  ثأ
 :  ورة ا  ثأ  

 . أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب :زوج قال لزوجته
 . ؟بتذا القول أم ال هل يكون مظاهراً 

 :  حر ر  حإل ا نباع
كنتم اختلفوا في ول ،(2)أنت علي كظتر أمي :أن يقول الزوج لزوجته ،أجمع أهل العلم على أن صريح الظتار

 . (3)إلى أنه يكون مظاهرًا بتذا القول فذهب اإلمام ربيعة ،أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب :قوله لزوجته
 : األد  

 : لقوله من المعقول بما يلي استدل اإلمام ربيعة
 بن الكتاب قد حرلم عليه ؛أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب: يكون الزوج مظاهرًا إذا قال لزوجته

 . (4)وغيرها مما حرلم ار ،أمه
   نم عان كلعض  ا حر  عان  ت ا نثاء :حك  قوإل ا بوج  بون  : ا  ثأ   ا  ان  

 :  ورة ا  ثأ  
 . أنت علي كبعض ما حرم علي من النساء :زوج قال لزوجته

 . ؟بتذا القول أم ال هل يكون مظاهراً 
 

                                                 
ــا جــاء اإلســالم  (1) الظتـار: أن يقــول الــزوج لزوجتــه: أنــت علــيل كظتــر أمــي، وقــد كـان الظتــار طالقــًا فــي الجاهليــة، ثــم  لمل

(؛ 114/ 44(؛ الزبيـــدي: تـــاج العـــروس)541/ 1ن منظـــور: لســـان العـــرب)ابـــ نتـــى عنـــه، وأوجـــب فيـــه الكفـــارة. ينظـــر/
 .(361/ 3(، ابن ابثير: النتاية في غريب ابثر)388/ 4الفيومي: المصبا  المنير)

 (. 448ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)

(؛ الدســــوقي: 441/ 1يــــل)(؛ المــــواق: التــــاج واإلكل353/ 4(؛ البراذعــــي: تتــــذيب المدونــــة)54-51/ 3ينظــــر/ مالــــ : المدونــــة ) (3)
وفن ا  ثأ   قوإل واحد  خاا ف: ذها  ى ا   نا   اب ا  طلقااً لا ااً،  ،(434/ 1لجليـل)(؛ عليش: منح ا111/ 4حاشية الدسوقي)

. ينظــر/ المــواق: التــاج و كااوت  ل اااً فاان ا  اادخوإل ليااا، وعااا  حثاا  ن  اا  فاان غ اار ا  اادخوإل ليااا. ولاا  قاااإل ام ااا   ا اا 
-434/ 1(؛ علــيش: مــنح الجليــل)131/ 5(؛ الحطــاب: مواهــب الجليــل)416/ 1شــي: شــر  الخرشــي)(؛ الخر 441/ 1واإلكليــل)

 (.  111-113/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)111-113/ 4( الدردير: الشر  الكبير)434

 (. 54-51/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (4)



 

 

 

 

  475 

 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 :  حر ر  حإل ا نباع 
ولكنتم  ،(1)أنت علي كظتر أمي :أن يقول الزوج لزوجته ،الظتار أجمع أهل العلم على أن صريح

إلى أنه يكون فذهب اإلمام ربيعة ،أنت علي كبعض ما حرم علي من النساء :اختلفوا في قوله لزوجته
 . (2)مظاهرًا بتذا القول

 : األد  
 : لقوله من القياس بما يلي استدل اإلمام ربيعة

بن من حرم عليه من  ؛يكون مظاهراً  ،ما حرم علي من النساءأنت علي كبعض  :من قال لزوجته
 . (3)النساء بمنزلة أمه في التظاهر

 : من القياس والمعقول ويستدل لقوله
 

                                                 
 (. 448ابن المنذر: اإلجماع)ص (1)

ولعاد ا لحاث ا  ث ق ان وا  نق ا  ا ادق  ،  ا   ناد ا فقيااء  طرقاوا  انص ا  ثاأ    (،54/ 3ينظر/ مالـ : المدونـة ) (2)
ن ا  طرقوا       ونًا و عنحرف اً   و  نام ،  و   اإل   ان، ، و   إل ذ   فن قوإل ا بوج  بون  :  نم عان كأ ن ً ، وا 

 عندي كأ ن، فقد اخ اف ا فقياء فن ذ   عا   ل    قواإل: 
/ 3ينظـر/ مالـ : المدونـة )اهرًا ىال  ت  نوي ا طل ، ف كاوت طلقااً لا ااً. ولا  قااإل ام اا   ا ا . األوإل/ ذه  ى    ن   كوت  ظ

(؛ ابـن 488/ 5(؛ ابـن رشـد: البيـان والتحصـيل)483(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي)ص354/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونـة)11-51
(؛ علــيش: مــنح 416/ 1(؛ الخرشــي: شــر  الخرشــي )441/ 1(؛ المــواق: التــاج واإلكليــل)415/ 4رشــد الحفيــد: بدايــة المجتتــد)

 (.  435/ 4(؛ العدوي: حاشية العدوي)111-113/ 4الدردير: الشر  الكبير )؛ (443/ 1الجليل)
ت ناوى ا كرا ا  وا  اوق ر  ا  انن/ ذه  ى    ت ا  الط وا  رنع فن ذ   ن   ا بوج، فاِت ناوى ا ظياار كاات ظياارًا، وا 

ت  . ينظـر/ " لو حن ف  وا شاافعن" كت    ن   فا   لشنء وال  كوت ظيارًا. ول  قاإل ام ا ات    فل  كوت ظيارًا، وا 
(؛ 448/ 6(؛ السرخســــــي: المبســــــوط)434/ 3(؛ الكاســــــاني: بــــــدا ع الصــــــنا ع)443/ 4الســــــمرقندي: تحفــــــة الفقتــــــاء )

(؛ الزيلعـي: 417/ 1لبحـر الرا ـق)(؛ ابن نجـيم: ا453/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير )48/ 4المرغيناني: التداية )
/ 41) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 131/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)714/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)1/ 3تبيـــين الحقـــا ق)

 (. 141(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص34/ 6(؛ الغزالي: الوسيط)64-63
ت  طا  و    نو  ظ  يارًا وال غ ر ، فف   روا  ات: ا  ا ث/ ذه  ى   ىن  ىت نوى ا ظيار كات ظيارًا، وا 

 فن ا ظيار.  اً "ظاهر ا  ذه ":  كوت  ر ح: األو  
 األخرى: ال  كوت ظيارًا ىال  ت  نو  . 

ت قاإل  ردم ا كرا   ُد ِّات وُقلاإل فان ا حكا  عاا    اح ا اروا   ت، وق اإل ال ُ قلاإل. ولا  قااإل ام اا   ح اد لات حنلاإل.  وا 
(؛ 68/ 4(؛ بتــاء الـدين المقدســي: العــدة)414-411/ 1لمــرداوي: اإلنصـاف )(؛ ا557/ 8ينظـر/ ابــن قدامـة: المغنــي)

(؛ 511/ 5(؛ الرحيبـــاني: مطالـــب أولـــى النتـــى)466/ 3(؛ البتـــوتي: شـــر  منتتـــى اإلرادات)83/ 1الحجـــاوي: اإلقنـــاع)
 (. 463/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل )473الكرمي: دليل الطالب)ص

 . (54/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (3)
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 
 : ا ق ا  .1

فثبت الظتار كما لو شبتتا  ،فكان مشب تًا لتا بظترهن ،شبله امرأته بجملة من حرم عليه من النساء
 . (1)بظترهن منفرداً 

 : ا  عقوإل .2

 . (2)فعند اإلطالق ت حمل عليه ،كاف التشبيه تختص بالظتار
  ر  ت  رلع بونام لقوإل واحدظياحك  ا : ا  ثأ   ا  ا   

 :  ورة ا  ثأ  
 . أنتن علي كظتر أمي :زوج قال لزوجاته ابربع بقول واحد

 . ؟أم أربع كفارات ،هل تلزمه كفارة واحدة
 :  حر ر  حإل ا نباع

أنه يكون مظاهرًا منتن  ،أنتن علي كظتر أمي :الزوج إذا قال لزوجاته ابربع اتفق الفقتاء على أن
إلى أنه يلزمه كفارة واحدة قبل  فذهب اإلمام ربيعة ،ولكنتم اختلفوا فيما يلزمه من الكفارات ،(3)جميعاً 

 . (4)المسيس
                                                 

 (. 68/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)557/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني) (1)
 (. 5/ 3(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)417/ 1(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق)434/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)
ـــاني: التدايـــة )(؛ المرغي446/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط)431/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (3) (؛ ابـــن 41/ 4ن

(؛ مالـــ : 6/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)418/ 1(؛ ابـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق)456/ 1التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير )
(؛ المـــــواق: التـــــاج 443/ 4(؛ ابـــــن رشـــــد: بدايـــــة المجتتـــــد)351/ 4(؛ البراذعـــــي: تتـــــذيب المدونـــــة )51/ 3المدونـــــة )
/ 4(؛ الـدردير: الشـر  الكبيـر)436/ 1(؛ علـيش: مـنح الجليـل )418/ 1لخرشي )(؛ الخرشي: شر  ا444/ 1واإلكليل)

(؛ الغزالـــي: 71/ 41) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 138/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي)714/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)115
/ 1ف )(؛ المـــرداوي: اإلنصــــا584/ 8(؛ ابــــن قدامـــة: المغنـــي)358/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج)14/ 6الوســـيط)

 (. 461/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)86/ 1(؛ الحجاوي: اإلقناع)61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)451

(؛ ابــن 71/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 447/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)55/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة ) (4)
 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 584/ 8قدامة: المغني)

وهاو قاوإل ع ار ، األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل األج   " ا   وا شافعن فان ا قاد   و ح اد فان روا ا  ا  اذه "
ثحا  و لن  اور (؛ البراذعـي: تتـذيب المدونـة 51/ 3. ينظـر/ مالـ : المدونـة ) وعان وعروة وعطاء وطاوو  واألوباعن وا 

(؛ 444/ 1(؛ المـواق: التـاج واإلكليـل )443/ 4؛ ابـن رشـد: بدايـة المجتتـد)(447/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار)351/ 4)
(؛ المـــــاوردي: 115/ 4(؛ الـــــدردير: الشـــــر  الكبيـــــر)436/ 1(؛ علـــــيش: مـــــنح الجليـــــل )418/ 1الخرشـــــي: شـــــر  الخرشـــــي )

ـــــه)ص138/ 41الحـــــاوي) ـــــة المجمـــــوع: المطيعـــــي(؛ 487(؛ الشـــــيرازي: التنبي ـــــي: الوســـــيط)71/ 41) تكمل (؛ 14/ 6(؛ الغزال
(؛ ابــــن تيميــــة: 8/584(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)445/ 4(؛ الخرقــــي: مختصــــر الخرقــــي)358/ 3الشــــربيني: مغنــــي المحتــــاج)

== 
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من القرآن وابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 :  ا قرآت ا كر  .1

 . (1)چکڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قوله تعالى
ظاهر سواء ام في كل موهو ع ،فتحرير رقبات :ولم يقل ،"ڈ ڈ": قال ار :ون  ا دال  

 . (2)أو أكثر ،من واحدة
 : األ ر .2

 ن   اب   : ) ني  قا وا فن ا رنإل  ظاهر  ت بونا  ُروي عت ع ر وعان وثع د لت ا  ث  
 . (3)(كفارة واحدة

 : ا ق ا  .3

 فلو آلى من  ،عتبر بالنوع اآلخر وهو اإليالءفي   ،وهو أحد نوعي التحريم ،الظتار سبب موجب للكفارة
ف ذا ظاهر من  ،فكذل  في الظتار ،لم يلزمه في الحن  إال كفارة واحدة ،أربع زوجات بيمين واحدة

 . (4)لم يلزمه إال كفارة واحدة كاإليالء ،أربع زوجات بقول واحد

 (5)كالمظاهر من واحدة ،فيتعلق بتا كفارة واحدة ،لفظة الظتار واحدة.  

                                                 
ــــدين المقدســــي: 454-1/451(؛ المــــرداوي: اإلنصــــاف )4/518(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي )11/ 4المحــــرر) (؛ بتــــاء ال

 (.  461/ 3تتى اإلرادات)(؛ البتوتي: شر  من86/ 1(؛ الحجاوي: اإلقناع)61/ 4العدة)
ا  انن/ ذه  ى    ن   اب    رلع كفارام،  كإل واحدة كفارة. ول  قاإل األج  "  لو حن فا  وا شاافعن فان ا ند اد و ح اد 

. ينظــر/ فاان روا اا  انفاارد لااذكرها ا بركشاان فقااط  اات فقياااء ا حنالااا "، وهااو قااوإل ا حثاات وا نخعاان وا بهااري وا  ااوري
(؛ ابــن التمــام: شــر  فـــتح 41/ 4(؛ المرغينـــاني: التدايــة )446/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)431 /3الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )

(؛ 31/ 1(؛ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)6/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)418/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )456/ 1القــدير )
(؛ 71/ 41) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 487التنبيـه)ص (؛ الشـيرازي:138/ 41(؛ المـاوردي: الحـاوي )714/ 6الشافعي: ابم)

 (.  4/518(؛ الزركشي: شر  الزركشي )358/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج )14/ 6الغزالي: الوسيط)

 (. 3سورة المجادلة: من اآلية) (1)
 (. 448/ 47ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (2)
(؛ الزركشـــي: 584/ 8(؛ ابــن قدامـــة: المغنــي)71/ 41) تكملـــة المجمــوع :المطيعــي(؛ 55/ 3ينظــر/ مالــ : المدونـــة ) (3)

 (. 461/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)518/ 4شر  الزركشي )
ــ6/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)446/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)431/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (4) ن عبــد البــر: (؛ اب

(؛ ابــن 14/ 6(؛ الغزالــي: الوســيط)138/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي )443/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد)448/ 47االســتذكار )
 (.  61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)518/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )584/ 8قدامة: المغني )

 (. 461/ 3: شر  منتتى اإلرادات)(؛ البتوتي138/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (5)
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 
 يجزئ  ،كذل  ظتاره منتن ،أن يجمع بينتن في رجعة واحدة ،لملا جاز للزوج إذا طللق زوجاته ابربع

 . (1)عنه كفارة واحدة
  حك   ت ظاهر  ت ا ر     ل ًا فن  نا  واحد فن   ر واحد: ا  ثأ   ا رالع 

 :  ورة ا  ثأ  
 . ثم حن  وكللم زيداً  ،مي إن كللمت  زيداً أنت علي كظتر أ :رجل قال لزوجته ثال  مرات في نفس المجلس

 . ؟هل يلزمه كفارة واحدة أم ثال  كفارات
 :  حر ر  حإل ا نباع

إذا ظاهر من امرأته ثالثًا في مجلس واحد في أمر  ،اختلف الفقتاء فيما يلزم المظاهر من الكفارات
 . (2)إلى أنه يلزمه كفارة واحدة فقط فذهب اإلمام ربيعة ،ثم حن  ،واحد

                                                 
 (. 138/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (1)
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 441/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار)55/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (2)

م ا   ا   قاإل: ، ىال  ت ا" ا   و ح د فن روا   ظاهر ا  ذه "األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا ات 
/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة )55/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة )ىال  ت  نااوي  االث كفااارام، ف اب اا   االث كفااارام. 

/ 1(؛ الخرشـــي: شـــر  الخرشـــي )444/ 1(؛ المـــواق: التـــاج واإلكليـــل )411/ 5(؛ ابـــن رشـــد: البيـــان والتحصـــيل )351
(؛ ابن 115/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)115/ 4الشر  الكبير) (؛ الدردير:437/ 1(؛ عليش: منح الجليل )418

(؛ المــرداوي: اإلنصــاف 546/ 4(؛ الزركشـي: شــر  الزركشـي )11/ 4(؛ ابـن تيميــة: المحــرر)641/ 8قدامـة: المغنــي)
 (. 486/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع)61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)451/ 1)

 كارار ا ظياار األوإل لق اد امفياا   و ا  أك اد، ف اب ا  ح نياا  يث كفارام، ىال  ت  نو  ا  انن/ ذه  ى    ن   اب    ل
/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصــنا ع). " لاو حن فا  و ح ااد فان ا روا ا  األخارى عنا "كفاارة واحادة. ولا  قااإل ام ا اات 

/ 1ن نجـــيم: البحـــر الرا ــــق )(؛ ابـــ457/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فــــتح القـــدير )446/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط)435
(؛ الزركشـي: 11/ 4(؛ ابن تيمية: المحـرر)641/ 8(؛ ابن قدامة: المغني )31/ 1(؛ ابن مازة: المحيط البرهاني)418

 (. 486/ 1(؛ ابن مفلح: الفروع )451/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )546/ 4شر  الزركشي )
 كاوت ظياارًا واحادًا، ف ا  ، و راد لا  ا  أك اد فان نفا  ا  ناا   كاررًا و  وا  ااً ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت كاات ا ظياار 

ت  راد االث جناف كات  ظاهرًا  ل ًا، وفن ا كفارة قوالت:   كفارة واحدة، وا 
  اب   كفارة واحدة. : ا قوإل ا قد  
  اب    لث كفارام. : ا قوإل ا ند د

ت  طا  ا  كرار و    نو  ش جًا، ال  أك دًا وال اث جنافًا،   فف   عت األ حا  ونيات: وا 
  كوت  أك دًا. : األوإل ا ون 

 ا ون  ا  انن/  كوت اث جنافًا. 
(؛ الشـــــــيرازي: 111-131/ 41(؛ المـــــــاوردي: الحـــــــاوي )714/ 6. ينظـــــــر/ الشـــــــافعي: ابم)ولااااااا  قااااااااإل ام اااااااا  ا شاااااااافعن

== 
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من القياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ق ا  .1

 (1)فيتداخل بعضتا في بعض كالحدود ،بن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود ؛يلزم كفارة واحدة . 

 فلم تجب عند تكراره إال كفارة واحدة ،وهو لفظ يتعلق به كفارة ،الظتار قول لم يؤثر في تحريم المرأة، 
 . (2)ن بار تعالىكاليمي

 : ا  عقوإل .2

وال  ،والكالم ي عاد ويكرر ،بن صفة اإلخبار واإلنشاء في الظتار واحدة ؛يلزم كفارة واحدة عن تكرار الظتار
 . (3)دون إرادة التجديد ،واإلنسان قد يكرر اللفظ إلرادة التغليظ والتشديد ؛يجب به إال يجب بابول
  ا ر     ل اً فن  نا  واحد فن   ور  خ اف حك   ت ظاهر  ت : ا  ثأ   ا خا ث 

 :  ورة ا  ثأ  
أنت علي كظتر  :فقال لتا ،في أمور مختلفة في مجلس واحد ،رجل ظاهر من امرأته ثال  مرات

 ،وأنت علي كظتر أمي إن كلمت  زيداً  ،وأنت علي كظتر أمي أن أكلت  لحماً  ،أمي إن خرجت  من الدار
 . وكلم زيداً  ،وأكل لحماً  ،من الدارفخرج  ،ثم حن  فيتن جميعاً 

 . ؟أم ثال  كفارات ،هل يلزمه كفارة واحدة
 :  حر ر  حإل ا نباع

في مجلس واحد في  ،إذا ظاهر من زوجته ثالثا ،اختلف الفقتاء فيما يلزم المظاهر من الكفارات
 . (4)تإلى أنه يلزمه ثال  كفارا فذهب اإلمام ربيعة ،ثم حن  فيتن جميعاً  ،أمور مختلفة

 
                                                 

 (.  358/ 3ربيني: مغني المحتاج)(؛ الش13-14/ 6(؛ الغزالي: الوسيط)78/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 487التنبيه)ص

 (. 546/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )111/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (1)
 (. 546/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)641/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني) (2)

( 31/ 1(؛ ابـــن مـــازة: المحـــيط البرهـــاني)446/ 6لمبســـوط)(؛ السرخســـي: ا435/ 3ينظـــر/ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع) (3)
 (. 111/ 41الماوردي: الحاوي )

. " لاو حن فا  و  ا ا "وفن ا  ثأ   قاوإل واحاد قاد وافا  قاوإل ام اا  رل عا . ولا  قااإل ام ا اات (، 55/ 3ينظر/ مال : المدونة) (4)
(؛ ابن نجيم: 457/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير )446/ 6(؛ السرخسي: المبسوط)435/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع)

(؛ 351/ 4(؛ البراذعـي: تتـذيب المدونـة )55/ 3(؛ مالـ : المدونـة )31/ 1(؛ ابن مازة: المحـيط البرهـاني)418/ 1البحر الرا ق )
(؛ علـيش: مـنح 418/ 1(؛ الخرشـي: شـر  الخرشـي )444/ 1(؛ المـواق: التـاج واإلكليـل )411/ 5ابن رشـد: البيـان والتحصـيل )

 (. 115/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)115/ 4(؛ الدردير: الشر  الكبير)437/ 1الجليل )



 

 

 

 

  481 

 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

 (1)فصارت أيمانًا بالظتار مختلفة ،بن هذه أشياء مختلفة ؛يلزم ثال  كفارات . 

 (2)وقد ظاهر ثالثًا فيلزمه ثال  كفارات ،كل ظتار يوجب تحريمًا ال يرتفع إال بالكفارة . 

 وأنه إثبات  ،فكيف تحرم بالثاني والثال  ،بالظتار ابول ف ن قيل أنتا حرمت ،يلزم ثال  كفارات
 : فيجاب على ذل  من وجتين ،ثم هو غير مفيد ،الثابت وأنه محال

 وأسباب ،والثال  الثاني الظتار فيتحقق، المحل مل  بقاء مع الحرمة تثبت ابول بالظتار :األوإل
رم صيد ف ن، واحد محل في تجتمع الحرمة رمالم   على حرام الحخ والخمر  ،في الحرم ولكونه ؛إلحرامه ؛حل

 ،والكفارة الثانية غير الكفارة ابولى ،وليمينه إذا حلف ال يشربتا ؛ولصومه ؛لعينتا ؛حرام على الصا م
 . (3)فالحرمة الثانية في الحكم غير ابولى أيضاً 

 ،ى ابقل تأكيد الظتار ابولف نه يفيد عل ،إن سللمنا أن الظتار الثاني والثال  ال يفيد تحريماً  :ا  انن
  .(4)فكان مفيدًا فا دة التكفير ،أمكن إظتاره في التكفير ،فل ن تعذر إظتاره في التحريم

  حك   ت ظاهر  ت ا ر     ل ًا فن  نا   ش   فن   ور ش  : ا  ثأ   ا ثادث 
 :  ورة ا  ثأ  

أنت علي  :تا في اليوم التاليثم قال ل ،أنت علي كظتر أمي إن أكلت  بيضاً  :رجل قال لزوجته
أنت علي كظتر أمي إن اشتريت   :ثم قال لتا في اليوم الثال  ،كظتر أمي إن لبست  قميصًا أسوداً 

 . ثم حن  فيتن جميعاً  ،دجاجاً 
 . ؟أم كفارة واحدة ،هل يلزمه ثال  كفارات

 :  حر ر  حإل ا نباع
هر من زوجته ثالثًا في مجالس شتى في إذا ظا ،اختلف الفقتاء فيما يلزم المظاهر من الكفارات

 . (5)إلى أنه يلزمه ثال  كفارات فذهب اإلمام ربيعة ،ثم حن  فيتن جميعاً  ،أمور شتى

                                                 
 (. 55/ 3مال : المدونة) (1)

 (. 435/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)

 (.  31/ 1البرهاني) (؛ ابن مازة: المحيط457/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير )446/ 6ينظر/ السرخسي: المبسوط) (3)

 (. 435/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)

وفن ا  ثأ   قوإل واحد قد واف  قوإل ام ا  رل عا . ولا  قااإل ام ا اات (، 441/ 47ينظر/ ابن عبد البر: االسـتذكار) (5)
تمـام: شـر  (؛ ابـن ال446/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط)435/ 3ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع). " لو حن ف  و  ا  "

/ 3(؛ مالـ : المدونـة )31/ 1(؛ ابن مازة: المحيط البرهـاني)418/ 1(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق )457/ 1فتح القدير )
== 
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 : األد   
 .  نظر  د   ا  ثأ   ا ثالق  

  حك  ظيار ا  ر ة  ت بونيا: ا  ثأ   ا ثالع 
 :  ورة ا  ثأ  

 . بيأو كظتر أ ،أنت علي كظتر أمي :زوجة قالت لزوجتا
 ؟ . هل تكون مظاهرة ويلزمتا كفارة الظتار أم ال

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا في حكم ظتار  ،(1)أجمع أهل العلم على أن الظتار إنما يكون من الزوج لزوجته

وال  ،ف ذا ظاهرت ال تكون مظاهرة ،ظتارإلى أنه ليس عليتا  فذهب اإلمام ربيعة ،الزوجة من زوجتا
 . (2)ارة الظتاريلزمتا كف

                                                 
/ 1(؛ المـــواق: التـــاج واإلكليـــل )411/ 5ابـــن رشـــد: البيـــان والتحصـــيل )؛ (351/ 4(؛ البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة )55

ـــدردير: الشـــر  الكبيـــر)437/ 1: مـــنح الجليـــل )(؛ علـــيش418/ 1(؛ الخرشـــي: شـــر  الخرشـــي )444 (؛ 115/ 4(؛ ال
 (. 115/ 4الدسوقي: حاشية الدسوقي)

 (. 448ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (1)

وفاان (، 74/ 41)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 446/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)54/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة) (2)
 ا  ثأ    رلع   قواإل: 

ينظـر/ الكاسـاني: قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  و ا ا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا  عنا ". األوإل/ 
(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق 454/ 1(؛ ابــن التمــام: شــر  فــتح القــدير )447/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)434/ 3بــدا ع الصــنا ع )

(؛ ابــن رشــد: 446/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)54/ 3(؛ مالــ : المدونــة )45/ 1(؛ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)413/ 1)
(؛ 611/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)131/ 4(؛ الدســـوقي: حاشـــية الدســـوقي)444/ 1(؛ علـــيش: مـــنح الجليـــل )411/ 4بدايـــة المجتتـــد)

(؛ ابـــن 464/ 4ح الوهـــاب)(؛ زكريـــا ابنصـــاري: فـــت74-71/ 41) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 133/ 41المـــاوردي: الحـــاوي )
(؛ المـــرداوي: اإلنصـــاف 546-545/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي )81/ 4(؛ ابـــن تيميـــة: المحـــرر)644/ 8قدامـــة: المغنـــي)

 (.  41-1/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)71/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)415-416/ 1)
. ينظـر/  ول  قاإل ام ا   ح د فان روا ا  ظاهرا  اذه  ا  انن/ ذه  ى    نيا ال  كوت  ظاهرة، و اب يا كفارة ظيار.

(؛ المــــرداوي: 545/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي )81/ 4(؛ ابــــن تيميــــة: المحــــرر)644/ 8ابــــن قدامــــة: المغنــــي )
 (. 1/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)71/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)415/ 1اإلنصاف )

. ينظـر/ ابـن ، و اب ياا كفاارة   ا ت . ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا ا  ا ث/ ذه  ى ا   نياا ال  كاوت  ظااهرة
(؛ المــــرداوي: 546-545/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي )81/ 4(؛ ابـــن تيميـــة: المحــــرر)644/ 8قدامـــة: المغنـــي)

 (. 41-1/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)71/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)416-415/ 1اإلنصاف )
ى    نيا  كوت  ظااهرة، و اب ياا كفاارة ا ظياار. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا ، وهاو قاوإل  لان  ا رالع/ ذه 

== 



 

 

 

 

  484 
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 : األد   
 : من القرآن والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چکڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قوله تعالى
 ،والال ي يظاهرن منكن من أزواجتن :ولم يقل ،" ڍ ڍ ڇ ڇ" قال ار :ون  ا دال  

 . (2)فدل على أنه خاص بالرجال
 : ا ق ا  .2

 (3)فكذل  الظتار ،أال ترى أنتا ال تمل  الطالق ،والمرأة ال تمل  التحريم بالقول ،الظتار تحريم بالقول . 

 (4)فلم يوجب كفارة كالسب والقذف ،ا قول منكر وزورظتار المرأة من زوجت . 

  حك  وطء ا  ظاهر  بون   واث   اع  ليا قلإل  ت ُ ك فِّر: ا  ثأ   ا  ا ن 
 :  ورة ا  ثأ  

 . أنت علي كظتر أمي :فقال لتا ،رجل ظاهر من زوجته
 . ؟قبل أن ي كخف ر أم ال ،واالستمتاع بتا بما دون الفرج ،هل يحرم عليه وطؤها

 . ؟نأم اثنتيهل يكف ر كفارة واحدة  ،ولو وطأها قبل أن يكف ر
 :  حر ر  حإل ا نباع

ولو  ،على أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يكف ر (5)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

                                                 
(؛ السرخســــي: 434/ 3. ينظــــر/ الكاســــاني: بــــدا ع الصــــنا ع ) وثااااف  اااات ا حنف اااا ، وا حثاااات ا ل ااااري وا نخعاااان

/ 1المرداوي: اإلنصاف )(؛ 545/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )133/ 41(؛ الماوردي: الحاوي )447/ 6المبسوط)
 (. 1/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)415

 (. 3سورة المجادلة: من اآلية) (1)
(؛ ابــن قدامــة: 71/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 133/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي )54/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة) (2)

/ 7(؛ ابـن مفلـح: المبـدع)71/ 4العدة) (؛ بتاء الدين المقدسي:545/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )644/ 8المغني)
1 .) 

(؛ 45/ 1(؛ ابــن مــازة: المحــيط البرهــاني)447/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)434/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع ) (3)
ـــــة المجتتـــــد ) ـــــن رشـــــد: بداي ـــــن قدامـــــة: 133/ 41(؛ المـــــاوردي: الحـــــاوي )611/ 6(؛ الشـــــافعي: ابم)411/ 4اب (؛ اب

 (. 1/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)545/ 4لزركشي: شر  الزركشي )(؛ ا644/ 8المغني)

 (. 41/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)644/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني) (4)

 (. 444/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار)61/ 3ينظر/ مال : المدونة) (5)
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وتلذذه بتا بما  ولكنتم اختلفوا في حكم استمتاعه ،(1)ال تلزمه إال كفارة واحدة فقط ،وطأها قبل أن يكف ر 
 . (2)إلى حرمة ذل  عليه فذهب اإلمام ربيعة ،كالمباشرة والتقبيل وغيرهما قبل أن يكف ر، دون الفرج

 : األد  
 : من القرآن والسنة والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قوله تعالى

 . (3)چ ڳ گ گ گ گک ک
 : ُ ث دإل  ت وني ت :ون  ا دال  
فأمر المظاهر  ،أي فليحرروا ،"ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ" :بنه قال ،الوطء قبل التكفير حرلم ار :األوإل

 . (4)لم يكن لألمر بتقديم التحرير قبل المسيس معنى ،فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس ،بالتحرير قبل المسيس
                                                 

ينظـر/ السـمرقندي: ا كانام ا كفاارة ىطعاا . ىال  ت هنا   روا   عت ام ا   ح د  قوإل: لناواب ا اوطء قلاإل ا  كف ار، ىذ (1)
ـــــدا ع الصـــــنا ع )445/ 4تحفـــــة الفقتـــــاء ) (؛ 431، 445/ 6(؛ السرخســـــي: المبســـــوط)435، 433/ 3(؛ الكاســـــاني: ب

(؛ ابــن عبــد 444/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)63، 61/ 3(؛ مالــ : المدونــة )48-47/ 4المرغينــاني: التدايــة)
(؛ 438-437/ 4(؛ ابـــن خلـــف: كفايـــة الطالـــب)441، 411/ 4رشـــد: بدايـــة المجتتـــد )(؛ ابـــن 481البـــر: الكـــافي)ص

(؛ الشـــربيني: 81، 75/ 41) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 154/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )713/ 6الشـــافعي: ابم)
اإلنصــاف (؛ المــرداوي: 545، 511/ 4(؛ الزركشــي: شــر  الزركشــي )644/ 8(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)3/357اإلقنــاع)

 (. 46-45/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)61/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)418-411/ 1)
 (، وفن ا  ثأ   قوالت: 64/ 3ينظر/ مال : المدونة) (2)

األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل األج  "  لو حن فا  و ا ا  وا شاافعن فان ا قاد   و ح اد فان روا ا  عنا ". 
(؛ 431/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)431/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )444/ 4ي: تحفــة الفقتــاء)ينظــر/ الســمرقند

(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد 481(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي)ص61/ 3(؛ مالــ : المدونــة )47/ 4المرغينــاني: التدايــة)
/ 41) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 154/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي )437/ 4(؛ ابــن خلــف: كفايــة الطالــب)411/ 4)

/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)571/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)357/ 3(؛ الشربيني: اإلقناع)37/ 6(؛ الغزالي: الوسيط)84
 (. 43/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)418/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )515/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )11

ينظـر/ المـاوردي: . "ا شاافعن فان ا ند اد و ح اد فان ا روا ا  األخارى"ام ا ات ا  انن/ ذه  ى   نواب ذ  . ول  قاإل 
(؛ 357/ 3(؛ الشربيني: اإلقنـاع)37/ 6(؛ الغزالي: الوسيط)84/ 41) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 154/ 41الحاوي )

المــــرداوي:  (؛515/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي )11/ 4(؛ ابــــن تيميــــة: المحــــرر )571/ 8ابــــن قدامــــة: المغنــــي)
 (. 43/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)418/ 1اإلنصاف )

 (. 3سورة المجادلة: اآلية ) (3)

/ 6(؛ السرخســـي: المبســـوط)431-433/ 3(؛ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع )441/ 4ينظـــر/ الســـمرقندي: تحفـــة الفقتـــاء) (4)
== 
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 

 ،االستمتاع والتلذذ فيشمل الجماع وما دونه من ،المس التقاء البشرتين ةوحقيق ،"ڑ ڑ ژ ژ": ا  انن
 . (1)حرمة االستماع والتلذذ بما دون الفرج قبل التكفيرفدل على  ،هو اللمس باليد وأخف ما يقع عليه اسم المس

 : ا ثن  .2

    ر          تَّ ر ُنًل       ا نَّل نَّ  :ع ت  ال ت  ع لَّا ا   ي ا ،ق د  ظ اه ر    ت  ا   ق ع  ع   ،  ا ر ُثوإل  ا اَّ    :ف ق اإل   ،ف و 
ن   ن و  ُم   ت  ب  ا   ي ا ق   ،ى نِّن ق د  ظ اه ر  ق ع ُم ع  ُ    } :ف ق اإل   ،ل إل    ت  ُ ك فِّر  ف و  ا   ذ        ر ح  و   ا ح   ا    ع 

ء  ا ق   ر   :ق اإل   ،{؟ا اَّ ُ  و  ا  ي ا ف ن    ا خ  ل ي ا ح  َّ     }  :ق اإل   ،ر     ُم خ   . (2){ف ع إل    ا     ر    ا اَُّ  ل    ف ل    ق ر 

ل ي ا ح  َّ    ف ع إل    ا     ر    ا اَُّ  ل    }  :ون  ا دال    :  ث دإل  ت وني ت {ف ل    ق ر 
والقربان يشمل الجماع وما دونه من االستمتاع  ،يدل على حرمة قربان المرأة قبل التكفير :األوإل

 . والتلذذ
بل نتاه عن قربانتا  ،عندما وطأ زوجته قبل أن يكفر ،الرجل بكفارة ثانية لم يأمر الرسول :ا  انن
 . (3)فدل على لزوم كفارة واحدة فقط ،حتى يكفر

  ِّن ر  ا ل   ا   خ  ا      ل ت     ك فَّار ةٌ } :ف ن ا ُ ظ اه ر  ُ و اق ُع ق ل إل    ت  ُ ك فِّر  ق اإل   ع ت  ا نَّل نِّ  ،ع ت  ث 
د ةٌ   . (4){و اح 

 . (5)لمن واقع امرأته قبل أن يكفر ،الحدي  صريح ومباشر الداللة في لزوم كفارة واحدة فقط :ون  ا دال  

                                                 
ـــــة )445 ـــــاني: التداي ـــــة المجتتـــــد )47/ 4(؛ المرغين ـــــن رشـــــد: بداي (؛ 154/ 41لمـــــاوردي: الحـــــاوي )(؛ ا411/ 4(؛ اب

 (. 644/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)357/ 3(؛ الشربيني: اإلقناع )81/ 41) تكملة المجموع: المطيعي
(؛ ابــن رشــد: بدايــة 47/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة)431/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)431/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع ) (1)

 (. 515/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )357/ 3(؛ الشربيني: اإلقناع)154/ 41الحاوي ) (؛ الماوردي:411/ 4المجتتد )

/ 3(، )4411 الترمــذي: ســـنن الترمـــذي، كتــاب الطـــالق واللعـــان، بـــاب مــا جـــاء فـــي المظــاهر يواقـــع قبـــل أن يكفـــر، ) (2)
 (، وقال ابلباني: حدي  حسن. 115

(؛ 445/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)435/ 3كاســاني: بــدا ع الصــنا ع )(؛ ال444/ 4ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء) (3)
(؛ الشــــربيني: 154/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )441/ 4(؛ ابــــن رشــــد: بدايــــة المجتتــــد )48/ 4المرغينــــاني: التدايــــة )

ـــاع) (؛ بتـــاء الـــدين المقدســـي: 545/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي )644/ 8(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي )357/ 3اإلقن
 (. 46/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)61/ 4عدة)ال

/ 3(، )4418 الترمــذي: ســـنن الترمـــذي، كتــاب الطـــالق واللعـــان، بـــاب مــا جـــاء فـــي المظــاهر يواقـــع قبـــل أن يكفـــر، ) (4)
 (، وقال ابلباني: حدي  صحيح. 311

(؛ الشـربيني: 154/ 41اوي )(؛ الماوردي: الح441/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )48/ 4ينظر/ المرغيناني: التداية) (5)
(؛ بتــــاء الــــدين المقدســــي: 545/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي )644/ 8(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)357/ 3اإلقنــــاع)

 (. 46/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)61/ 4العدة)
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 
 : ا ق ا  .3

 (1)فكذل  الزوجة ،وكل االستمتاع بأمه حرام ،الظتار هو تحريم الزوج زوجته عليه كأمه . 

  كاإلحرام والطالق  ،فوجب أن يمنع من الوطء وتوابعه، لفظ يوقع تحريم الزوجة على زوجتاالظتار
 . (2)الرجعي

 وال موجبًا لمضاعفتتا ،فلم يكن فوات وقتتا مبطاًل لتا ،الكفارة عبادة مؤقتة كالصالة والصيام، 
 . (3)كالصالة والصيام

 : ا  عقوإل .4

إذ لو لم يحرم بدى إلى  ،حرم الداعي إليه ،ف ذا حرم الجماع ،االستمتاع داٍع إلى الجماع
 . (4)التناقض

  حك   عا   ا ظيار عا  نفن فعإل   دة  ؤق  : ا  ثأ   ا  اثع 
 :  ورة ا  ثأ  

فالتزم  ،قبل أن أطعم الطعام إن لم أجلد غالمي ما ة جلدة ،أنت علي كظتر أمي :رجل قال لزوجته
 . بما قال من عدم جلد الغالم

 . ؟رًا وتلزمه الكفارة أم الهل يكون مظاه
 :  حر ر  حإل ا نباع

إن لم أجلد غالمي ما ة  ،أنت علي كظتر أمي :إلى أن الرجل إذا قال لزوجته ذهب اإلمام ربيعة
 . (5)أنه ال يكون مظاهرًا وال تلزمه الكفارة ،ففعل ذل  ،جلدة قبل أن أطعم الطعام

وطء زوجته واالستمتاع بتا  ،إن لم يجلد غالمه أنه يجوز لتذا الرجل فظاهر كالم اإلمام ربيعة
م الطعام وهو لم يجلد الغالم بعد ،وهو أن يطعم الطعام ،إلى ابجل الذي وقلته ف نه يكون  ،ف ن طخع 

 . أملا قبل ذل  فال ،وتلزمه الكفارة ،مظاهراً 

                                                 
 (. 154/ 41(؛ الماوردي: الحاوي )431/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (1)

ــــدا (2) (؛ 154/ 41(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )431/ 6(؛ السرخســــي: المبســــوط)431/ 3 ع الصــــنا ع )ينظــــر/ الكاســــاني: ب
 (. 43/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)571/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)84/ 41) تكملة المجموع: المطيعي

 (. 644/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)154/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (3)

 (. 431/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع ) (4)

. ينظـر/ وفن ا  ثاأ   قاوإل واحاد قاد وافا  قاوإل ام اا  رل عا . ولا  قااإل ام اا   ا ا (، 58/ 3ينظر/ مال : المدونة) (5)
(؛ علـــيش: مـــنح 146/ 5(؛ الحطـــاب: مواهـــب الجليـــل)355/ 4(؛ البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة)57/ 3مالـــ : المدونـــة )

 (. 445/ 1الجليل)
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
  :من المعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

وال يكون مظاهرًا إذا لم يجلد الغالم ولم  ،ولم يجلد الغالم بعد ،إذا طعم الطعام يكون الرجل مظاهراً 
 . (1)بنه وقلت يمينه بطعم الطعام ؛يطعم الطعام

 حك  ظيار ا رنإل  ت      و   و د : ا  ثأ   ا عاشرة
 :  ورة ا  ثأ  

 . أنت علي كظتر أمي :رجل قال بمته أو أم ولده
 . ؟أم ال ،ه الكفارةوتلزم ،هل يكون مظاهراً 

 :  حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم اختلفوا في حكم ظتار الرجل من  ،(2)أجمع أهل العلم على أن ظتار العبد مثل ظتار الحر

يكون  :فمنتم من نقل عنه أنه قال ،اختلف وتباين الفقتاء في النقل عنهفاإلمام ربيعة ،أمته وأم ولده
 . (4)وال تلزمه الكفارة ،ال يكون مظاهراً  :من نقل عنه أنه قالومنتم  ،(3)وتلزمه الكفارة ،مظاهراً 
 : األد  

من القرآن وابثر  ،ون مظاهرًا وتلزمه الكفارةيكالرجل  : أناإلمام ربيعة ما ن قل عنيستدل ل
                                                 

 (. 58/ 3ينظر/ مال : المدونة) (1)

 (. 448ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)

 (. 431/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار)54/ 3ينظر/ مال : المدونة) (3)

 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: (، 571/ 8ينظر/ ابن قدامة: المغني) (4)
ر. ولاا  قاااإل ام ا ااات"  لااو األوإل/ ذهاا  ى اا   ت ا رنااإل ىذا ظاااهر  اات    اا  و   و ااد ، ال  كااوت  ظاااهراً وال  اب اا  كفااارة ا ظيااا

/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط)434/ 3(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع )444/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفـة الفقتـاء)حن ف  وا شافعن ". 
(؛ المـــاوردي: الحـــاوي 617/ 6(؛ الشـــافعي: ابم)41/ 4(؛ المرغينـــاني: التدايـــة)455/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)447

 (.  353-354/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)56/ 41) تكملة المجموع: المطيعي (؛146/ 41)
(؛ ابـن عبـد 54/ 3. ينظر/ مالـ : المدونـة )ا  انن/ ذه  ى    ن   كوت  ظاهرًا، و اب   ا كفارة. ول  قاإل ام ا   ا  

(؛ العدوي: حاشـية 445/ 1كليل)(؛ المواق: التاج واإل418/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )431/ 47البر: االستذكار)
 (. 131/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)431/ 4العدوي)

. ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ال  كوت  ظاهرًا، و كت  اب ا  كفاارة ا   ا ت. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه 
(؛ ابــن 415/ 1إلنصــاف )(؛ المــرداوي: ا515/ 4(؛ الزركشــي: شــر  الزركشــي )571/ 8ينظــر/ ابــن قدامــة: المغنــي)

 (. 1-8/ 7مفلح: المبدع)
. ينظـر/ ابـن قدامـة: ا رالع/ ذه  ى    ن  ال  كوت  ظااهراً، و كات  اب ا  كفاارة ا ظياار. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان ا روا ا  األخارى 

 (. 1-8/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)415/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )515/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )571/ 8المغني)
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : والقياس 
 : ا قرآت ا كر   .1

 ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قوله تعالى 

 . (1)چ ڳ گ گ گ گک ک

 گ چ: بدليل قول ار ،إن اإلماء من النساء ثم، عام يشمل اإلماء وغيرهن :ون  ا دال  

ر من ،(2)چ گ  . (3)بنتن أمتات أزواج قبل الدخول ؛ولذل  ح 

 (4)چچڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ :قوله تعالى . 

فوجب أن يكون  ،يكون قا اًل منكرًا من القول وزوراً  ،ظاهر من أمته وأم ولدهالرجل إذا  :ون  ا دال  
 . (5)مظاهراً 

 : األ ر .2

ظيار األ     إل : ) ني  قا وا ُروي عت عان والت علا  وثع د لت ا  ث   وثا   لت علداهلل
 . (6)(ظيار ا حرة

 : ا ق ا  .3

 سبب لمل  المتعة  ،بن مل  اليمين في محل مل  المتعة ؛ظتار الرجل من أمته وأم ولده يصح
 . (7)فيتحقق معنى الظتار وهو تشبيه الم حلللة بالم حرلمة ،كمل  النكا 

  (8)فصح منتا الظتار كالحرة ،ابمة ذات فرج مبا . 

 (9)جب أن يستوي حكم الظتار فيتماو  ،أنت علي حرام في الحرة وابمة :لملا استوى حكم قول الرجل . 

                                                 
 (. 3سورة المجادلة: اآلية ) (1)

 (. 43سورة النساء: من اآلية) (2)

 (. 418/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )411/ 47ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (3)
 (. 4سورة المجادلة: من اآلية) (4)

 (. 146/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (5)

(؛ ابـن قدامـة: 146/ 41المـاوردي: الحـاوي )؛ (431/ 47بن عبـد البـر: االسـتذكار)(؛ ا54/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (6)
 (. 571/ 8المغني)

 (. 447/ 6السرخسي: المبسوط) (7)
 (. 146/ 41الماوردي: الحاوي ) (8)

 نفس المرجع السابق.  (9)
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 اإليالء والظهار: الثانيالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

من القرآن  ظتار،ال يكون مظاهرًا وال تلزمه كفارة الأن الرجل : اإلمام ربيعة ما ن قل عنلويستدل  
 : وابثر والقياس

 : ا قرآت ا كر   .1

 ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قوله تعالى

 . (1)چ ڳ گ گ گ گک ک
: بدليل قوله تعالى ،وابمة وأم الولد ليستا من النساء ،الظتار يكون خاص بالنساء :ون  ا دال  

حي  أجمعت ابمة على أن الرجل ال يكون موليًا من أمته  (2)چٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ
 . (3)بنتما ليستا من نسا ه ؛فدل على أن الرجل ال يكون مظاهرًا من أمته وأم ولده ،وأم ولده

 : األ ر .2

ال  ،ىذا ظاهر ا رنإل  ت      و   و د : ) ني  قا وا والت ع رو ُروي عت الت ع ر والت علا 
 . (4)( كوت  ظاهراً 

 : ا ق ا  .3

 والمملوكة ليست  ،ونقل الشرع حكمه إلى التحريم المؤقت بالكفارة ،الظتار كان طالقًا في الجاهلية
 . (5)فال تكون محاًل للظتار أيضاً  ، للطالقمحالً 

 (6)كابجنبية ،لم يلحقتا الظتار ،من لم يلحقتا الطالق . 

 

                                                 
 (. 3سورة المجادلة: اآلية ) (1)

 (. 446سورة البقرة: من اآلية) (2)

-447/ 6(؛ السرخســي: المبســوط)434/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع )444/ 4قندي: تحفــة الفقتــاء)ينظــر/ الســمر  (3)
(؛ 411/ 47(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار)41/ 4(؛ المرغيناني: التداية)455/ 1التمام: شر  فتح القدير) (؛ ابن448

(؛ ابـــن قدامـــة: 56/ 41) ملـــة المجمـــوعتك: المطيعـــي(؛ 617/ 6( الشـــافعي: ابم)418/ 4ابـــن رشـــد: بدايـــة المجتتـــد )
 (. 8/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع )515/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )571/ 8المغني)

(؛ ابــن مفلــح: 571/ 8(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)146/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي )448/ 6ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (4)
 (. 8/ 7المبدع)

ـــــة)(448/ 6ينظـــــر/ السرخســـــي: المبســـــوط) (5) ـــــاني: التداي ـــــر: االســـــتذكار)41/ 4؛ المرغين ـــــد الب ـــــن عب (؛ 411/ 47(؛ اب
(؛ ابـــــن قدامـــــة: 56/ 41) تكملـــــة المجمـــــوع: المطيعـــــي(؛ 146/ 41(؛ المـــــاوردي: الحـــــاوي )617/ 6الشـــــافعي: ابم)

 (. 8/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)515/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )571/ 8المغني)
 (. 147-146 /41الماوردي: الحاوي ) (6)



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث

 واإلعسار ،التفريق بالعيب
 

  :، مهاوحيوي بني دفتيه احلديث عن أمرين اثنني

 التفريق بالعيب.   أوالً:

 . التفريق باإلعسار ثانياً:
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 ا  فر   لا ع   : والً 
 : وف   ثم  ثاجإل

  ع و  ا  ر ة ا  ن   لم  ابوج خ ار فثخ ا نكاه: ا  ثأ   األو  
  : ورة ا  ثأ  

أو بتا داء  (3)أو مجنونة (2)أو جذماء (1)فوجدها برصاء ،على أنتا صحيحة سليمة ،رجل تزوج امرأة
تلق  .(6)والعخفخل (5)والقخرخن (4)في فرجتا يمنع جماعتا كالرخ

  .؟أم ال ل تثبت هذه العيوب للزوج حق خيار فسخ النكا ه
ذا علم الزوج بتل  العيوب قبل أن يتزوجتا ثم أراد أن يفسخ النكا   ،ثم تزوجتا وهو يعلم بتا ،وال

 . ؟هل يحق له أم ال .بذريعة تل  العيوب
  : حر ر  حإل ا نباع

 :هي أربعة عيوب ،فسخ النكا  إلى أن عيوب المرأة التي تثبت للزوج خيار ذهب اإلمام ربيعة
وتخر دُّ المرأة على زوجتا المغرور صداقه إال أن  ،الجذام والبرص والجنون وداء في فرجتا يمنع الجماع

                                                 
(؛ 186/ 47(؛ الزبيـدي: تـاج العـروس)5/ 7البرص: بياض يظتر في الجسد لعلة. ينظر/ ابن منظـور: لسـان العـرب) (1)

 (. 47/ 4(؛ المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب)11/ 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط)
اج ابعضــاء وهي تتــا، فيــؤدي إلــى تعفنتــا وتشــنجتا الجــذام: علــة تحــد  مــن انتشــار الســواد فــي البــدن كلــه، فيفســد مــز  (2)

(؛ الزبيــدي: تـــاج 11/ 4وتعوجتــا، ومــن ثخـــم إلــى تقطعتــا وتشكلتـــا وأخيــرًا ســقوطتا. ينظـــر/ الفيــومي: المصــبا  المنيـــر)
 (. 17/ 4(؛ المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب)384/ 34العروس)

لعقــل بحيــ  يمنــع جريــان ابفعــال وابقــوال علــى نتــج العقــل إال الجنــون: ذهــاب العقــل أو فســاده، وقيــل: هــو اخــتالل ا (3)
(؛ مجمــع اللغــة 464، 417نــادرًا، وقيــل المجنــون: هــو مــن لــم يســتقم كالمــه وأفعالــه. ينظــر/ الجرجــاني: التعريفــات)ص

 (. 414/ 4العربية: المعجم الوسيط)
ر الرجـل الـدخول مـن شـدة انضـمامه. ينظـر/ ابـن الرتق: انضمام فرج المـرأة وانسـداده والتصـاقه بشـدة، فـال يسـتطيع ذكـ (4)

/ 4(؛ مجمـــع اللغـــة العربيـــة: المعجـــم الوســـيط)334/ 45(؛ الزبيـــدي: تـــاج العـــروس)441/ 41منظـــور: لســـان العـــرب)
 (. 334/ 6(؛ ابن سيده: المحكم والمحيط ابعلى)355(؛ المناوي: التعاريف )ص347

تخت قــة أو عظــم. ينظــر/ ابــن منظــور: لســان القــرن: مــا يمنــع مــن دخــول ذكــر الرجــل فــي فــرج ال (5) مــرأة مــن غــدة غليظــة أو لحمــة م رل
 (.  473-474/ 4(؛ المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب)554/ 35(؛ الزبيدي: تاج العروس)334/ 43العرب)

ي المــرأة، العفــل: لحــم زا ــد ينبــت فــي ق بــل المــرأة حتــى يرتتــق، فــال ينفــذ منــه الــذكر، وقيــل: هــو ورم يحــد  بــين مســلك (6)
(؛ 45/ 31(؛ الزبيـدي: تـاج العـروس)157/ 44في ضي ق فرجتا، حتى ي متنع اإليالج. ينظر/ ابن منظور: لسان العرب)

(؛ مجمـــع اللغـــة العربيـــة: 346(؛ التـــروي: الزاهـــر فـــي غريـــب ألفـــاظ الشـــافعي)ص148/ 4الفيـــومي: المصـــبا  المنيـــر)
 (. 644/ 4المعجم الوسيط )
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إذا لم يعلم بتل   ،ويكون له الحق في ردها وفسخ نكاحتا ،ت عاض من ذل  بشيء بما استحلل من فرجتا

 . (1) يحق له خيار فسخ النكا فال ،ثم تزوجتا ،أملا إذا علم بتا ،العيوب
                                                 

 (، وفن ا  ثأ   قوالت: 345/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة)441/ 4نة)ينظر/ مال : المدو  (1)
 األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع  ىال فن لعض ا  فا  إل ا   عاق  لا  ير. ول  قاإل ا ن يور"  ا   وا شافعن و ح د". 

يار ا   اإل، و عاود ح ث ذه  ام ا   ا   ى ا   نا  ال شانء  ياا  ات ا  يار ىت  ا   ادخإل لياا، فاِت دخاإل لياا فاياا  
ن   عا  ذ  ، فأ ا ىذا كاات و  ياا ا اذي   و  ت  رى ، هاو  و  خ، هاو ا بوج عا  و  يا ىذا كات و  يا ا ذي  نكحيا،  ل

و ارد ،  و  ت  رى  ن  ال  عاا  ذ ا   نياا، فاا   عا ا  غار ،  و ا ثاطات،  و ت ا عش رة،  و  و  ،  نكحيا الت ع 
. ينظــر/ مالــ :  يااا قاادر  ااا اثاا حإل  اات فرنيااا، رلااع د نااار  و  ل اا  دراهاا  ا  اار ة  ااا  خااذم  اات ا  ياار، و  اار 

(؛ ابــن رشــد: 451-458(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي)ص345/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)441-444/ 4المدونــة)
-141، 141-141/ 1(؛ القرافــي: الــذخيرة)54/ 4(؛ ابــن رشــد الحفيــد: بدايــة المجتتــد)16-11/ 5البيــان والتحصــيل)

(؛ النفــــراوي: 371/ 3(؛ علــــيش: مــــنح الجليــــل)448/ 4(؛ الثعلبــــي: التلقــــين)181/ 3(؛ المـــواق: التــــاج واإلكليــــل)145
 (. 477/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)4148/ 3الفواكه الدواني)

 رناع  وذه  ام ا  ا شافعن ى    ن  ال  ير  يا ىت     ادخإل لياا، فاِت دخاإل لياا فِنا   نا   ياا  يار ا   اإل، وهاإل
 فف   قوالت:  ؟،ا بوج لذ   عا   ت غرَّ 

 ال  رنع عا  ا يار. : ا ند د
 رنع عا   ت غرَّ ، فِت كات  ت غر  ا و ن، ف نظر فِت كات ا و ن   ت  نوب    ا نظر ى ا  ا  ار ة، كااأل  : ا قد  

ت كاات ا  او ن   ات ال  ناوب  ا  ا نظار وا ع  وا ند، فِت ا بوج  رنع عا   لا  ير، ثواء عا  لا ع          عاا ، وا 
ى  يا، كالت ا ع  وا حاك ، فِت ا ابوج  رناع عا ا  ىت عاا  لاذ  ، فاِت  ا   عاا  فال  رناع عا ا ، وح نياا  رناع عاا  

 :  ا  ر ة؛ ألنيا هن  ت غّر  ، وفن رنوع  عا يا لكإل ا  ير ونيات
  رنع عا يا لكإل ا  ير وال   ر   يا ش جًا. : ا ون  األوإل
ينظــر/ الشــافعي:   اار   يااا  قااإل  ااا  نااوب  ت  كااوت  ياارًا؛  ااجل   اا ر  ثاا ل حًا  ل ااعيا لي اار لاادإل. : ا وناا  ا  ااانن

، 384، 376/ 47)تكملـــــة المجمـــــوع: المطيعـــــي(؛ 316-311، 338/ 1(؛ المـــــاوردي: الحـــــاوي )448-445/ 6ابم)
ـــــي المحتـــــاج)461-451/ 5(؛ الغزالـــــي: الوســـــيط)381، 383 ـــــة (؛ 415-414/ 3(؛ الشـــــربيني: مغن الحصـــــني: كفاي

 (. 366ابخيار)ص
 وذه  ام ا   ح د ى    ن  ال  ير  يا ىت     دخإل ليا، فِت دخإل ليا، فف   روا  ات: 

 "ظاهر ا  ذه ":  يا ا  ير ا  ث  . : األو  
 ا  ان  :  يا  ير ا   إل. 

 وهإل  رنع ا بوج لذ   عا   ت غرَّ ، فف   روا  ات: 
  . ال  رنع لذ   عا   ت غر : األو  

ا  ان  " ظاهر ا  ذه ":  رنع لذ   عا   ت غرَّ ، فِت كات ا او ن هاو  ات غار ، فِنا   رناع عا ا  ىت عاا  لا ع ا ، 
ن اا  رناع عاا  ا  ار ة، و كاوت ا رناوع لكاإل ا  يار.  ينظـر/ ابـن قدامـة: فِت كات ال  عا  لا ع ا ، فال  رناع عا ا ، وا 

(؛ الزركشــي: شــر  46-41/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر)48/ 4)(؛ بتــاء الــدين المقدســي: العــدة 585، 571/ 7المغنــي)
== 



 

 

 

 

  414 

 التفريق بالعيب، واإلعسار: الثالثحث المب 

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من السنة وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ثن  .1

   ُذو   ك   ا   ف رُّ   ت  األ ث د  }: ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ   : ق اإل   ،ُهر   ر ة   ن  ل   ع ت   .(1){ف رَّ   ت  ا   ن 

فدل على أن  ،بالفرار ولو لزم النكا  لما أمر الرسول ،طريق الفرار إنما هو الفسخ :ون  ا دال  
 . (2)بنتا في معناه ؛ويلحق به باقي العيوب التي ذكرناها ،الجذام عيب ي فسخ به النكا 

 ل وَّج  ا نَّل نُّ  :ق اإل   ،ر  ُع    اهلل ل ت   د  ع ت  ع  ف ار    ب  ر   ًة   ت  ل ن ن غ  ا       ،ا   ا م  ع  ر   ى  ،ف ا  َّا د خ 
ي ا ل   اً ا ق اإل   ،ف ر دَّه ا ،ل ك ش ح  ا نَّ }: و  ُ    ع    .(3){د  َّث 
 ؛وجب أن يكون الرد بجل العيب ،والرد ،العيب وهو البرص عمر لملا نقل ابن :ون  ا دال  

ويقاس على  ،والرد متى ذ كر عقيب العيب يكون بطريق الفسخ ،بنه لو وقع النكا  الزم لما حصل الرد
 . (4)بنتا في معناه من المنع من كمال االستمتاع وأولى ؛البرص باقي العيوب التي ذكرناها

 : األ ر .2

  (5)(ُ رد ا  ر ة فن ا نكاه  ت ا ننوت وا نذا  وا لرص: ) ن  قاإل لت ا خطا ُروي عت ع ر . 

   ا ا ر ة ُنكحم وليا لرص  و ننوت  و نذا   و قرت: ) ن  قاإل ُروي عت عان لت  لن طا   ، 
 . (6)فِت  ثيا فايا ا  ير ل ا اث حإل  ت فرنيا( ، ا      ثيا فبونيا لا خ ار

                                                 
 (. 451، 411، 417، 411-414/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)118-117، 115-111/ 4الزركشي)

ت فحاش، ال  ا  انن/ ذه  ى    ت خاو ا  ر ة  ت ا ع و ،  ا   شارطًا  اابو  ا نكااه، فوناود  ي ع ا  فان ا  ار ة وا 
ت شاااء طاقيااا. ولاا  قاااإل ام ااا   لااو حن فاا .    لاام  ااابوج خ ااار ا فثااخ، و كناا  ينظــر/ لا خ ااار ىت شاااء   ثااكيا، وا 

(؛ المرغينـاني: 15/ 5(؛ السرخسي: المبسـوط)347/ 4(؛ الكاساني: بدا ع الصنا ع)445/ 4السمرقندي: تحفة الفقتاء)
 (. 47/ 4التداية)

 (. 446/ 7(، )5717 البخاري: صحيح البخاري: كتاب الطب، باب الجذام، ) (1)

: المطيعـي(؛ 314/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي )15/ 5(؛ السرخسي: المبسوط)347/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)
 (. 378/ 47) تكملة المجموع

(، 14-11/ 1(، )3433/ 4 )بتا عيبًا،  البوصيري: إتحاف الخيرة المترة، كتاب النكا ، باب فيمن تزوج امرأة فوجد (3)
 (. 346/ 6(، )4144 )ضعيف جدًا. ينظر/ إرواء الغليل، : وقال ابلباني

(؛ الحصـني: 331/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي )15/ 5(؛ السرخسي: المبسوط)347/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (4)
 (. 366كفاية ابخيار )ص

ــة المج: المطيعــي(؛ 444/ 4(؛ مالــ : المدونــة)15/ 5ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (5) (؛ الشــربيني: 377/ 47)مــوعتكمل
 (. 111/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)571/ 7ابن قدامة: المغني)؛ (413/ 3مغني المحتاج)

 (. 377/ 47)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (6)
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  رلع ال  نري فن ل ع وال نكاه: ا  ننون  وا نذ اء وا لر اء :  ن  قاإل ُروي عت الت علا (

  .(1)(وا قرناء

إذا وجد بامرأته  ،بشكل واضح وصريح الخيار للزوج في فسخ النكا  أثبت الصحابة :ون  ا دال  
 . الجذام والبرص والجنون وداء في فرجتا يمنع اإليالج :وهي ،عيب من العيوب التي ذكرنا

 : ا ق ا  .3

 (2)كالبيع ،فجاز فسخه بسبب العيوب المؤثرة التي تخل بمقصوده ،د معاوضة قابل للرفعالنكا  عق . 

 لى الطرف اآلخر ،الجنون تنفر منه النفس وتخاف جنايته  ،والجذام والبرص ي خشى تعديتما إلى الولد وال
قد منعت غالب وبذل  تكون هذه العيوب  ،وأما الداء في الفرج فيمنع الوطء ،ويثيران نفرة تمنع القربان

 . (3)فتثبت الخيار كالجب والعنة ،وهو االستمتاع بالوطء ،ومعظم المعقود عليه في النكا 

  (4)كالعيب في الصداق ،فوجب أن تستحق الفسخ ،هذه عيوب مقصودة بعقد النكا . 

 بنه عيب رضي به فلم يكن له الفسخ  ؛ثم تزوج ،ال خيار للزوج إذا علم بتل  العيوب قبل الزواج
 . (5)كما لو اشترى شي ًا معيبًا مع العلم بعيبه ،بجله

  :ا  عقوإل .4

 ؛وهذه العيوب تحول دون تحققه ،ومقصوده ابعظم االستمتاع بالوطء ،ال ش  أن النكا  ي راد للدوام
لى ولده ،تمنع قربان الزوجة ،بن الجذام والبرص يثيران نفرة في نفس الزوج فيمنع  ،ويخشى تعديه إليه وال

وداء الفرج يمنع  ،فيمتنع عن قربانتا ،والجنون يثير أيضًا النفرة ويخشى ضررها وجنايتتا ،متاعاالست
لُّ هذه العيوب بمصالح النكا  ،النسداد محل الجماع ؛الوطء والجماع  ؛إن لم تخح ل دون قيامتا ،وأيضًا ت خ 

 ،ولد ال يحصل إال بالوطءوالسكن وال بن العفة عن الزنا ؛بن هذه المصالح يقف حصولتا على الوطء
 . (6)دفعًا للضرر وال ضرر في اإلسالم ؛ولتذا يثبت خيار الفسخ للزوج

                                                 
(؛ 571/ 7(؛ ابـــــن قدامـــــة: المغنـــــي)377/ 47)تكملـــــة المجمـــــوع: المطيعـــــي(؛ 331/ 1ينظـــــر/ المـــــاوردي: الحـــــاوي ) (1)

 (. 115/ 4  الزركشي )الزركشي: شر 

 (. 366(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص16-15/ 5ينظر/ السرخسي: المبسوط) (2)
(؛ 48/ 4(؛ بتـــــاء الـــــدين المقدســـــي: العـــــدة )571/ 7(؛ ابـــــن قدامـــــة: المغنـــــي)331/ 1ينظـــــر/ المـــــاوردي: الحـــــاوي ) (3)

 (. 115/ 4الزركشي: شر  الزركشي)

 (. 571/ 7ابن قدامة: المغني)(؛ 331/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (4)

/ 4(؛ بتـاء الـدين المقدسـي: العـدة )585، 571/ 7(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)384/ 47)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (5)
 (. 117/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)48

: المطيعـي(؛ 314/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي )16/ 5(؛ السرخسي: المبسوط)347/ 4ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (6)
(؛ ابــن قدامــة: 366( الحصــني: كفايــة ابخيــار)ص413/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)377/ 47) تكملــة المجمــوع

 (. 115/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)48/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )571/ 7المغني)
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 ؟   لم  بون   خ ار فثخ ا نكاه ،هإل ى ال  ا بوج لا ننوت لعد ا نكاه: ا  ثأ   ا  ان  

 :  ورة ا  ثأ  
 . ثم أصيب بالجنون بعد ذل  ،رجل عاقل تزوج امرأة

 . ؟النكا  أم ال هل يثبت لزوجته خيار فسخ
  : حر ر  حإل ا نباع

فذهب  ،إذا أ صيب زوجتا بالجنون بعد نكاحتا ،اختلف الفقتاء في ثبوت خيار فسخ النكا  للزوجة
ن كان  ،ولم ت حبس عنده ،لم توقف عليه ،وال يعفيتا من نفسه ،إلى أنه إن كان يؤذيتا اإلمام ربيعة وال

 . (1)لم يجز طالقه إياها ،وال يرهقتا بسوء صحبته ،يعفيتا من نفسه
 : األد  

 : من القياس والمعقول ربيعة يستدل لقول اإلمام
 : ا ق ا  .1

 وبالتالي  ،وتعتزله خشية الجناية عليتا ،تنفر منه نفس الزوجة ،الجنون الذي يترتب عليه أذى وضرر بالزوجة
 . (2)و وجدته مجبوباً أو عنيناً كما ل ،فيثبت لتا الخيار ،لمعنى في الزوج ؛يتعذر عليتا الوصول إلى حقتا

                                                 
(؛ 381/ 1(؛ ابــــن رشــــد: البيــــان والتحصــــيل)336/ 4(؛ البراذعــــي: تتــــذيب المدونــــة)466/ 4ينظــــر/ مالــــ : المدونــــة) (1)

 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: (، 134/ 1القرافي: الذخيرة )
ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة األوإل/ قااد وافاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ام ااا   ح ااد لاات ا حثاات  اات ا حنف اا . 

 (. 47/ 4(؛ المرغيناني: التداية)17/ 5(؛ السرخسي: المبسوط)347/ 4(؛ الكاساني: بدا ع الصنا ع)445/ 4الفقتاء)
ينظــر/ . " لااو حن فاا  و لو وثااف"ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   ناا  ال   لاام  يااا ا خ ااار فاان فثااخ ا نكاااه. ولاا  قاااإل ام ا ااات 

(؛ السرخســي: 347/ 4(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)445/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء)113/ 3الشــيباني: الحجــة)
 (. 47/ 4يناني: التداية)(؛ المرغ17/ 5المبسوط)

ال فُاار  ل ني ااا. ولاا  قاااإل ام ااا   ا اا .  ا  ا اث/ ذهاا  ى اا   نيااا ُ عاابإل عناا ، و ؤنااإل   اادة ثاان ؛  علنا ، فااِت لاار  وا 
(؛ ابــن 381/ 1(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)336/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)466/ 4ينظــر/ مالــ : المدونــة)
 (. 385/ 3(؛ عليش: منح الجليل)134/ 1لقرافي: الذخيرة )(؛ ا451-458عبد البر: الكافي)ص

/ 6ينظـر/ الشـافعي: ابم). "ا شاافعن و ح اد"ا رالع/ ذه  ى    نا    لام  ياا خ اار فثاخ ا نكااه. ولا  قااإل ام ا اات 
/ 5(؛ الغزالــــي: الوســــيط)376/ 47)تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 317، 338/ 1(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )441-441
(؛ بتاء 571/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)366(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص414/ 3الشربيني: مغني المحتاج)(؛ 451

(؛ المــــرداوي: 111/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي)41/ 4(؛ ابــــن تيميــــة: المحــــرر)48/ 4الــــدين المقدســــي: العــــدة )
 (. 414(؛ الكرمي: دليل الطالب)ص411/ 8اإلنصاف)

: المطيعـي(؛ 331/ 1(؛ المـاوردي: الحـاوي )17/ 5(؛ السرخسي: المبسوط)347/ 4ا ع الصنا ع)ينظر/ الكاساني: بد (2)
(؛ بتـــــاء الـــــدين 571/ 7(؛ ابـــــن قدامـــــة: المغنـــــي)366(؛ الحصـــــني: كفايـــــة ابخيـــــار)ص377/ 47) تكملـــــة المجمـــــوع

 (. 115/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)48/ 4المقدسي: العدة )
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 وهو  ،ال يسد على الزوجة باب استيفاء المقصود ،الجنون البريء الذي ال يترتب عليه ضرر وال أذى

 ،وذل  ال يثبت لتا الخيار ،ويفو ت عليتا كمال االستمتاع ،إنما يقلل رغبتتا فيه ،االستمتاع بالوطء
 . (1)أو الرجلين ،أو مقطوع اليدين ،كما لو وجدته سيء الخلق

  :ا  عقوإل .2

وذل  ال  ،مع صدق حاجته إليتا ،غير ظالم في إمساكتا ،المجنون الذي ال يضر وال يؤذي زوجته
نما يثبت في الجب والعنة ،لما فيه من إبطال حق الزوج ،بن ابصل عدم الخيار ؛يثبت لتا الخيار  ؛وال

ن بالمقصود المشروع له النكا  ل بهوهذا الجن ،بنتما يخالل  . (2)فافترقا ،ون غير مخ 

إل ا عنِّ ت ى   حك  ا قا ن: ا  ثأ   ا  ا     ؟ هإل  ف قر  ن 
 :  ورة ا  ثأ  

 . وال يستطيعه ،ال يقدر على الجماع ،فوجدته عن يناً  ،امرأة تزوجت رجالً 
 . ؟أم أنه يفتقر إلى حكم القاضي أو الحاكم ،هل ي حتسب أجل العن ين من يوم بنى بتا

   :ا  ثأ  حك  
فال  ،على أن ابتداء أجل العن ين يفتقر إلى حكم القاضي (3)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

ال ف ر ق بينتما ،ي حتسب إال من يوم أن يحكم القاضي بذل   . (4)ف ن جامعتا في ابجل وال
 : األد  

 : من ابثر والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 17/ 5ينظر/ السرخسي: المبسوط) (1)
 (. 47/ 4(؛ المرغيناني: التداية)17/ 5ينظر/ السرخسي: المبسوط) (2)

 (. 461/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)
طاقا  لاجنا ، و كاوت عناد  " لو حن ف  و ا  "ىت اخ ارم ا  ر ة ا فرا  عند ان ياء األنإل،  كوت ا فرق  عند ام ا  ت  (4)

/ 4(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع)446/ 4. ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتـاء)اً فثخًا ال طلق "ا شافعن و ح د"ام ا  ت 
(؛ المرغينـــاني: 314-417/ 1(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  فـــتح القـــدير)414-414/ 5(؛ السرخســـي: المبســـوط )341-345

يب (؛ البراذعــــي: تتــــذ465، 463/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)436-435/ 1(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق)46/ 4التدايــــة)
(؛ ابن خلف: كفاية 131-141/ 1(؛ القرافي: الذخيرة )431-434/ 48(؛ ابن عبد البر: االستذكار)336/ 4المدونة)
ــة : المطيعــي(؛ 375-371، 374/ 1(؛ المــاوردي: الحــاوي )441/ 6(؛ الشــافعي: ابم )441-441/ 4الطالــب) تكمل
ــ481-471/ 5(؛ الغزالــي: الوســيط)314، 388/ 47)المجمــوع (؛ ابــن قدامــة: 415/ 4ي: مختصــر الخرقــي )(؛ الخرق

(؛ الزركشــــي: شــــر  45/ 4(؛ ابــــن تيميــــة: المحــــرر)41-48/ 4(؛ بتــــاء الــــدين المقدســــي: العــــدة )611/ 7المغنــــي )
 (. 438/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)141-143/ 4الزركشي )
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 : األ ر .1

  فِذا  ، ن ظر  ت  و   خا    ثن : ) ني ا قاال فن ا ر ة ا عنِّ ت والت  ثعودُروي عت ع ر
 . (1)وكانم فن ا عدة   ا  لأ رها( ،اع دم عدة ا  طاق  ،  م ا ثن 

فدل على افتقاره  ،من يوم التخاصم إلى القاضي ،لعنينجعال ابتداء أجل ا أنتما :ون  ا دال  
 . إن مضى ابجل ولم يجامعتا وحكما بالتفريق بين العن ين وزوجته ،إلى حكم القاضي

   ر  األنإل  ت  و   ت  رفع ى   : ) ن  قاإل فن  نإل ا عنِّ تروي عت ثع د لت ا  ث  ُ
ال ُفر  ل ني ا( ،فِت اث طاعيا ،ا ثاطات  . (2)وا 

 : ا  عقوإل .2

 مع القدرة  ،ويحتمل أن يكون لكراهته إياها ،يحتمل أن يكون لعجزه ،عدم وصول العن ين لزوجته قبل التأجيل
له الحاكم ،على الوصول  . (3)لفضيحةخشية العار وا ؛فالظاهر أنه ال يمتنع عن وط تا إال لعجزه ،ف ذا أجل

 ر ثبوته من طريق  ،وتأجيل أجل العنة عن اجتتاد ،خيار الفسخ بعيب العنة ي ستحق باجتتاد وما أ خ 
 . (4)لم يستقر إال بحكم حاكم ،االجتتاد دون النص واإلجماع
 ؟ هإل  بوإل ُعنَّ  ا رنإل لا وطء  رة واحدة: ا  ثأ   ا رالع 

  : ورة ا  ثأ  
 .ال يستطيعه وال يقدر عليه ،ثم أصبح عاجزًا عن الجماع ،ة واحدة فقطفوط تا مر  ،رجل تزوج امرأة

 . ؟أم ال ،وي ضرب له أجل العن ين ،هل ي عتبر هذا الرجل عن يناً 
   :حك  ا  ثأ  

ثم عجز عن  ،على أن الرجل إذا وطئ زوجته مرة واحدة فقط (5)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة
 . (6)وال يثبت لزوجته خيار الفسخ ،ال ي ضرب له أجل العن ينال يكون عن ينًا و  ،جماعتا

                                                 
(؛ 418-417/ 1فـــتح القـــدير)(؛ ابـــن التمـــام: شـــر  414/ 5(؛ السرخســـي: المبســـوط)341/ 4ينظـــر/ بـــدا ع الصـــنا ع) (1)

(؛ البراذعــــي: تتــــذيب 461/ 4(؛ مالــــ : المدونــــة)435/ 1(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق)46/ 4المرغينــــاني: التدايــــة)
/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )141/ 1(؛ القرافي: الذخيرة )433-434/ 48(؛ ابن عبد البر: االستذكار)336/ 4المدونة)

 (. 48/ 4دة )(؛ بتاء الدين المقدسي: الع611

 (. 441/ 48(؛ ابن عبد البر: االستذكار)461/ 4ينظر/ مال : المدونة) (2)

 (. 341/ 4(؛ الكاساني: بدا ع الصنا ع)446/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء) (3)

 (. 143/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )374/ 1ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (4)
 (. 438/ 48ذكار)ينظر/ ابن عبد البر: االست (5)

(؛ 414/ 5(؛ السرخســي: المبســوط)345/ 4(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)447/ 4ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء) (6)
(؛ ابـن عبـد البــر: 336/ 4(؛ البراذعـي: تتـذيب المدونـة)465/ 4(؛ مالـ : المدونـة)431/ 1ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق )

== 
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 : األد   
 : من ابثر والمعقول بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

  :األ ر .1

فل كل   يا وال  ،) ا ب نا نث ع  ن  ىذا   اليا  رة واحدة:  ن  قاإل روي عت ع رو لت د نار
 . (1)(خ و  

 : ا  عقوإل .2
 لم ي رجع فيه إلى  ،ف ذا تحققنا من قدرة الرجل على الوطء ،الع نة ي توصل إليتا باالستدالل واالجتتاد

بن  ؛ويخالف ما إذا وط تا ثم جبل  ،بنه رجوع من اليقين إلى الظن ؛االستدالل ومضي الزمان
 . (2)فافترقا ،فجاز أن يدفع قدرته على الوطء بابمر المتحقق ،أمر مشاهد متحقق الجخبل 

 (3)فربما تعود القدرة ،بنه إن قدر واستطاع الجماع مرة واحدة ؛الع نة بعد الوطء ال توجب الخيار . 

 وبن حقوق الزوجية من  ؛كما لو لم يعجز ،قد تحققت قدرة الرجل على الوطء بالوطء مرة واحدة
 . (4)وقد و جد ،تثبت بوطء واحد استقرار المتر والعدة

  حك  نكاه ا  ثا  ا ذي   بوج ن ران   عا   ن  ن رانن: ا  ثأ   ا خا ث 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ثم اكتشفت حقيقته ،زاعمًا ومدعيًا أنه نصراني ،مسلم تزوج نصرانية
 . ؟هل يحق لتا أن تفسخ النكا  أم ال

  : حر ر  حإل ا نباع
وال خيار  ،إلى أن النكا  صحيح ثابت فذهب اإلمام ربيعة ،لف الفقتاء في مسألتنا هذهاخت

 . (5)للنصرانية في فسخ النكا 
                                                 

(؛ 441/ 6(؛ الشــــافعي: ابم )383/ 3(؛ علــــيش: مــــنح الجليــــل)131/ 1ة )(؛ القرافــــي: الــــذخير 438/ 48االســــتذكار)
(؛ الخرقـي: مختصـر 481/ 5(؛ الغزالي: الوسيط)314/ 47)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 373/ 1الماوردي: الحاوي )

/ 4رر)(؛ ابــن تيميــة: المحــ41/ 4(؛ بتــاء الــدين المقدســي: العــدة )641/ 7(؛ ابــن قدامــة: المغنــي )415/ 4الخرقــي )
 (. 431/ 8(؛ المرداوي: اإلنصاف)145/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )45

 (. 438/ 48ابن عبد البر: االستذكار) (1)

 (. 314/ 47)تكملة المجموع: المطيعي (2)

 (. 481/ 5ينظر/ الغزالي: الوسيط) (3)

(؛ المـاوردي: الحـاوي 435/ 1(؛ ابن نجيم: البحـر الرا ـق )345/ 4(؛ الكاساني: بدا ع الصنا ع)447/ 4ينظر/ السمرقندي: تحفة الفقتاء) (4)
 (. 145/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )41/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )641/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )373/ 1)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 144/ 1(؛ القرافي: الذخيرة )151/ 1ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل) (5)
== 
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 : األد   
 : لقوله من المعقول بما يلي استدل اإلمام ربيعة

 . (1)فال يثبت لتا الخيار ،أن اإلسالم ليس بعيب
    ، ثا   عا   ن   ثا  حك  نكاه ا ن رانن ا ذي   بوج: ا  ثأ   ا ثادث 

   عات ىثل   خوفًا  ت اك شاف   ر 
  : ورة ا  ثأ  

أعلن  ،ثم لملا خشي من اكتشاف حقيقته وافتضاحه ،مدعيًا وزاعمًا أنه مسلم ،نصراني تزوج مسلمة
 . إسالمه وكان قد دخل بتا

 . ؟هل ي فرق بينتما أم ال
   :حك  ا  ثأ  

 ،على أن المسلمة ال تحل للكفار من أهل الكتاب وغيرهم يعةأجمع أهل العلم ومنتم اإلمام رب
  .(2)ويكون لتا كامل الصداق إن دخل بتا ،ف نه ي فرق بينتما ،ولو تزوج كافر بمسلمة
فلملا خشي أن يطلع عليه أسلم  ،وهو يخبرهم أنه مسلم ،في نصراني أنكحه قوم قال اإلمام ربيعة

ن رضي أهل المرأةو  ،" ي فرلق بينتما: وقد بنى بتا ثم إن  ،وكان لتا الصداق ،بن نكاحه كان ال يحل ؛ال
 . (3)ض ربت عنقه" ،رجع إلى الكفر بعد إسالمه

 : األد  
 : من القرآن والسنة وابثر يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 (4)چڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قوله تعالى . 

                                                 
 (.  151/ 1. ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل)قو   د ألوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا   ا   فن  حا

 ا ا  فان ا قاوإل اآلخار وهاو األظياار،  ا  اانن/ ذها  ى ا   ت ا نكااه نااجب، و كاوت  يااا ا خ اار فان فثاخ . ولا  قااإل ام ا ااات
/ 3(؛ علـيش: مـنح الجليـل)144/ 1(؛ القرافـي: الـذخيرة )151/ 1ان والتحصـيل). ينظـر/ ابـن رشـد: البيـوا شافعن فن  حاد قو  ا 

 (. 351/ 1(؛ الماوردي: الحاوي)484/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)484/ 4(؛ الدردير: الشر  الكبير)381
 (. 351/ 1ي). ينظر/ الماوردي: الحاو ا  ا ث/ ذه  ى    ت ا نكاه لاطإل. ول  قاإل ام ا  ا شافعن فن ا قوإل اآلخر

 (. 144/ 1(؛ القرافي: الذخيرة )151/ 1ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل) (1)

(؛ ابــن مفلــح: 558/ 7(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)317/ 6(؛ الشــافعي: ابم)441/ 46ينظــر/ ابــن عبــد البــر: االســتذكار) (2)
 (. 357/ 6(؛ العاصمي: حاشية الروض المربع)471/ 6المبدع)

 (. 316/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة)418/ 4ونة)مال : المد (3)
 (. 444سورة البقرة: من اآلية) (4)



 

 

 

 

  411 

 التفريق بالعيب، واإلعسار: الثالثحث المب 

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 

 (1)چېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: قوله تعالى . 

بن في إنكا  المؤمنة  ؛وحرلم ذل  علينا ،عن إنكا  المؤمنات للكافرين نتانا ار :ون  ا دال  
والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما  ،بن الزوج يدعوها إلى دينه ؛خوف من وقوعتا في الكفر للكافر

 . (2)يؤثرون من ابفعال
 : ا ثن  .2

و ا  ُ ب ن نِّ  ر  ا  } :ق اإل  ، ع ت  ا نَّل نِّ ع ت  ع اج ذ  ل ت  ع    ُاو و ال  ُ ع  ُ    ع  ث ل    .(3){ام  
و ما على المرأة إال  ،وهو اآلمر الناهي في البيت ،الرجل تكون له القوامة على زوجته :ون  ا دال  

ثم  ،وتتبعه فيما يريد ،وأفعال زوجتا لب والعادة تتأثر بأقوالبل إن الزوجة في الغا ،السمع والطاعة لزوجتا
وبذل  يكون للرجل في بيته المنزلة  ،ويكونون تبعًا لتم يقتدون بشبا تم ،إن ابوالد في الغالب والعادة

لكان  فلو جاز إنكا  المؤمنات للكافرين ،التي ال يضاهيه عليتا أحد من أهله ،ابعلى والمكانة ابرفع
 واإليمان ،ولكان الكفر هو اآلمر الناهي ،ولإليمان ما دون ذل  ،تل  الدرجة ابعلى والمكانة ابرفع للكفر

لي عليه ،وبذل  يكون الكفر قد عال ،هو السامع المطيع ولذل   ،وهذا ال يجوز قطعًا وأبداً  ،واإليمان قد ع 
م إنكا  المؤمنات للكافرين ر   . ح 

 : األ ر .3

 وال  نكح ا  يودي  ، نكح ا  ثا  ا  يود   وا ن ران  : )ا قاال ني  روي عت ع ر وعان
 . (4)(وا ن رانن ا  ثا  

  كوت  حم ا ن رانن  و ا  يودي ، ت قاإل فن ا  يود   وا ن ران   روي عت الت علا ، 
 .(5)(امثل   عاو وال ُ عا  عا   ،ُ فرَّ  ل ني ا: )ثا ف ُ 

 
 

                                                 
 (. 41سورة الممتحنة: من اآلية) (1)
(؛ المــاوردي: 118، 45/ 6(؛ الشــافعي: ابم )15/ 5(؛ السرخســي: المبســوط)474-474/ 4ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (2)

(؛ الرحيبـاني: مطالـب أولــى 661/ 4(؛ البتـوتي: شـر  منتتـى اإلرادات)41/ 4دسـي: العـدة )(؛ بتـاء الـدين المق455/ 1الحـاوي )
   (.315/ 6(؛ العاصمي: حاشية الروض المربع)461/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)444/ 5النتى)

  حســـن. (، وقـــال ابلبـــاني: حـــدي374/ 1(، )3641 الـــدار قطنـــي: ســـنن الـــدارقطني، كتـــاب النكـــا ، بـــاب المتـــر، ) (3)
 (. 155(، )ص1511 ينظر/ صحيح وضعيف الجامع الصغير، )

 (. 418/ 4ينظر/ مال : المدونة) (4)
 (. 457/ 3الطحاوي: شر  معاني اآلثار) (5)
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 ا  فر   لامعثار : ان اً 
 : وف    ثأ  ات

  (1) قدار نفق  بون  ا  عثر: ا  ثأ   األو  
  : ورة ا  ثأ  

وعلى  ،على نفسه من كسبه بالكاد يستطيع أن ينفق ،عيشرجل فقير معسر في ضيق من الرزق وال
 . من تلزمه نفقته

 . ؟من مأكل وملبس وخدمة ،ما هو القدر الواجب عليه من نفقة زوجته
  : حر ر  حإل ا نباع

ولكنتم اختلفوا في  ،(2)نفقتتا وكسوتتا بالمعروف ،أجمع أهل العلم على أن للزوجة على زوجتا
ما يسد مخمصتتا  ،إلى أن حق المرأة على زوجتا المعسر ب اإلمام ربيعةفذه ،مقدار زوجة المعسر

ن الثياب الذي يسترها ،ويدفع جوعتا من الطعام ش   ،وليس عليه نفقة خادم لتا ،وما يكفيتا من غليظ وخخ
ف نتما  ،ف ن كان ال يمل  القوة لخدمتتا ،بل يخدمتا بنفسه ،إنما يلزمه ذل  في حال اليسر دون العسر

  .(3)عاونان على الخدمةيت
                                                 

العســرة وقلــة ذات اليــد، وقيــل: هــو مــن افتقــر. وقــد عرفــه اإلمــام المــاوردي: هــو  والمعســر: هــو نقــيض الموســر، وهــو ذ (1)
ن زاد عليتـا كانـت مـن  ينفق مـن كسـبه علـى نفسـهدر على أن الذي ال يق وعلـى مـن تلزمـه نفقتـه إال نفقـة المعسـرين، وال

أصل ماله، المن كسبه. وقد عرفه اإلمام المرداوي: هو الذي اليقدر على النفقة ال بماله وال بكسبه. ينظر/ الماوردي: 
(؛ المطــرزي: المغــرب فــي 563/ 1رب)(؛ ابــن منظــور: لســان العــ464/ 1(؛ المــرداوي: اإلنصــاف )145/ 44الحــاوي)

 (. 175/ 4(؛ ابن سيده: المحكم والمحيط ابعلى)64/ 4ترتيب المعرب)

(؛ 431/ 1(؛ ابـــــن قدامـــــة: المغنـــــي )46/ 1(؛ الكاســـــاني: بـــــدا ع الصـــــنا ع)411ينظـــــر/ ابـــــن المنـــــذر: اإلجمـــــاع)ص (2)
 (. 551/ 4الزركشي: شر  الزركشي )

وفان (، 145/ 5(، ابـن رشـد: البيـان والتحصـيل)336/ 4البراذعـي: تتـذيب المدونـة)(؛ 463/ 4ينظر/ مال : المدونـة) (3)
 ا  ثأ   قوالت: 

وا ى ا   ت نفقا  ا  عثار األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  لو حن فا  و ا ا  و ح اد"، ح اث ذهلا
بونا :  ات امطعاا  لاا  عروف ا اذي   ثام  قادرة وال  حاددة لاذا يا، لاإل  كاوت لاأدن  كفا ا   ح اإل  ا عا  بون  

وحار ا  ا ف، وال  نا  عا ا  نفقا   ن  ث رها، و حفظياا  ات لارد ا شا اء طرد ا نوع و ثد ا ر  ، و ت ا كثوة ا  
/ 4(؛ المرغيناني: التداية)484-484/ 5(؛ السرخسي: المبسوط )41-43/ 1. ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع)خاد 
(؛ شــــــيخي زاده: مجمــــــع 15، 54/ 3(؛ الزيلعــــــي: تبيــــــين الحقــــــا ق)411، 411/ 1ق)(؛ ابــــــن نجــــــيم: البحــــــر الرا ــــــ14

/ 4(؛ ابـن خلـف: كفايـة الطالـب)51/ 4(؛ ابـن رشـد: بدايـة المجتتـد)458/ 4(؛ مال : المدونـة)478، 476/ 4ابنتر)
(؛ 4/441ين)(؛ الثعلبي: التلق486، 481/ 1(؛ الخرشي: شر  الخرشي)481-483/ 1(؛ المواق: التاج واإلكليل)474

== 
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بل تحديدها  ،وال مقدرة بنفستا ،أن النفقة عنده ليست محددة بذاتتايظتر من كالم اإلمام ربيعة

 . وتسد حاجتتا ،وتقديرها يكون بأدنى كفاية تكفي الزوجة
 : األد  

 : من القرآن والسنة والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ: قوله تعالى
 :  ث دإل  ت وني ت :ون  ا دال  
 ،وجعلتا بالمعروف ،فمن قدلر خالف النص ،بالنفقة مطلقًا عن أي تقديرأمر ار :ا ون  األوإل

 . (2)والمعروف إنما هو قدر الكفاية
كرزق  ،ورزق اإلنسان ي قدلر بكفايته في العرف والعادة ،النفقة باسم الرزق أوجب ار :ا ون  ا  انن

 . (3)القاضي والمضارب
 : ا ثن  .2

ن د  ل ن م  ُع  ل     ع ت  ع اج ش     ر ُنإٌل ش ح  ٌح و        ُ ع ط  ن ن   ا ر ُثوإل  ا اَّ   ى تَّ   ل ا ُثف   ات   :ق ا  م   ،  تَّ ه 
و   د ي ف  ن ن و  ا  ُ  ،  ا   ك  ن ُ  و ُهو  ال    ع  ُم    ذ  ف  }: ف ق اإل   ،ى الَّ   ا   خ  و   د       ُخذ ي   ا   ك    .(4){ل ا    ع ُروف   ،و 
ونفقة ولدها  ،وجمع بينتا وبين ولدها ،لتند في أخذ كفايتتا من النفقة أذن الرسول :ون  ا دال  

فدل على أن الكفاية هي القدر الم ستحق لزوجة  ،ال يأذن إال فيما تستحقه وهو ،م عتبرة بالكفاية
 . (5)المعسر

                                                 
(؛ 37-36/ 4(؛ بتـاء الـدين المقدسـي: العـدة )433، 434/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )541-511/ 4الدسوقي: حاشية الدسوقي)

 (. 463، 464/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)551/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )441/ 4ابن تيمية: المحرر)
ُ قادر لُ اد   ات غا ا  قاوم ا لااد كاإل  او ، و  اا ا كثاوة ، عاا ا  انن/ ذه  ى    ت نفق  ا  عثر عا  بون    ات ا ط

نا  عاا  ا  عثار حثا  عارف وعاادة ا لااد، و  ،  ات ا   اا  ا  ان  الثايا    ا يااف كوت  ت غا ظ ا   اا  وخشان 
-448/ 6. ينظـر/ الشـافعي: ابم )ىت كاات   اياا  ات  هاإل ا خد ا . ولا  قااإل ام اا  ا شاافعن ، وف ر خاد   بون ا 

ـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 131، 147-145/ 44المـــاوردي: الحـــاوي )(؛ 441 (؛ 458، 455، 451، 417/ 41)تكمل
 (. 113-114(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص134، 131، 147، 146/ 3الشربيني: مغني المحتاج)

 (. 433سورة البقرة: من اآلية) (1)

 (. 36/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )434/ 1ني )(؛ ابن قدامة: المغ43/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)

 (. 43/ 1الكاساني: بدا ع الصنا ع) (3)

 (. 65/ 7(، )5361 البخاري: صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة. . .، ) (4)
 (. 143/ 44وردي: الحاوي )(؛ الما484/ 5(؛ السرخسي: المبسوط )43/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (5)
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 : ا ق ا  .3

 فكان وجوبتا بطريق  ،نوعة عن الكسب لحقهومم ،لكونتا محبوسة لحق الزوج ؛النفقة للزوجة وجبت
 . (1)كنفقة القاضي والمضارب ،الكفاية

 أن فوجب، الزوج بكفاية معتبر والتمكين االستمتاع، من الزوج تمكين مقابلة في نفقة الزوجة تكون 
 ادجت المسلمين كفاية يلزمتم المل  كالمقاتلة، الزوجة بكفاية معتبراً  النفقة من مقابلته في ما يكون

 . (2)كفايتتم قدر مالتم بيت في المسلمين على استحقوا ،عدوهم

 والمل  بالنسب ستحقالم   كان فلما: ومل  وزوجية، بنسب،: أوجه ثالثة من يكون النفقة استحقاق 
 بتا تستحق جتة أنتا وتحريره، بالكفاية معتبراً  بالزوجية المستحق يكون أن وجب بالكفاية، معتبراً 
 . (3)والمل  كالنسب ،بالكفاية معتبرة تكون أن فوجب ،النفقة

 ؟   لم  بون   خ ار فثخ ا نكاه ،هإل عنب ا  عثر عت نفق  : ا  ثأ   ا  ان  
 :  ورة ا  ثأ  

زخ عن النفقة التي تجب عليه لزوجته ،رجل معسر فقير في ضيق من العيش والرزق  . عخج 
 . ال؟أم  خيار الفسخ لزوجته هل يثبت إعساره عن نفقة المعسر

  : حر ر  حإل ا نباع
ال يثبت لزوجته  ،وقدرته على نفقة المعسر ،أجمع أهل العلم على أن إعسار الزوج بنفقة الموسر

ن كانت من ذوي ابقدار ،خيار فسخ النكا  فذهب اإلمام  ،ولكنتم اختلفوا إذا عجز عن نفقة المعسر ،(4)وال
ترجع  ،وتكون نفقتتا دينًا لتا عليه ،وتصبر عليه ،بين أن تقيم معه إلى أن زوجته تكون بالخيار ربيعة

 . (5)وبين أن تفسخ نكاحه ،بتا إذا أيسر
                                                 

 (. 484/ 5(؛ السرخسي: المبسوط )43/ 1ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)
 (. 143/ 44الماوردي: الحاوي ) (2)

 نفس المرجع السابق.  (3)
 (. 151/ 44الماوردي: الحاوي ) (4)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 465/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 151/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (5)
األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن ياور"  ا ا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه "، وهاو قاوإل 

ثااحا  / 4. ينظــر/ مالــ : المدونــة)ع اار وعااان و لاان هر اارة والاات ا  ثاا   وعطاااء لاات  لاان رلاااه وا ل ااري وح اااد وا 
ـــد البـــر: االســـتذكار)461، 458 ـــن عب ـــة الطالـــب)468-466/ 48(؛ اب ـــف: كفاي (؛ المـــواق: التـــاج 474/ 4(؛ ابـــن خل

(؛ الدســـوقي: 441/ 4(؛ الثعلبـــي: التلقـــين)417-416/ 1(؛ الخرشـــي: شـــر  الخرشـــي)411، 415-411/ 1واإلكليـــل)
تكملــــــــة : المطيعــــــــي(؛ 151/ 44(؛ المــــــــاوردي: الحــــــــاوي )435/ 6(؛ الشــــــــافعي: ابم )541/ 4حاشــــــــية الدســــــــوقي)

(؛ ابــن قدامــة: المغنــي 111(؛ الحصــني: كفايــة ابخيــار)ص114/ 3الشــربيني: مغنــي المحتــاج)(؛ 465/ 41)المجمــوع
== 
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 التفريق بالعيب، واإلعسار: الثالثحث المب 

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من القرآن وابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا قرآت ا كر   .1

 (1)چےھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ چ . 

وبين  ،وهو أن يمسكتا وينفق عليتا ،الزوج بين اإلمسا  بالمعروف خيلر ار :ون  ا دال  
إذا عجز  بن الم خيلر بين أمرين ؛تعيلن عليه التسريح ،ف ذا تعذر اإلمسا  بالمعروف ،التسريح ب حسان

 . (2)اآلخرتعيلن عليه  ،عن أحدهما

 (3)چٺٺ ٺ ڀ ڀ چ . 

فلم  ،يكون قد ألحق بتا الضرر والعخنت ،عندما يعجز المعسر عن النفقة على زوجته :ون  ا دال  
 . (4)بنتا تكون م ستضرة  ؛يكن له إمساكتا

 : األ ر .2

  ى َّا  ت : )فن رناإل غالوا عت نثاجي  ،ك   ى     راء األنناد روي  ت ث دنا ع ر لت ا خطا
ّ ا  ت ُ طاِّقوا ، نفقوا  . (وا 

أو  ،النفقة بسبب حبس ،خيار التفريق والفسخ بين الزوجين أثبت سيدنا عمر بن الخطاب :ون  ا دال  
 . (5)فثبت أنه إجماع ال ي سولغ خالفه ،وليس له مع انتشار قوله في الصحابة مخالف ،اإلعسار بتا

                                                 
/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي )446/ 4(؛ ابـــن تيميـــة: المحـــرر)37/ 4(؛ بتـــاء الـــدين المقدســـي: العـــدة )411/ 1)

 (. 484/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)561
ه، وال ُ فار  ل ني اا، لاإل  اؤ ر ا بونا  لاالثا دان ، و رناع لا  عا ا  ىذا ا  انن/ ذها  ى ا   نا  ال   لام  ياا خ اار فثاخ ا نكاا

، وهو قوإل ا بهاري وعطااء لات  ثاار والات  لان   اا  والات " لو حن ف  و ح د فن ا روا   األخرى عن "  ثر. ول  قاإل ام ا ات 
(؛ المرغينـــــــــاني: 414، 411، 487/ 5(؛ السرخســـــــــي: المبســـــــــوط )48/ 1/ الكاســـــــــاني: بـــــــــدا ع الصـــــــــنا ع)رينظـــــــــشااااااااالر  . 

(؛ 484/ 4(؛ شــيخي زاده: مجمــع ابنتــر)51/ 3(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)411/ 1(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)4/14التدايــة)
 (.  483/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)561/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )446/ 4ابن تيمية: المحرر)

 (. 441سورة البقرة: من اآلية) (1)
(؛ 114/ 3(؛ الشـربيني: مغنـي المحتـاج)465/ 41)تكملـة المجمـوع: المطيعي(؛ 155/ 44لماوردي: الحاوي )ينظر/ ا (2)

 (. 561/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )37/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )411/ 1ابن قدامة: المغني )
 (. 434سورة البقرة: من اآلية) (3)
 . (155/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (4)
/ 41)تكملــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 155/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )467/ 48ينظــــر/ ابــــن عبــــد البــــر: االســــتذكار) (5)

 (. 561/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )411/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )465
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 التفريق بالعيب، واإلعسار: الثالثحث المب 

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 
   هو  :ق إل ،ُ فرَّ  ل ني ا() :قاإل ف  ت عنب عت نفق  ا ر     ن  روي عت ثع د لت ا  ث 

 . ُثنَّ ( ،نع : )قاإل ؟،ثنَّ 

بن سعيدًا  ؛هو م رسل :ف ن قيل ،فصار كروايته عنه ،يقتضي س نلة الرسول ،س نلة :ون  ا دال  
خيار  على أنه يثبت بالعجز عن النفقة عضده إجماع الصحابة عمر وعلي وأبي هريرة :قيل ،تابعي

 . (1)فخرج عن حكم المراسيل ،الفسخ والتفريق
 : ا ق ا  .3

 كاالستمتاع من المجبوب والعنين ،استحق الفسخ ب عوازهفوجب أن ي   ،حق مقصود لكل نكا  النفقة، 
كان ثبوته  ،فلما ثبت الخيار بفوات الجماع ،وال يقوم بتر  الغذاء ،أن البدن يقوم بتر  الجماعوذل  

فلما ثبت الخيار  ،والنفقة مختصة بتا ،جماع مشتر  بينتمااالستمتاع في الوأن  ،أولى بفوات النفقة
 . (2)في الحق المشتر  كان ثبوته في المختص أولى

 به التمس  من حقه يبطل أن فوجب ،ملكه نفقة من يكون بما معسر، المعسر العاجز عن نفقته، 
 . (3)عبده بنفقة كالمعسر

 قبل كالمبيع ،فسخه خيارخ  يستحقل  أن فجاز ،بدله إلى الوصول   أعوزخ  معاوضةٍ  في لبدخ م   النفقة 
 . (4)بثمنه مشتريه أعسر إذا القبض

 

                                                 
/ 41)لمجمــــوعتكملــــة ا: المطيعــــي(؛ 155/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )467/ 48ينظــــر/ ابــــن عبــــد البــــر: االســــتذكار) (1)

(؛ 411/ 1قدامـــة: المغنـــي ) ن(؛ ابــ111(؛ الحصــني: كفايـــة ابخيـــار)ص114/ 3(؛ الشــربيني: مغنـــي المحتـــاج)465
 (. 564/ 4الزركشي: شر  الزركشي )

 (. 411/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )156-155/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (2)
 (. 561/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (3)
 المرجع السابق. نفس  (4)



 

 

 
 
 
 
 

  املبحث الرابع
 والوصية املرياث

 

  :، مهاحيث سأتناول احلديث فيه عن أمرين اثنني

 املرياث.     أوالً:

 .  الوصية ثانياً:
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 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 

 ا   راث : والً 
  :وف   ثم عشرة  ثأ  

  ة ا ح إل ك ر  د: ا  ثأ   األو  
 :  ورة ا  ثأ  

 . علمًا أنتا لم تتزوج بعده ،ثم وضعت حملتا بعد سبع سنين ،عنتا زوجتا وهي حامل امرأة ت وفي
 ؟ . أم ال هل يلحق نسب هذا الحمل بأبيه ويرثه

  : حر ر  حإل ا نباع
التي  ولكنتم اختلفوا في أكثر مدة الحمل ،(1)أجمع أهل العلم على أن أقل مدة الحمل ستة شتور

 . (2)إلى أنتا سبع سنين فذهب اإلمام ربيعة ،وميراثه من أبيه الم توفى تثبت نسب الحمل

                                                 
(؛ 334الحكـــام)ص (؛ ابـــن الشـــحنة: لســـان15/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)444ينظـــر/ ابـــن المنـــذر: اإلجمـــاع)ص (1)

 (. 316/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 411/ 44)الماوردي: الحاوي

(؛ 334حنة: لسـان الحكـام)ص(؛ ابـن الشـ457/ 4(؛ شيخي زاده: مجمع ابنتر)15/ 3ينظر/ الزيلعي: تبيين الحقا ق) (2)
 وفن ا  ثأ   خ ث   قواإل: (، 316/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 415/ 44الماوردي: الحاوي )

ينظـر/ األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا   ا   فان روا ا  عنا ، وهاو قاوإل ا بهاري وا ا اث لات ثاعد. 
/ 1(؛ علـــيش: مــنح الجليـــل)481/ 1(؛ القرافــي: الــذخيرة)411ي)ص(؛ ابـــن عبــد البــر: الكـــاف111/ 4مالــ : المدونــة )

 (. 171/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي )318
ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع . " لااو حن فاا  و ح ااد فاان روا اا  عناا "ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   نيااا ثاان ات. ولاا  قاااإل ام ا ااات 

(؛ ابـــن الشـــحنة: لســـان 457/ 4ع ابنتـــر)(؛ شـــيخي زاده: مجمـــ15/ 3(؛ الزيلعـــي: تبيـــين الحقـــا ق)444/ 3الصـــنا ع)
ـــن قدامـــة: المغنـــي)334الحكـــام)ص ـــة: المحـــرر)447/ 1(؛ اب / 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي )411/ 4(؛ ابـــن تيمي

 (. 414/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)531
(؛ ابـن 113/ 4. ينظر/ مال : المدونة )ا  ا ث/ ذه  ى    نيا خ   ثن ت. ول  قاإل ام ا   ا   فن ا  شيور عن 

(؛ 14/ 4(؛ ابـــن رشـــد الحفيـــد: بدايـــة المجتتـــد)431/ 1(؛ ابـــن رشـــد: البيـــان والتحصـــيل)413عبـــد البـــر: الكـــافي )ص
/ 1(؛ علــيش: مــنح الجليــل)413/ 1(؛ الخرشــي: شــر  الخرشــي)411/ 1(؛ التــاج واإلكليــل )481/ 1القرافــي: الــذخيرة)

 (. 171/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي )318
 اا   نيااا  رلااع ثاان ت. ولاا  قاااإل ا ن يااور"  ا اا  فاان روا اا  عناا  وا شااافعن و ح ااد فاان روا اا  ظاااهر ا رالااع/ ذهاا  ى

/ 4(؛ ابــن رشـد الحفيــد: بدايــة المجتتــد)413(؛ ابــن عبـد البــر: الكــافي )ص113/ 4ينظـر/ مالــ : المدونــة )ا  ااذه ". 
ــــذخيرة)14 ــــيش: مــــنح413/ 1شــــي)(؛ الخرشــــي: شــــر  الخر 411/ 1(؛ التــــاج واإلكليــــل )481/ 1(؛ القرافــــي: ال  (؛ عل

(؛ الماوردي: الحاوي 563-564، 536/ 6(؛ الشافعي: ابم )171/ 4(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي )318/ 1الجليل)
(؛ الرملــي: نتايــة المحتــاج 311/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)316/ 41)تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 415/ 44)
(؛ 411/ 4(؛ ابـــن تيميـــة: المحـــرر)64/ 4بتـــاء الـــدين المقدســـي: العـــدة)(؛ 447/ 1(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)433/ 7)

 (. 414/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)538/ 4الزركشي: شر  الزركشي )
== 
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 الميراث والوصية: الرابعالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من ابثر بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة
و نيا و عم  رة  خرى فن  ، ت ا ر ة    و عم و دًا فن  رلع ثن ت روي عت الت عنلت

 . (1)ثلع ثن ت
 . (2)" ُوند ح إل ثلع ثن ت": قاإل ام ا  ا بهري

  ا نن ت (3)حك   ور ث ُغرَّة: ا  ثأ   ا  ان  
  : ورة ا  ثأ  

 . ف نه يجب على الضارب حينتا دية الجنين وهي الغرة ،فسقط جنينتا ميتاً  ،امرأة حامل ض ربت في بطنتا
 . ؟أم أنتا تكون بمه خاصة ،أم أنتا تكون ببويه ،بين الورثة اً ين ميراثهل تكون غرة الجنو 

  : حر ر  حإل ا نباع
ولكنتم  ،(4)فسقط الجنين ميتاً  ،على من ضرب بطن امرأة حامل أجمع أهل العلم على أنه يجب الغرة

 ،ء في النقل عنهقد وقع اختالف وتباين بين الفقتا فاإلمام ربيعة ،اختلفوا في حكم توري  هذه الغرة
تكون ببويه خاصة  :ومنتم من نقل عنه أنه قال ،(5)تكون ميراثًا بين الورثة :أنه قال ،فمنتم من نقل عنه

 .  (7)تكون بمه خاصة دون غيرها :ومنتم من نقل عنه أنه قال ،(6)دون غيرهما
                                                 

(؛ 411. ينظر/ ابـن عبـد البـر: الكـافي )صا خا  / ذه  ى    نيا ثم ثن ت. ول  قاإل ام ا   ا   فن روا   عن 
 (. 171/ 4اشية الدسوقي )(؛ الدسوقي: ح318/ 1عليش: منح الجليل )

 (. 111/ 4(؛ مال : المدونة )15/ 3ينظر/ الزيلعي: تبيين الحقا ق) (1)

 (. 316/ 41)تكملة المجموع: المطيعي (2)

الغرة: هي دية الجنين إذا سقط ميتًا مـن بطـن أمـه، وت قـدر بنصـف عشـر ديـة الرجـل، وس ـميت بـذل ؛ بنتـا أول مقـدار  (3)
ة الشيء أوله، كمـا س ـمي أول الشـتر غـرة، وس ـمي وجـه اإلنسـان غـرة؛ بنـه أول شـيء يظتـر ظتر في باب الدية، وغر 

ـــدا ع ، منـــه، وغـــرة المـــال أنفســـه وأجـــوده وخيـــاره كـــالفرس والبعيـــر النجيـــب والعبـــد وابمـــة الفارهـــة. ينظـــر/ الكاســـاني: ب
ــــة 381/ 8(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق)431/ 6(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)345/ 7الصــــنا ع) ــــف: كفاي (؛ ابــــن خل
(؛ ابــــن 311/ 44(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )461/ 7(؛ الشــــافعي: ابم )411/ 4(؛ الثعلبــــي: التلقــــين)116/ 4الطالــــب)

 (. 414/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)536/ 1قدامة: المغني)
 (. 473ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (4)
 (. 81/ 45ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (5)
 (. 314/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (6)

(؛ 146/ 4(؛ ابــن رشــد الحفيــد: )34/ 46(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)81/ 45ينظــر/ ابــن عبــد البــر: االســتذكار ) (7)
وفااان (، 471/ 1(؛ الدســـوقي: حاشـــية الدســـوقي )414/ 1(؛ الصـــاوي: بلغـــة الســـال )414/ 1علـــيش: مـــنح الجليـــل )

 قواإل: ا  ثأ    ل    
== 
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 : األد   
 : من القياس والمعقول ،ثةأن غرة الجنين ميرا  بين الور : اإلمام ربيعة يستدل لما ن قل عن

 : ا ق ا  .1

 (1)كالدية ،ميراثاً  يكون النفس وبدل الجنين نفس بدل الغرة أن . 

 (2)ثم مات كما لو ولدته حياً  ،فوجب أن تكون موروثة عنه ،الغرة دية آدمي حر . 

 : ا  عقوإل .2

 الولد أم ينجن في الواجب أن، ابم أجزاء من جزء بدل ال ،الجنين نفس بدل أن الغرة على الدليل، 
 عضو حكم في كان ولو ًا منتا،جزءليس   الولد أم جنين أن في خالف وال ،الحرة جنين في الواجبك

  .(3)يجوز ال وهذا ،أمة أجزا تا وبقية حراً  ابم منجزءًا  لكان ،ابم أعضاء من
 يدها قطع لو أنتا أجمعوا قد بنتم؛ ابم أعضاء من عضو عن ال، الجنين عن الغرة الدليل على أن 

 ميتًا، ثم جنيناً  فألقت بطنتا ضرب ولو، النفس في ودخلت، دية لليد تكن لم ،ذل  من فماتت خطأ
 منفرد الجنين أن على ذل  فدل الدية، في الغرة تدخل والغرة، ولم الدية وجبت الضربة، من ماتت

 . (4) الديات كسا ر عنه موروثة ديته تكون أن أمه، فوجب دون بحكمه

                                                 

/ ذهاا  ى اا   نيااا  كااوت   را ااًا لاا ت ا ور اا . ولاا  قاااإل ا ن يااور"  لااو حن فاا  و ا اا  فاان ا قااوإل ا  رنااوع ى  اا  األوإل
(؛ ابـن نجـيم: البحـر 411/ 6(؛ الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق)346/ 7ينظـر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع)وا شافعن و ح د". 

ـــــــق) ـــــــة )311/ 8الرا  ـــــــاني: التداي ـــــــر: 358/ 1شـــــــيخي زاده: مجمـــــــع ابنتـــــــر) (؛411/ 1(؛ المرغين ـــــــد الب ـــــــن عب (؛ اب
(؛ 146/ 4(؛ ابــــن رشــــد الحفيــــد: بدايــــة المجتتــــد )34/ 46(؛ ابــــن رشــــد: البيــــان والتحصــــيل)81-88/ 45االســـتذكار)

(؛ الشــافعي: 461/ 1(؛ الدســوقي: حاشــية الدســوقي )414/ 1(؛ الصــاوي: بلغــة الســال )414/ 1علــيش: مــنح الجليــل)
(؛ الشــــــــربيني: مغنــــــــي 175/ 41)تكملــــــــة المجمــــــــوع: المطيعــــــــي(؛ 314/ 44لمــــــــاوردي: الحــــــــاوي )(؛ ا465/ 7ابم )

/ 4(؛ الخرقــي: مختصــر الخرقــي)383/ 7(؛ الرملــي: نتايـة المحتــاج )386/ 6(؛ الغزالــي: الوســيط )415/ 1المحتـاج)
(؛ البتـوتي: 15/ 3)(؛ الزركشي: شر  الزركشـي 414/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي)536/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)447

 (. 51/ 41(؛ المرداوي: اإلنصاف)315/ 3شر  منتتى اإلرادات)
/ ذه  ى    نيا  كاوت أللو ا  خا ا  دوت غ ره اا، و  ي اا انفارد كانام  ا   طاقاًا. ولا  قااإل ام اا   ا ا  فان ا  انن

(؛ عليش: منح الجليل 146/ 4(؛ ابن رشد الحفيد: )34/ 46ينظر/ ابن رشد: البيان والتحصيل)ا قوإل ا  رنوع عن . 
 (. 471/ 1(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي )414/ 1(؛ الصاوي: بلغة السال  )414/ 1)

ينظــر/ ابــن عبــد البــر: / ذهاا  ى اا   نيااا  كااوت أل اا  خا اا  دوت غ رهااا. ولاا  قاااإل ام ااا  ا ا ااث لاات ثااعد. ا  ا ااث
 (. 175/ 41)مجموعتكملة ال: المطيعي(؛ 314/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)81/ 45االستذكار )

 (. 411/ 6(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)346/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)
 (. 15/ 3(؛ الزركشي: شر  الزركشي )536/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)175/ 41)تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
 (. 346/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (3)

 (. 81/ 45البر: االستذكار)ينظر/ ابن عبد  (4)
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 : من المعقول بما يلي ،أن الغرة لألبوين دون غيرهما :ما ن قل عن اإلمام ربيعةلويستدل  
 . (1)فكانت الغرة لتما دون غيرهما ،لخلقه من ما تما ؛أن الجنين بعض وجزء مشتر  منتما

  :من القياس بما يلي ،أن الغرة لألم خاصة دون غيرها: ما ن قل عن اإلمام ربيعةلويستدل 
فكانت  ،جناية على عضو من أعضا تا فكانت الجناية عليه ،و من أعضاء ابمأن الجنين كعض

 . (2)كأرش وعوض الجناية على أعضا تا ،الغرة لتا خاصة
ا إل: ا  ثأ   ا  ا       خ اف  (3)حك  ا  وارث ل ت  هإل ا كفر  ت   

 :  ورة ا  ثأ  
 . نًا مجوسياً وتر  اب ،أو أب يتودي مات ،وتر  ابنًا يتودياً  ،أب نصراني مات

 . ؟أم ال اهل يقع التوار  بينتم
  : حر ر  حإل ا نباع

ولكنتم اختلفوا في حكم  ،(4)أجمع أهل العلم على أن التوار  يقع بين أهل الكفر من مللة واحدة
 . (5)إلى أنه ال يقع التوار  بينتم فذهب اإلمام ربيعة ،التوار  بين أهل الكفر من ملل مختلفة

                                                 
 (. 314/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (1)

(؛ ابـن 34/ 46(؛ ابـن رشـد: البيـان والتحصـيل)81/ 45(؛ ابـن عبـد البـر: االسـتذكار )346/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصـنا ع) (2)
/ 1الدســوقي: حاشــية الدســوقي ) (؛414/ 1(؛ الصــاوي: بلغــة الســال )414/ 1(؛ علــيش: مــنح الجليــل )146/ 4رشــد الحفيــد: )

 (.  536/ 1(؛ ابن قدامة: المغني)175/ 41)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 314/ 44(؛ الماوردي: الحاوي )471

(؛ 144/ 31(؛ الزبيــدي: تــاج العــروس)648/ 44ملــل: جمــع مللــة، وهــي الــدين أو الشــريعة. ينظــر/ ابــن منظــور: لســان العــرب) (3)
 (.  887/ 4(؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط)711/ 1(؛ ابن ابثير: النتاية)581/ 4)الفيومي: المصبا  المنير

 (. 468/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)353/ 4ينظر/ ابن رشد: بداية المجتتد) (4)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 468/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)111/ 45ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار ) (5)
. ينظــر/ مالــ : " ا اا  و ح ااد فاان روا اا  ظاااهر ا  ااذه "افاا  قااوإل ام ااا  رل عاا . ولاا  قاااإل ام ا ااات األوإل/ قااد و 

(؛ ابـــن رشـــد: بدايـــة 111/ 45(؛ ابـــن عبـــد البـــر: االســـتذكار )17/ 4(؛ البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة)381/ 3المدونـــة)
/ 4؛ العـدوي: حاشـية العــدوي )(114/ 1(؛ الصــاوي: بلغـة السـال )613/ 1(؛ علـيش: مـنح الجليـل)353/ 4المجتتـد )

(؛ البتوتي: 483/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )143/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)468/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)513
 (. 464/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)446(؛ الكرمي: دليل الطالب)ص553/ 4شر  منتتى اإلرادات)

كفار واحادة. ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  وا شاافعن و ح اد فان   انن/ ذه  ى   وقوع ا  وارث ل اني ؛ ألت  اا  ا ا
(؛ ابــن عابــدين: حاشــية 34/ 31(؛ السرخســي: المبســوط)431/ 4ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)ا روا اا  األخاارى". 

ــــن  ــــدين)اب ــــا ق)515/ 41عاب ــــين الحق ــــق)411/ 6(؛ الزيلعــــي: تبي تــــاوى (؛ الشــــيخ نظــــام: الف574/ 8(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا 
ـــة) ـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 71/ 8(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )6/513التندي ـــي المحتـــاج)56/ 47) تكمل (؛ 45/ 3(؛ الشـــربيني: مغن

/ 7(؛ ابـــن قدامــة: المغنـــي)341(؛ الحصــني: كفايـــة ابخيــار)ص48/ 6(؛ الرملـــي: نتايــة المحتـــاج )361/ 1الغزالــي: الوســيط )
== 
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 : األد   
 : من القرآن والسنة وابثر والقياس ل لقول اإلمام ربيعةيستد

 : ا قرآت ا كر   .1

 (1)چپ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى . 

والنصارى كذل  ال يرضون  ،أن يتبع اليتودية معتم من المسلم إال د ال يرضوناليتو  :ون  ا دال  
وال  ،فدل على أن لكل واحد من الفريقين ملة مختلفة عن اآلخر ،من المسلم إال أن يتبع النصرانية معتم

  .(2)يقع التوار  بين ملتين مختلفتين

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله تعالى 

 . (3)چٺ ٺ

وهذا كافي لمنع  ،وعدم اعتراف كل فريق بشريعة اآلخر ،وجود التقاطع والتدابر بينتم :ون  ا دال  
 . (4)التوار  بينتم

 : ا ثن  .2

و ل ت  ُشع      ع ت    ل      ر  و ع ت  ع    ر  ل د  ا اَّ   ل ت  ع    دِّ   ع  ال  }: ق اإل  ر ُثوإُل ا اَّ    :ق اإل  ع ت  ن 
اَّ    ت  ش  َّ   . (5){    و ار ُث   ه إُل   

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: الىتع بدليل قوله ،الكفار أهل ملل مختلفة :ون  ا دال  

فكما أن  ،والعطف إنما يقتضي المغايرة واالختالف ،حي  عطف النصارى على اليتود ،(6)چپ
 . (7)فكذل  عطف النصارى على اليتود ،تينعطف اليتود على المسلمين يدل على أنتم أهل ملتين مختلف

  :األ ر .3

 . (8)(ال  وارث ل ت  هإل ا كفر  ت  ا  ت  خ اف  ت: ) ن  قاإلروي عت عان لت  لن طا  

                                                 
 (.  464/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)483/ 4شي: شر  الزركشي )(؛ الزرك143/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)468

 (. 441سورة البقرة: من اآلية) (1)
 (. 34/ 31ينظر/ السرخسي: المبسوط) (2)

 (. 443سورة البقرة: من اآلية) (3)

 (. 81/ 8(؛ الماوردي: الحاوي )613/ 1ينظر/ عليش: منح الجليل) (4)

 (، وقال ابلباني: حسن صحيح. 85/ 3(، )4143 را ض، باب هل ير  المسلم الكافر، )، كتاب الفداود: سنن أبي داودأبو  (5)

 (. 64سورة البقرة: من اآلية ) (6)

 (. 613/ 1(؛ عليش: منح الجليل)34/ 31ينظر/ السرخسي: المبسوط) (7)

 (. 553/ 4رادات)(؛ البتوتي: شر  منتتى اإل468/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)71/ 8ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (8)
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  :ا ق ا  .4

فدل على  ،كالذي بينتم وبين المسلمين ،أهل الكفر بينتم من التباين واالختالف والتدابر والتقاطع
 . (1)كالمسلمين والكفار ،ال يرثون بعضتم بعضاً  ،أنتم ملل مختلفة

  (2)حك   ور ث ا ح لء: ا  ثأ   ا رالع 
 :  ورة ا  ثأ  

 . تدلعي أنه ابنتا أو أخوها ،ومعتا ولد صغير ،امرأة قدمت من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم
  .؟ويكون بينتما توار  أم ال ،هل ي صدق قولتا

 ،ثم قدم رجل من تل  البالد ،فأ سبي ثم أ عتق ،أو ولد صغير ح مل من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم
 . هذا أخي أو ابني :وادلعى نسبه وقال

 . ؟ويكون بينتما توار  أم ال ،هل ي صدق قوله
  : حر ر  حإل ا نباع

أنه كل امرأة تحمللت من بالد الكفر إلى  اإلمام ربيعةفذهب  ،اختلف الفقتاء في توري  الحمالء
أملا إن جاءت  ،ويقع التوار  بينتما ،ف نه يكون ابنتا ،فولدت في بالد اإلسالم ،وهي حامل بالد اإلسالم

وال يكون  ،ف نه ال يلحق بتا ،تد عي أنه ولدها ،ومعتا غالم صغير ،من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم
 . (3)فالحمالء ال يورثون حتى ولو قامت بينة على ذل  ،بينتما توار 

                                                 
 (. 468/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)81/ 8(؛ الماوردي: الحاوي )34/ 31ينظر/ السرخسي: المبسوط) (1)
الحمالء: جمع الحميل، وهو الذي ي حمل من بلده صغيرًا إلى بالد اإلسـالم، ولـم يولـد فـي اإلسـالم، س ـمي حمـياًل؛ بنـه  (2)

إلسالم، ولم يولد فـي اإلسـالم، وقيـل س ـمي حمـياًل؛ بنـه محمـول النسـب، وذلـ  ي حمل صغيرًا من بالد الكفر إلى بالد ا
(؛ 471/ 44أن يقــول الرجــل آلخــر: هــذا أخــي أو ابنــي؛ ليــزوي ميراثــه عــن مواليــه. ينظــر/ ابــن منظــور: لســان العــرب)

 (. 4154/ 4(؛ ابن ابثير: النتاية)454/ 4(؛ الفيومي: المصبا  المنير)316/ 48الزبيدي: تاج العروس)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 511/ 45(؛ ابن عبد البر: االستذكار )11/ 4ينظر/ البراذعي: تتذيب المدونة) (3)
(؛ 338/ 3ينظـر/ مالـ : المدونـة)األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا   ا ا  فان ا قاوإل ا  رناوع عنا . 

 (. 351/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )514/ 45بر: االستذكار )(؛ ابن عبد ال48/ 4البراذعي: تتذيب المدونة)
ا  انن/ ذه  ى    ن  ىت خرنوا  ت للد ا كفر ى   للد امثل  وه   حرار، ال والء ألحد عاا ي ، ُقلاام دعاواه  فان 

فان ا نثا ، وال   نثالي ، ووقع ا  وارث ل ني ا،   ا ىت ثل  عا ي  ا ثلن وا ر  وا ع   وا اوالء،  ا  ُ قلاإل دعاواه 
/ 47ينظــر/ السرخســي: المبســوط) قااع ا  ااوارث ل ااني  ىال لل ناا . ولاا  قاااإل ا ن يااور"  لااو حن فاا  وا شااافعن و ح ااد". 

(؛ المزنــــــــــــــي: 558/ 7(؛ الشــــــــــــــافعي: ابم)514/ 41(؛ ابــــــــــــــن عابــــــــــــــدين: حاشــــــــــــــية ابــــــــــــــن عابــــــــــــــدين )448-441
ــــة المجمــــوع: المطيعــــي(؛ 115-114/ 47(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )146مختصــــرالمزني)ص (؛ 418-417/ 41) تكمل

ســـحاق بـــن راهويـــه)ص (؛ ابـــن قدامـــة: 461/ 4(؛ الخرقـــي: مختصـــر الخرقـــي)1455المـــروزي: مســـا ل اإلمـــام أحمـــد وال
== 
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 الميراث والوصية: الرابعالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من ابثر بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

  (1) ني  كانوا ال  ور وت ا ح لء لوالدة ا كفر روي عت ا خافاء ا راشد ت األرلع . 

 رث  حدًا  ت األعان  ت    ر ا  ؤ ن ت ع ر لت ا خطا روي ع ىال  حدًا  ، ن  كات  أل   ت  وِّ
 . (2)ُو د فن للد ا عر 

 (3) ور وت ا ح لء لوالدة ا كفر ني  كانوا ال روي عت عروة لت ا بل ر وع ر لت علد ا عب ب . 

  حك  ا  وارث ل ا شَّ   : ا  ثأ   ا خا ث 
 :  ورة ا  ثأ  

  .ولم ي علم أيتما مات أوالً  ،فماتا من الحريق ،ح رق منزل وفيه زوج وزوجته
وماتا دون أن  ،وفي أثناء السفر سقطت الطا رة وتحطمت ،ى مكةأو رجل وابنه سافرا في طا رة إل

 . ي علم أيتم مات أوالً 
 . ؟هل يقع التوار  بينتم أم ال

  : حر ر  حإل ا نباع
ولم  ،اختلف الفقتاء في حكم التوار  بالش  بين مجموعة من الناس _تربطتم قرابة التوار _ ماتوا

ويكون كل ميرا   ،إلى أنه ال يقع التوار  بينتم مام ربيعةفذهب اإل ،ي علم موت المتقدم من المتأخر
 . (4)واحد منتم لمن بقي من ورثته ابحياء

                                                 
 (. 134/ 3(؛ الزركشي: شر  الزركشي )475/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)443/ 44المغني )
 ا . ولا  قااإل ام اا   ا ا  فان ا قاوإل ا  رناوع ى  ا . ىذا قا ام ل نا  عاا  ذ / ذه  ى    ن   قع ا  وارث ل ني ا  ا ث

(؛ ابــن 514/ 45(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )48/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)338/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة)
 (. 351/ 4رشد: بداية المجتتد )

(؛ ابــن 111/ 45االســتذكار )(؛ ابــن عبــد البــر: 48/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)338/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة) (1)
 (. 351/ 4رشد: بداية المجتتد )

(؛ ابــن 118/ 45(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )48/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)338/ 3ينظــر/ مالــ : المدونــة) (2)
 (. 351/ 4رشد: بداية المجتتد )

 (. 351/ 4ابن رشد: بداية المجتتد ) (؛111/ 45(؛ ابن عبد البر: االستذكار )338/ 3ينظر/ مال : المدونة) (3)
 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 516/ 45(؛ ابن عبد البر: االستذكار )385/ 3ينظر/ مال : المدونة) (4)

ينظـر/ السرخسـي: األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع  . ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  و ا   وا شاافعن و ح اد فان روا ا  عنا ". 
(؛ ابـن نجـيم: البحـر 6/414(؛ الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق)557-556/ 41عابـدين: حاشـية ابـن عابـدين )(؛ ابن 47/ 31المبسوط)
(؛ ابــن 133/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)3/381(؛ مالــ : المدونــة)548/ 1(؛ شــيخي زاده: مجمــع ابنتــر)577/ 8الرا ــق )

== 
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 الميراث والوصية: الرابعالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

 والت علا  وب د لت  الم و عاذ وع ر لت  ،وع ر فن   ح ا روا   ت عن  ،روي عت  لن لكر
دوت  ت ُ عا  ا   قد   ت  ، ني  قا وا فن ن اع   ت ا نا    وم وخارن  لت ب د علد ا عب ب
ن ا  كوت   راث كإل واحد  ني  ، ني  ال  ر وت لع ي  لع اً : )ا   أخر   ت لقن  ت ور     ،وا 
 . (1)األح اء(

  والنيا ب د لت  ،وبون  ع ر لت ا خطا  ،طا  لنم عان لت  لن روي  ت    كا و
 . (2)فا  ُ ورَّث ل ني ا ،فا  ُ درى   ي ا ها   والً  ،هاكا فن ثاع  واحدة ،ع ر لت ا خطا 

 : ا ق ا  .2
 (3)باقيه كابجانب لم ير  ،من لم ير  بعض المال . 

 فال يتوارثون ،وهنا ال ي علم من كان منتم حيًا عند موت صاحبه ،ابحياء من ابموات ورل  ار، 
 ،بنه ت يقن من حياته عند موت مورثه ؛وبيانه أن الجنين إن خرج حيًا ور  ،كالجنين إذا خرج ميتاً 
ن خرج ميتًا لم ير   . (4)وت مورثهبنه لم ي تيقن من حياته عند م ؛وال

 

                                                 
ـــان والتحصـــيل)517/ 45عبـــد البـــر: االســـتذكار ) (؛ 355/ 4(؛ ابـــن رشـــد الحفيـــد: بدايـــة المجتتـــد )114/ 41(؛ ابـــن رشـــد: البي

/ 47) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 87/ 8(؛ المــاوردي: الحــاوي )616-4/615(؛ التســولي: البتجــة)441/ 4الثعلبــي: التلقــين)
ـــــاج )61 ـــــي المحت ـــــي: الوســـــيط )3/46(؛ الشـــــربيني: مغن ـــــاج )365/ 1(؛ الغزال ـــــة المحت ـــــي: نتاي ـــــن قدامـــــة:41/ 6(؛ الرمل  (؛ اب

 (.  458/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)485/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي )141/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر)487/ 7المغني)
ا  انن/ ذه  ى    ني    وار وت  ت  ا ي  ا قاد  ، دوت  اا  ر ونا   ات لع اي  ا العض. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان 

(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي 141/ 4بـــن تيميـــة: المحـــرر)(؛ ا487/ 7ينظـــر/ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)روا ااا  ظااااهر ا  اااذه . 
 (.  457/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)511/ 4(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)441/ 3(؛ الحجاوي: اإلقناع )4/485)

(؛ شـيخي 577/ 8(؛ ابن نجيم: البحر الرا ـق)414/ 6(؛ الزيلعي: تبيين الحقا ق)47/ 31ينظر/ السرخسي: المبسوط) (1)
 تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 87/ 8(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )385/ 3(؛ مالـــ : المدونـــة)548/ 1ه: مجمـــع ابنتـــر)زاد
 (. 487/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )61/ 47)

 (. 487/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)616/ 4(؛ التسولي: البتجة)385/ 3ينظر/ مال : المدونة) (2)

 (. 88/ 8الماوردي: الحاوي ) (3)
ـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 88/ 8ينظـــر/ المـــاوردي: الحـــاوي ) (4) ـــاج )61/ 47) تكمل ـــي المحت (؛ 46/ 3(؛ الشـــربيني: مغن

 (. 487/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)41/ 6الرملي: نتاية المحتاج )
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 الميراث والوصية: الرابعالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 
 : ا  عقوإل .3

  فال يثبت  ،وهو معدوم في مسألتنا ،شرط التوري  هو التيقن من حياة الوار  بعد موت المور
 . (1)التوري  مع الش  في شرطه

 والتحكم  ،لكان تحكماً  ،بنه لو و ر  واحد فقط ؛نال يتوارثا ،عندما ي جتل موت المتقدم من المتأخر
ن و رثا من بعضتم ،مدفوع ن  ،لم ير  أحدهما اآلخر ،بنتما إن ماتا معاً  ؛كان خطأ بيقين ،اوال وال

فال يقع  ،كان توري  المتقدم في الموت منتما من المتأخر خطأ يقيناً  ،مات أحدهما قبل صاحبه
 . (2)التوار  بينتما

  حك    راث و د ا  لعن  وو د ا بنا: ا  ثأ   ا ثادث 
  : ورة ا  ثأ  

ثم بعد فترة من  ،وافترقا ،فالعنتا والعنته ،فأنكرت ذل  ،وانتفى من ولدها ،ارجل رمى زوجته بالزن
 . وقد تر  أمه وأخوة له بمه ،الزمن مات هذا الولد

 . ؟أم أنه ي رلد بمه ،لبيت مال المسلمين ،هل يكون باقي ميراثه بعد فرضي أمه وأخوته بمه
 . ؟وكذل  نفس السؤال في ابن الزنا

  :اع حر ر  حإل ا نب 
أن ماله ي قسلم بينتم على  ،وتر  أمه وزوجته وأوالده ،إذا توفي أجمع أهل العلم على أن ولد المالعنة

 ،إذا تركا أمًا وأخوة بم فقط ،ولكنتم اختلفوا في حكم ميرا  ولد المالعنة وولد الزنا ،(3)قدر مواريثتم
وكذل  ابخوة بم يرثون فرضتم في  ،إلى أن ابم تر  فرضتا في كتاب ار فذهب اإلمام ربيعة

ف ن  ،إن كانت موالة عتاقةوأما  ،ويكون الباقي لبيت مال المسلمين إن كانت ابم عربية ،كتاب ار
 . (4)وال عصبتتا عصبة لتما ،وال تكون ابم عصبة لتما ،الباقي يرثه مواليتا

                                                 
/ 6(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق)557/ 41(؛ ابــن عابــدين: حاشــية ابــن عابــدين )47/ 31ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (1)

/ 41(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)548/ 1(؛ شــيخي زاده: مجمــع ابنتــر)577/ 8(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق)414
( الزركشــــي: شــــر  487/ 7(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي)616/ 4(؛ التســــولي: البتجــــة)441/ 4(؛ الثعلبــــي: التلقــــين)114

 (. 486/ 4الزركشي )
( 41/ 6(؛ الرملـي: نتايـة المحتــاج )46/ 3(؛ الشـربيني: مغنـي المحتــاج )61/ 47) تكملـة المجمــوع: المطيعـيينظـر/  (2)

 (. 486/ 4( الزركشي: شر  الزركشي )487/ 7ابن قدامة: المغني)
 (. 16ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (3)

وفان (، 444/ 7(، ابـن قدامـة: المغنـي)544/ 45(؛ ابن عبـد البـر: االسـتذكار )388-387/ 3ينظر/ مال : المدونة) (4)
 ا  ثأ    رلع   قواإل: 

األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  و ا   وا شافعن"، ىال  ت ام ا   لو حن ف  نعإل  اا 
== 
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 الميراث والوصية: الرابعالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : المعقولمن السنة وابثر والقياس و  يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ثن  .1

 ر        ر ُنًل  ،  ا ر ُثوإل  ا اَّ    :ف ق اإل    تَّ ر ُنًل       ر ُثوإل   :ع ت  ث ي إل  ل ت  ث ع د   ر     م  ر ُنًل ر   ى   ع  ا  
إل  ا اَُّ  ف  ي   ا   ا ُذك ر  ف ن ا ُقر آت   ؟ف   ق ُ ُاون ُ       ك   ف    ف ع إلُ  ،    ق ُ ُا ُ  ف ق اإل    ُ  ر ُثوإُل  ،  ت  ا  َّل ُعت   ف أ ن ب 
ر        } :ا اَّ    ف ن ا   ن  ف     و  ن د  ر ُثوإل  ا اَّ    :ق اإل   ،{ق د  ُق   ٌد ع  ن ا و   ن ا ش اه  ف ف ار ق ي ا ف ك ان م   ،ف   ل ع 
ن   ت  ُثنَّ  ا ي ا ،ً    ت  ُ ف رَّ   ل   ت  ا ُ   ل ع  ًل ف أ ن ك ر  ح    ا   ك ان م  ح  ك ات  ال ُني ا ُ د ع   ى     ي ا ،و  ر م   ،و  ُ  َّ ن 

ن ُ    ا ف ر ض  ا اَُّ    ي ا ا ثُّنَُّ  ف ن ا    ر اث    ت    ر   ي ا و   ر ث    
(1) . 

    ُقوا ا ف ر اج ض  ل أ ه ا ي ا} :ق اإل  نِّ ع ت  ا نَّل   ، ع ت  ال ت  ع لَّا  . (2){ف   ا ل ق ن  ف ُيو  أل  و     ر ُنإل  ذ ك ر ،    ح 
بن  ؛فال ي زاد على ذل  ،ولألخوة بم الثل  ،أو الثل  لألم السدس قد فرض ار :ون  ا دال  

                                                 

 ف اإل عات ا   اراث، ُ ارد عااا  ذوي ا قرالا  عاا  قادر  اوار  ي ، وال  اارد  ل ام  ااإل ا  ثاا  ت، وذ ا  ىذا كاناام األ  
(؛ الحـــــــــــداد: 411-418/ 41(؛ السرخســــــــــي: المبســـــــــــوط)431-441/ 1باني: الحجـــــــــــة ). ينظــــــــــر/ الشـــــــــــيعرل ااااااااااا 
(؛ مالــــ : 517/ 1(؛ شـــيخي زاده: مجمـــع ابنتـــر)541/ 41(؛ ابـــن عابـــدين: حاشـــية ابــــن عابـــدين )4/143الجـــوهرة)
(؛ ابـــن 544-541/ 45(؛ ابـــن عبـــد البـــر: االســـتذكار )16/ 4(؛ البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة)388-387/ 3المدونـــة)

ـــة المجتتـــد )ر  ـــين)355/ 4شـــد: بداي ـــي 477/ 5(؛ الشـــافعي: ابم)441/ 4(؛ الثعلبـــي: التلق (؛ المزنـــي: مختصـــر المزن
 (. 471-461/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 461/ 8(؛ الماوردي: الحاوي )411)ص

ت ع ال  األ  هان ا  انن/ ذه  ى    ت  اا  ف اإل  ات ا   اراث لعاد فر ان األ  واألخاوة أل ،  كاوت  ع ال  األ ؛ أل 
(؛ بتـــاء الـــدين 431، 444/ 7ينظــر/ ابـــن قدامـــة: المغنـــي)ع ااال ي ا. ولااا  قااااإل ام اااا   ح اااد فااان روا ااا  ا  اااذه . 

ـــــة: المحـــــرر)487/ 4المقدســـــي: العـــــدة) (؛ المـــــرداوي: 478/ 4(؛ الزركشـــــي: شـــــر  الزركشـــــي )318/ 4(؛ ابـــــن تيمي
 (. 434-434/ 7اإلنصاف)

ا، فاِت عاد م    راث لعد فر ان األ  واألخاوة أل ،  كاوت  األ ؛ ألنياا ع ال يا  ا ث/ ذه  ى    ت  ا  ف إل  ت ا 
(؛ بتـاء الـدين 431، 444/ 7. ينظـر/ ابـن قدامـة: المغنـي)فع ل يا ع ل ي ا. ول  قاإل ام ا   ح اد فان روا ا  عنا 

اوي: (؛ المـــــرد478/ 4(؛ الزركشـــــي: شـــــر  الزركشـــــي )318/ 4(؛ ابـــــن تيميـــــة: المحـــــرر )487/ 4المقدســـــي: العـــــدة)
 (. 434-434/ 7اإلنصاف)

    ت  ا  ف إل  ت ا   راث لعد فر ن األ  واألخوة أل ، ُ ارد عاا ي  ن  عاًا؛ ألنيا    احا  فاروض، ىا رالع/ ذه  
(؛ 318/ 4. ينظــر/ ابـن تيميـة: المحــرر) فاِت عاد وا فع اال    ا  ع اال ي ا. ولا  قااإل ام ااا   ح اد فاان روا ا  عنا 

 (. 434-434/ 7المرداوي: اإلنصاف) (؛478/ 4الزركشي: شر  الزركشي )
(، 1716 البخاري: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب" والخامسـة أن لعنـة ار عليـه إن كـان مـن الكـاذبين"، ) (1)

(6 /411 .) 
 (. 451/ 8(، )6734 البخاري: صحيح البخاري، كتاب الفرا ض، باب ميرا  الولد من أبيه وأمه، ) (2)
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وال في توري  عصبة  ،وال نص في توري  ابم وابخوة بم أكثر من فروضتم ،الميرا  إنما يثبت النص 
 . (1)في جعل ما فضل وزاد من الميرا  في بيت مال المسلمين ،ابم من أبيتا وأشباهه

  :األ ر .2

 لم وعروة لت ا بل ر وثع د لت ا  ث   وع ر لت علد ا عب بروي عت الت علا  وب د لت  ا
و رث  ، ني ا ىذا  ا ا ور  ي ا   ي ا حقيا فن ك ا  اهلل: ) ني  قا وا فن   راث و دي ا  لعن  وا بنا

و  ا ىت كانم عرل    ،و رث ا لق    وا ن األ  ىت كانم  والة ، خو ي ا أل ي ا حقوقي  فن ك ا  اهلل
 . (2)ُف نعإل ا لاقن فن ل م  اإل ا  ثا  ت(

 : ا ق ا  .3
 . (3)كالزوجة ،لم يستحق زيادة عليه إال بالتعصيب ،من ور  ستمًا من فريضة

 : ا  عقوإل .4

 دل على أنتا ليست ف ،بن العصبة ال تسقط بالمولى ؛لم يسقطتا المولى ،ابم لو كانت عصبة
 . عصبة

 فلم يكن من يدلي بتا عصبة له كابن  ،بن ابم ليست عصبة له ؛عصبة ابم ليست عصبة لولدها
 . (4)ابخ بم

  حك   ور ث ا  طاق  لاجنًا فن  رض ا  وم لعد انق اء عد يا: ا  ثأ   ا ثالع 
  : ورة ا  ثأ  

تزوجت برجل  ،ثم بعد انقضاء عدتتا ،ت منهفاعتد ،رجل طلق زوجته طالقًا با نًا في مرض موته
 . ثم مات زوجتا ابول الذي طلقتا ،آخر

 . ؟هل ترثه أم ال
  : حر ر  حإل ا نباع

سواء في  ،على أن الزوج إذا طلق زوجته طالقًا با ناً  (5)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 444/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)471/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 461/ 8اوردي: الحاوي )ينظر/ الم (1)
(؛ 388-387/ 3(؛ مالـ : المدونـة)541/ 41(؛ ابـن عابـدين: حاشـية ابـن عابـدين )447/ 1ينظر/ الشيباني: الحجة) (2)

(؛ 461/ 8(؛ المــاوردي: الحــاوي )355/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد )544-541/ 45ابــن عبــد البــر: االســتذكار)
 (. 444/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)461/ 47) تكملة المجموع: المطيعي

 (. 471/ 47) تكملة المجموع: المطيعي (3)

 نفس المرجع السابق.  (4)

 (. 38/ 3ينظر/ مال : المدونة) (5)
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ولكنتم اختلفوا في  ،(1)د انقضاء العدةسواء ماتت في العدة أو بع ،ف نه ال يرثتا ،صحته أو في مرضه 
 ،بعد انقضاء عدتتا ،ثم مات بعد أن تزوجت برجل آخر ،إذا طلقتا في مرض الموت ،حكم توريثتا منه

 . (2)إلى أنتا ترثه فذهب اإلمام ربيعة
 : األد  

 : من ابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : األ ر .1

 ام لعد  ت  ،طاَّ  بون     ا ر ا كال   فن  رض  و   وفروي  ت علد ا رح ت لت ع    
                                                 

 (443، 443ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (1)

وفان (، 461/ 41(؛ المـاوردي: الحـاوي )467، 461/ 47(؛ ابن عبد البر: االسـتذكار )38/ 3ينظر/ مال : المدونة) (2)
 ا  ثأ    رلع   قواإل: 

. ينظـر/ ، وهاو قاوإل ا ا اث لات ثاعد" ا ا  وا شاافعن فان قاوإل"األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا اات 
(؛ 467، 463/ 47(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار )114/ 4(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)38، 31/ 3مالــ : المدونــة )

(؛ علــيش: مــنح 48/ 1(؛ الخرشــي: شــر  الخرشــي)8/ 1(؛ المــواق: التــاج واإلكليــل)84/ 4ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد )
/ 41(؛ المــــاوردي: الحـــــاوي )611/ 6(؛ الشــــافعي: ابم)411-11/ 4(؛ ابــــن خلــــف: كفايـــــة الطالــــب)46/ 1الجليــــل)

 (. 111/ 5(؛ الغزالي: الوسيط)65/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 484تنبيه)ص(؛ الشيرازي: ال466
ا  انن/ ذه  ى    نيا  ر    ا دا م فن ا عدة، فِذا انق م ا عدة فل  ر  . ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  وا شافعن 

(؛ 455-451/ 6)(؛ السرخســي: المبســـوط71-78/ 1ينظـــر/ الشــيباني: الحجــة)فاان قااوإل و ح ااد فااان روا اا  عناا ". 
(؛ 16/ 1(؛ ابـــــن نجـــــيم: البحـــــر الرا ـــــق)448/ 3(؛ الكاســـــاني: بـــــدا ع الصـــــنا ع)486/ 4الســـــمرقندي: تحفـــــة الفقتـــــاء)

(؛ 484(؛ الشـيرازي: التنبيــه)ص466/ 41(؛ المـاوردي: الحــاوي )611/ 6(؛ الشــافعي: ابم)3/ 4المرغينـاني: التدايـة)
(؛ ابـن قدامـة: المغنـي 164(؛ الكلـوذاني: التدايـة)ص111/ 5الوسـيط)(؛ الغزالي: 61/ 47) تكملة المجموع: المطيعي

/ 5(؛ ابـــن مفلـــح: المبـــدع )144/ 4(؛ ابـــن تيميـــة: المحـــرر)311-318/ 4(؛ بتـــاء الـــدين المقدســـي: العـــدة)447/ 7)
 (. 18-17/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)466-465/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)144

ينظــر/  ، ثااواء فاان ا عاادة  و لعااد انق اااجيا. ولاا  قاااإل ام ااا  ا شااافعن فاان ا ند ااد. ا  ا ااث/ ذهاا  ى اا   نيااا ال  ر اا
 تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 484(؛ الشـــيرازي: التنبيـــه)ص461/ 41(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )613/ 6الشـــافعي: ابم)

 (. 448/ 4(؛ زكريا ابنصاري: فتح الوهاب)114/ 5(؛ الغزالي: الوسيط)61/ 47)
ا شاافعن فان قاوإل و ح اد "ى    نيا  ر   لعد انق اء ا عدة،  ا     بوج لرنإل آخار. ولا  قااإل ام ا اات  ا رالع/ ذه 

(؛ 466/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي )611/ 6ينظــر/ الشــافعي: ابم)، وهااو قااوإل الاات  لاان   ااا . "فاان ا  شاايور عناا 
(؛ الكلـــــــوذاني: 111/ 5لوســـــــيط)(؛ الغزالـــــــي: ا65/ 47)تكملـــــــة المجمـــــــوع: المطيعـــــــي(؛ 484الشـــــــيرازي: التنبيـــــــه)ص

(؛ ابــــن تيميـــــة: 311-318/ 4(؛ بتــــاء الــــدين المقدســـــي: العــــدة )447/ 7(؛ ابــــن قدامــــة: المغنـــــي )164التدايــــة)ص
(؛ ابـــــن ضـــــويان: منـــــار 466-465/ 7(؛ المـــــرداوي: اإلنصـــــاف)144/ 5(؛ ابـــــن مفلـــــح: المبـــــدع )144/ 4المحـــــرر)

 (. 18-17/ 4السبيل)
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قد عا م   ت  لا  ح د     :فق إل    ،فورَّ يا  ن     ر ا  ؤ ن ت ع  ات لت عفات ،حاَّم  ألبواج 
 يا  ا نا  ا فرار  ، ردُم  ت  كوت ثن ): فقاإل ع  ات  طاقيا  رارًا وال فرارًا  ت ك ا  اهلل

 . (1)( ت ك ا  اهلل

 وكات قد طاقيا فن  ،ورَّث    حك   لنم قارظ  ت علداهلل لت ا  ك إل روي  ت ع  ات لت عفات
 . (2)م  ألبواج    ام لعد  ت حاَّ  ، رض  و  

بعد  ،المطلقة با نًا في مرض الموت ورل  سيدنا الخليفة الراشد عثمان بن عفان :ون  ا دال  
ليسد  ؛وجعل ذل  سنة ي حتذى بتا ،عقوبة للزوج على فراره من توريثتا ؛انقضاء عدتتا وحل تا لألزواج

ا   ُك   }: متثااًل لقول الرسولا ؛فيجب اتباعتا ،الطريق أمام فرار ابزواج من توري  زوجاتتم  ل ُثنَّ  ن ع 
ُثنَّ    د  ت   ا    ي د  ِّ ت   ا  ُخا ف اء   و  وا ل ي ا     ثَُّكوا ،ا رَّاش  ا   ي ا و ع  ُّ ذ  ل   ع  وهذا المعنى ال يزول بتزوجتا  ،(3){ا نَّو ان 

 . فيجب توريثتا منه ،بل هو متحقق وموجود ،برجل آخر
 : ا ق ا  .2

 ،ن  ترثه أن فوجب الثل ، من فيتا عطاياه يعتبر حال في بانت المطلقة با نًا في مرض الموت وال
 . بالموت كالبا ن تزوجت برجل آخر،

  في المتتوم القاتل فأشبه، اإلر  من منعتا في متتوم ت،الزوج الذي يطلق زوجته في مرض المو 
 من مانعة بالطالق التتمة ، فيجب أن تكونالميرا  من مانعة بالقتل التتمة فكانت، اإلر  اختالف

ن تزوجت برجل أخرالميرا  إسقاط  . (4)، حتى وال

 يسقط بانقضاء فلم  ،قد ثبت لتا حق في مال زوجتا الذي طلقتا ،المطلقة با نًا في مرض الموت
 . (5)وال بتزوجتا كالمتر ،عدتتا

 : ا  عقوإل .3

وهذا  ،هو معاقبته على فراره من توريثتا ،سبب توري  المطلقة با نًا في المرض الموت من زوجتا
 . (6)المعنى ال يزول بتزوجتا من رجل آخر بعد انقضاء عدتتا

 
                                                 

(؛ ابـن قدامـة: المغنـي 611/ 6(؛ الشافعي: ابم)461/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار )38/ 3ينظر/ مال : المدونة) (1)
(7 /447 .) 

 (. 461/ 47(؛ ابن عبد البر: االستذكار )38/ 3ينظر/ مال : المدونة) (2)
 ح. (، وقال ابلباني: صحي411/ 1(، )1617 ، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، )داود: سنن أبي داودأبو  (3)
 (461/ 41الماوردي: الحاوي) (4)

 (. 65/ 47)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 461/ 41ينظر/ الماوردي: الحاوي) (5)

 ( . 447/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )468-467/ 47ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار ) (6)
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 ت  رض ا  وم حك   ور ث ا  طاق  لاجنًا ىذا  حَّ بونيا : ا  ثأ   ا  ا ن  
  ا ذي طاقيا ف       ام

  : ورة ا  ثأ  
 . ثم مرض ومات ،ثم صحل بعد ذل  واسترجع عافيته ،رجل طلق زوجته طالقًا با نًا في مرض موته

 . ؟هل ترثه زوجته أم ال
  : حر ر  حإل ا نباع

ثم  ،قًا با ناً على أن الزوج إذا طلق زوجته في صحته طال (1)أجمع أهل العلم ومنتم اإلمام ربيعة
 فقد ذهب اإلمام ربيعة ،ثم صحل ثم مات ،وأملا إن طلقتا في مرض موته ،(2)مرض ومات أنتا ال ترثه

وأملا  ،ف نتا ال ترثه ،ويعود المتالكه من جديد ،بحي  يرتفع الحجر عن ماله ،إلى أنه إن صحل صحة بينة
 . (3)ف نتا ترثه ،إن تماثل من مرضه ثم نكس منه

 :  األد 
 : من القياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ق ا  .1

 ال ترثه  ،ثم يموت بعد ذل  ،تعيد إليه ملكية ماله ،إذا صح الزوج صحة بينة بعد مرض موته
 . (4)كما لو طلقتا في الصحة ،زوجته

                                                 
 (. 31/ 3ينظر/ مال : المدونة) (1)

 (. 467/ 47عبد البر: االستذكار ) (؛ ابن443ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (2)
وفن ا  ثأ   قوإل واحد: ذه  ى    ن  ىت طاقيا فن  رض (، 113/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة)38/ 3ينظر/ مال : المدونة) (3)

 ا  وم،     ح     ام،  نيا ال  ر  . ول  قاإل األج   األرلع ، ىال  ني  اخ افوا فن  حد د  فيو  و عن  ا  ح : 
 ا   لو حن ف  ذه  ى    ت ا  ح  هن: ا  ن  قو  ليا  ت فراش  ر  ، و اذه  و نانء و قاوى عاا  ا  الة فام

/ 3(؛ الكاســـاني: بـــدا ع الصـــنا ع)486/ 4(؛ الســـمرقندي: تحفـــة الفقتـــاء)457/ 6ينظـــر/ السرخســـي: المبســـوط)قاج اااًا. 
 . (5/ 4(؛ المرغيناني: التداية)16/ 1(؛ ابن نجيم: البحر الرا ق )441

(؛ 35/ 3. ينظـــر/ مالـــ : المدونـــة )وام اااا   ا ااا  ذهااا  ى ااا   ت ا  اااح : هااان ا  اااح  ا ل نااا  ا وا اااح  ا  عروفااا 
(؛ 8/ 1(؛ المــــواق: التــــاج واإلكليــــل)461/ 47(؛ ابــــن عبــــد البــــر: االســــتذكار )114/ 4البراذعــــي: تتــــذيب المدونــــة )

 (. 411/ 4: كفاية الطالب)(؛ ابن خلف46/ 1(؛ عليش: منح الجليل )48/ 1الخرشي: شر  الخرشي)
ااح لعااد ا طاال  ثاااع   اا   ااام،  اا   ر اا  / 6. ينظــر/ الشــافعي: ابم)و  ااا ام ااا  ا شااافعن فقااد ذهاا  ى اا   ناا  ىت  َّ

 (. 411/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)67/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 468/ 41(؛ الماوردي: الحاوي )611
(؛ ابــن 164ينظـر/ الكلـوذاني: التدايـة)صع عاا   ااالط و فياو  ا  اح  عنااد .  قاو  اا ام اا   ح ااد لات حنلاإل فااا  

 (. 18/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)148/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع )447/ 7قدامة: المغني )

  (.447/ 7)(؛ ابن قدامة: المغني 164(؛ الكلوذاني: التداية)ص5/ 4(؛ المرغيناني: التداية)457/ 6السرخسي: المبسوط)ينظر/  (4)
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 حكمه حكم الصحة في العطايا ،ترفع الحجر عن ماله ،المرض الذي يصح منه الزوج صحة بينة 

 . (1)فكذل  الطالق ،واإلعتاق واإلقرار

  الرجل إذا طلق زوجته طالقًا با نًا في مرض موته، ثم تماثل ثم نكس منه، ف ن زوجته ترثه؛ بنه
صار متتمًا بالفرار حين طلقتا في مرضه؛ وبن حقتا كان متعلقًا بماله عند الطالق وعند الموت، 

 .(2)لم يصح حتى مات في مرضهفال ي عتبر ما تخلل بينتما من صحة، فكأنه 

  إذا صح الرجل صحة بينة، أعادت إليه ملكية ماله ثم مات، ف ن زوجته ال ترثه؛ بنه قد تخلل بين المرض
 . (3)والموت حالة لو طلقتا ثالثاً فيتا، لم تر  شي اً، فكذل  إذا طلقتا قبل تل  الحالة، فوجب أن ال تر  شي اً 

 : ا  عقوإل .2

  هو مرض الموت الذي ي حجر فيه على  ،وجة فيه من زوجتا الذي طلقتاالمرض الذي تر  الز
علمنا أنه قد صح صحة  ،وعادت إليه ملكية ماله ،ف ذا صحل منه وارتفع الحجر عن أمواله ،أمواله

 . (4)بن سبب ميراثتا وهو الحجر على أمواله قد زال ؛ال ترثه ،ف ذا مات بعد ذل  ،بينة

  ًومرض الموت  ،إنما يتعلق بمال الزوج في ذل  المرض ،في مرض الموت حق الزوجة المطلقة با نا
بن طالقتا  ؛فال ترثه ،ترفع الحجر عن ماله ،وهذا منتفي إذا صح صحة بينة ،ما يتصل به الموت

 . (5)لم يكن في مرض الموت

  حك   ور ث ا بون   ت بونيا ىذا  ام لعد  عان  وقلإل  عانيا: ا  ثأ   ا  اثع 
  :ثأ   ورة ا  

وقبل أن تشرع زوجته  ،وبعد تمام لعانه ،فالعن الزوج زوجته ،فأنكرت ذل  ،رجل قذف امرأته بالزنا
 . بلعانه مات

 . ؟هل ترثه زوجته أم ال
  : حر ر  حإل ا نباع

فذهب اإلمام  ،وقبل لعانتا ،اختلف الفقتاء في توري  زوجة المالعن منه إذا مات بعد لعانه
 . (6)مالم تلتعن بعده إلى أنتا ترثه ربيعة

                                                 
 (. 18/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)447/ 7ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (1)

(؛ المــاوردي: 5/ 4(؛ المرغينـاني: التدايـة)441/ 3(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصــنا ع)457/ 6ينظـر/ السرخسـي: المبســوط) (2)
 (. 447/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )468/ 41الحاوي )

 (. 67/ 47) لة المجموعتكم: المطيعيينظر/  (3)

 (. 411/ 4(؛ ابن خلف: كفاية الطالب)113/ 4ينظر/ البراذعي: تتذيب المدونة) (4)

(؛ 441/ 3(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)486/ 4(؛ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء)457/ 6ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (5)
 (. 16/ 1ابن نجيم: البحر الرا ق)

 وفن ا  ثأ    رلع   قواإل: (، 117/ 6والتحصيل) ينظر/ ابن رشد: البيان (6)
== 
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 : األد   
 : من السنة بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

   ن ات  ى ذ ا   ف رَّق ا ال    ن     ع ات    ل ًدا}: ق اإل   ،ع ت  ا نَّل نِّ ت  ال ت  ُع  ر  ع ع   . (1){ا  ُ   ل 

   ه ا ف ف رَّ   ل   ن ُي  ا و     ح    ا  و   د    تَّ ا نَّل نَّ  ،ع ت  ال ت  ُع  ر ر        ف ان   ف     ت  و   د  ع ت  ل   ت  ر ُنإل  و ا   ال 
ل ا    ر   ة  

(2) . 

 ٌرو ن   ت   ،ُم ال ت  ُع  ر  ث أ     :ق اإل   ،ث   ع ُم ث ع  د  ل ت  ُنل   ر   :ق اإل  ع    د  ث  ا ُ   ل ع   :ف ق اإل   ،ع ت  ح 
ن   ت  ق اإل  ا نَّل نُّ  ا   ا اَّ   }:   ا ُ   ل ع  ث اُلُك  ا ع  ُدُك  ا ك اذ  ٌ  ،ح  ا   ي ا ،  ح   ؟  ا  ن :ق اإل   {ال  ث ل  إل       ع 

ي ا ،ال    اإل       } :ق اإل   ا ا م    ت  ف ر ن  ا   ي ا ف ُيو  ل   ا اث   ح  د ق م  ع  ا   ي ا  ،ى ت  ُكن م     و ا  ت  ُكن م  ك ذ ل م  ع 
  .(3){ف ذ ا     ل ع ُد      

 :  ث دإل  ت وني ت :ون  ا دال  
ويترتب على ذل  انقطاع  ،المؤبدة تقع بين الزوجين بمجرد تمام وكمال لعانتما معاً  الفرقة :األوإل

 ؛لم يثبت حكم اللعان ،ف ن مات الزوج قبل تمام اللعان واكتماله ،لزوال سببه وهو النكا  ؛التوار  بينتم
دون وجود  ،الموت لبقاء واستمرار الزوجية إلى ؛وحينتا ترثه زوجته ،فيكون في حكم العدم ،بنه لم يكتمل

 . (4)وذل  ما لم تلتعن بعده ،ما يمنع أو يحول دون ذل 
                                                 

(؛ البراذعي: تتذيب المدونـة 446/ 3ينظر/ مال : المدونة )األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا   ا  . 
(؛ 317/ 1(؛ القرافــي: الــذخيرة)117/ 6(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)411(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي )ص311/ 4)

 (. 681/ 1(؛ عليش: منح الجليل )4115/ 3(؛ النفراوي: الفواكه الدواني)113/ 1وي: بلغة السال  )الصا
ت ا  عناام لعااد . ولاا  قاااإل ام ااا   لااو حن فاا  (؛ 18/ 7. ينظــر/ السرخســي: المبســوط)ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   نيااا  ر اا  وا 

(؛ 447/ 1(؛ ابــن نجـيم: البحـر الرا ــق )485/ 1(؛ ابـن التمـام: شــر  فـتح القـدير)411/ 3الكاسـاني: بـدا ع الصــنا ع )
 (. 47/ 3الزيلعي: تبيين الحقا ق)

/ 44(؛ المـاوردي: الحـاوي )731/ 6. ينظـر/ الشـافعي: ابم)ا  ا ث/ ذه  ى    نيا ال  ر  . ول  قااإل ام اا  ا شاافعن
(؛ 417/ 6وســـيط)(؛ الغزالـــي: ال381/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج)418/ 41) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 71

 (. 144(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص444/ 7الرملي: نتاية المحتاج)
(؛ 181. ينظر/ الكلوذاني: التدايـة)صا رالع/ ذه  ى    نيا  ر   دوت ا  طر  الش راط  ت ال  ا عت لعد . ول  قاإل ام ا   ح د

(؛ 483/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)86/ 3ناع)(؛ الحجاوي: اإلق11/ 4(؛ ابن تيمية: المحر)41/ 1ابن قدامة: المغني )
 (. 55/ 7()334/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع )514/ 5()553/ 1الرحيباني: مطالب أولى النتى)

 .458 سبق تخريجه ص (1)
 .461ص  سبق تخريجه (2)
 .461 ص تخريجهسبق  (3)

 (.  55/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)553/ 1(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)483/ 3ينظر/ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات) (4)
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بنه مات قبل إكمال  ؛ف نتا ترثه مالم تلتعن بعده ،الزوج إذا مات بعد لعانه وقبل لعان زوجته :ا  انن 
 ،الكاملوذل  بن الشرع رتب هذه ابحكام على اللعان التام  ؛فأشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه ،اللعان

 . (1)والحكم ال يثبت قبل كمال سببه
حك  ا  وارث ل ت ا بون ت ا   لعن ت ىذا  ام  حده ا لعد : ا  ثأ   ا عاشرة

   عات ا بوج وقلإل ى  ا   عات ا بون 
 :  ورة ا  ثأ  

 ،وبعد تمام لعانه شرعت زوجته في لعانه ،فالعن الزوج زوجته ،فأنكرت ذل  ،رجل قذف امرأته بالزنا
 . وقد بقي من لعانتا مرة أو مرتين ،كنتا ماتت قبل أن ت تم وتكمل لعانتاول

  .؟هل يرثتا الزوج أم ال
ذا كانت نفس الصورة السابقة هو الزوج  ،ولكن الذي مات قبل أن ت تم وتكمل الزوجة لعانتا ،وال

 . وليست الزوجة
  .؟هل ترثه زوجته أم ال

  : حر ر  حإل ا نباع
ف ن زوجتا  ،إلى إن كان الذي مات هي الزوجة فذهب اإلمام ربيعة ،لتنااختلف الفقتاء في مسأ

ن كان الذي مات هو الزوج ،يرثتا  . (2)ف ن زوجته ال ترثه ،وال
 : األد  

 : من السنة والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

                                                 
 (. 41/ 1ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (1)

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 446/ 3ينظر/ مال : المدونة) (2)
 ات، ثواء كات ا   م هو ا بوج  و هن ا بون . ول  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  و ا ا  األوإل/ ذه  ى    ني ا   وار 

/ 1(؛ ابـن التمـام: شـر  فـتح القـدير)411/ 3(؛ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع)18/ 7ينظر/ السرخسي: المبسوط)و ح د". 
، 418-417/ 3مدونــــة )(؛ مالــــ : ال47/ 3(؛ الزيلعــــي: تبيــــين الحقــــا ق)447/ 1(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق )485
(؛ 317/ 1(؛ القرافـي: الـذخيرة)411(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي )ص311، 387/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونـة )446

(؛ ابـــــن تيميـــــة: 444/ 7(؛ ابـــــن قدامـــــة: المغنـــــي )181(؛ الكلـــــوذاني: التدايـــــة)ص185/ 1الـــــدردير: الشـــــر  الكبيـــــر)
(؛ الرحيبــاني: مطالــب أولــى 483/ 3لبتــوتي: شــر  منتتــى اإلرادات)(؛ ا86/ 3(؛ الحجــاوي: اإلقنــاع)11/ 4المحــرر)

 (. 55/ 7()334/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع )514/ 5()553/ 1النتى)
ينظـر/ الشـافعي: ا  انن/ ذه  ى    ني ا ال   وار ات، ثواء كات ا   ام هاو ا ابوج  و هان ا بونا . ولا  قااإل ام اا  ا شاافعن. 

(؛ 381/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج)418/ 41) تكملــة المجمـوع: المطيعــي(؛ 71/ 44اوي )(؛ المـاوردي: الحــ731/ 6ابم )
 (.  144(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص444/ 7(؛ الرملي: نتاية المحتاج)417/ 6الغزالي: الوسيط )
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 : ا ثن  .1
   ن ات  ى ذ ا   ف  }: ق اإل  ،ع ت  ا نَّل نِّ ت  ال ت  ُع  ر  ع ع   . (1){رَّق ا ال    ن     ع ات    ل ًداا  ُ   ل 

   ه ا ف ف رَّ   ل   ن    تَّ ا نَّل نَّ ع ت  ال ت  ُع  ر ر        ف ان   ف     ت  و   د  ع ت  ل   ت  ر ُنإل  و ا   ُي  ا و     ح    ا  و   د  ال 
ل ا    ر   ة  

(2) . 

 ٌرو ن   ت   ،ث أ   ُم ال ت  ُع  ر   :ق اإل   ،ث   ع ُم ث ع  د  ل ت  ُنل   ر   :ق اإل  ع    د  ث  ا ُ   ل ع   :ف ق اإل   ،ع ت  ح 
ن   ت  ق اإل  ا نَّل نُّ  ا   ا اَّ   } :  ا ُ   ل ع  ث اُلُك  ا ع  ُدُك  ا ك اذ  ٌ  ،ح  ا   ي ا ،  ح   ؟  ا  ن :ق اإل   {ال  ث ل  إل       ع 

ي   ،ال    اإل       } :ق اإل   ا ا م    ت  ف ر ن  ا   ي ا ف ُيو  ل   ا اث   ح  د ق م  ع  ا   ي ا  ،اى ت  ُكن م     و ا  ت  ُكن م  ك ذ ل م  ع 
  .(3){ف ذ ا     ل ع ُد      

 :  ث دإل  ت وني ت :ون  ا دال  
ويترتب على ذل  انقطاع  ،الفرقة المؤبدة تقع بين الزوجين بمجرد تمام وكمال لعانتما معاً  :األوإل

 ؛لم يثبت حكم اللعان ،اكتمالهف ن مات الزوجة قبل تمام اللعان و  ،لزوال سببه وهو النكا  ؛التوار  بينتم
دون وجود  ،لبقاء واستمرار الزوجية إلى الموت ؛وحينتا يرثتا زوجتا ،فيكون في حكم العدم ،بنه لم يكتمل

 . (4)ما يمنع أو يحول دون ذل 
بنتا ماتت قبل إكمال  ؛ف نه يرثتا ،الزوجة إذا ماتت بعد لعان زوجتا وقبل أن ت تم لعانتا :ا  انن

 ،وذل  بن الشرع رتب هذه ابحكام على اللعان التام الكامل ؛فأشبه مالو ماتت قبل إكمال التعانه ،اللعان
 . (5)والحكم ال يثبت قبل كمال سببه

 : ا ق ا  .2

  ًتكون ماتت على الزوجية ،فلو ماتت قبل أن ت تم لعانتا ،الفرقة المؤبدة تقع بتمام لعان الزوجين معا، 
 . تعنفيرثتا زوجتا كما لو لم يل

 (6)كالطالق ،فلم يثبت حكمه بعد موت الزوجة إذا لم ت تم لعانتا ،اللعان سبب للفرقة بين الزوجين . 

                                                 
 .458سبق تخريجه ص (1)
 .461ص سبق تخريجه (2)
 .461ص بق تخريجهس (3)

 (.  55/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)553/ 1(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)483/ 3ينظر/ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات) (4)

 (. 41/ 1ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (5)

 نفس المرجع السابق.  (6)
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حك  ا  وارث ل ت ا بون ت ا   لعن ت ىذا  ام  حده ا : ةا  ثأ   ا حاد   عشر 

  لعد   ا  ا اعات وقلإل  فر   ا حاك 
 :  ورة ا  ثأ  

مات أحدهما قبل  ،وبعد أن تمل اللعان بينتما ،فالعنتا والعنته ،فأنكرت ذل  ،رجل قذف امرأته بالزنا
 . أن ي فر ق الحاكم بينتما

 . ؟هل يرثه اآلخر أم ال
 :  حر ر  حإل ا نباع

 . (1)إلى أنتما ال يتوارثان فذهب اإلمام ربيعة ،اختلف الفقتاء في مسألتنا
 : األد  

 : من السنة والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ثن ا  .3

   ن ات  ى ذ ا   ف رَّق ا ال    ن     ع ات    ل ًدا}: ق اإل  ،ع ت  ا نَّل نِّ ت  ال ت  ُع  ر  ع ع    .(2){ا  ُ   ل 

ولم  ،تنصيص على وقوع الفرقة بينتما بلعانتما ،د لعانتمااالجتماع بع نفي الرسول :ون  ا دال  
 . (3)فدل على أنتما ال يتوارثان بعد تمام اللعان وقبل تفريق الحاكم ،يجعل لغيرهما تأثيرًا في وقوعتا

                                                 

 وفن ا  ثأ   قوالت: (، 444/ 7المغني) ينظر/ ابن قدامة: (1)
ينظـر/ مالـ : المدونـة األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  ا   وا شافعن و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه ". 

ر  (؛ الخرشـي: شـ1/317(؛ القرافـي: الـذخيرة)481(؛ ابن عبد البـر: الكـافي )ص387/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة )3/417)
(؛ 185/ 1(؛ الـــــدردير: الشـــــر  الكبيـــــر)113/ 1(؛ الصـــــاوي: بلغـــــة الســـــال  )713/ 4(؛ التســـــولي: البتجـــــة)444/ 8الخرشـــــي)

/ 3(؛ الشـربيني: مغنــي المحتــاج)41/418)تكملـة المجمــوع: المطيعــي(؛ 71/ 44(؛ المــاوردي: الحـاوي )731/ 6الشـافعي: ابم )
(؛ الكلـــــوذاني: 144(؛ الحصـــــني: كفايـــــة ابخيـــــار)ص7/444ايـــــة المحتـــــاج)(؛ الرملـــــي: نت417/ 6(؛ الغزالـــــي: الوســـــيط )381

ــــن تيميــــة: المحــــرر )444/ 7(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي )181التدايــــة)ص (؛ 544/ 4(؛ الزركشــــي: شــــر  الزركشــــي)11/ 4(؛ اب
/ 5( )553/ 1(؛ الرحيبـــــاني: مطالـــــب أولـــــى النتـــــى )483/ 3(؛ البتـــــوتي: شـــــر  منتتـــــى اإلرادات )86/ 3الحجــــاوي: اإلقنـــــاع)

 (.  481/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف )5/334(؛ ابن مفلح: المبدع )514
(؛ 18/ 7. ينظر/ السرخسي: المبسوط )ا  انن/ ذه  ى    ني ا   وار ات. ول  قاإل ام ا ات  لو حن ف  و ح د فن ا روا   األخرى

(؛ الزيلعي: تبيين 447/ 1ن نجيم: البحر الرا ق )(؛ اب485/ 1(؛ ابن التمام: شر  فتح القدير)411/ 3الكاساني: بدا ع الصنا ع)
(؛ الزركشي: شـر  11/ 4(؛ ابن تيمية: المحرر )444/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )181(؛ الكلوذاني: التداية)ص47/ 3الحقا ق )

 (. 481/ 1(؛ المرداوي: اإلنصاف)334/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع )544/ 4الزركشي )

 .458سبق تخريجه ص (2)
 (. 54/ 44(؛ الماوردي: الحاوي)13/ 7(؛ السرخسي: المبسوط)411/ 3ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (3)
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 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 
   ه ا ف ف رَّ   تَّ ا نَّل نَّ ع ت  ال ت  ُع  ر ر        ف ان   ف     ت  و   د  ع ت  ل   ت  ر ُنإل  و ا      ل   ن ُي  ا و     ح    ا  و   د  ال 

ل ا    ر   ة  
(1).  

فدل على أنتما  ،كان تنفيذًا و وليس إيقاعاً  ،بين المتالعنين بعد لعانتما تفريق النبي :ون  ا دال  
  .(2)وقبل تفريق الحاكم ،ال يتوارثان بعد تمام اللعان

 ٌرو ن   ت   ،ث أ   ُم ال ت  ُع  ر   :ق اإل   ،ث   ع ُم ث ع  د  ل ت  ُنل   ر   :ق اإل  ع    د  ث  ا ُ   ل ع   :ف ق اإل   ،ع ت  ح 
ن   ت  ق اإل  ا نَّل نُّ  ا   ا اَّ   }:   ا ُ   ل ع  ث اُلُك  ا ع  ُدُك  ا ك اذ  ٌ  ،ح  ا   ي ا ،  ح   ؟  ا  ن :ق اإل   {ال  ث ل  إل       ع 

ي ا ،ال    اإل       } :ق اإل   ا ا م    ت  ف ر ن  ا   ي ا ف ُيو  ل   ا اث   ح  د ق م  ع  ا   ي ا  ،ى ت  ُكن م     و ا  ت  ُكن م  ك ذ ل م  ع 
  .(3){ف ذ ا     ل ع ُد      

ا   ي ا ال  ث ل  إل       " قو   :ون  ا دال   عالمًا عن وقوع الفرقة بينتما "ع  وليس ب يقاع  ،كان إخبارًا وال
على تقدمتا قبل  ،من وقوع الفرقة فدل ما أخبر به ،قد فرقت بينكما :بن إيقاع الفرقة أن يقول ؛الفرقة
 . (4)وقبل تفريق الحاكم ،فدل على أنتما ال يتوارثان بعد تمام اللعان ،خبره
 : ا ق ا  .4

 إيقاعاً  ال تنفيذاً  فيه الحاكم حكم يكون أن فوجب الزوجية، على الزوجين إقرار يمنع ولق اللعان، 
 . (5)وقبل تفريق الحاكم ،فدل على أنتما ال يتوارثان بعد تمام اللعان، به واإلقرار الطالق على كالبينة

 نتما ال فدل على أ، فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع ،اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد
 . (6)وقبل تفريق الحاكم ،يتوارثان بعد تمام اللعان

  حك    راث ا  ر د: ةا  ثأ   ا  ان   عشر 
 :  ورة ا  ثأ  

 . ثم مات أو قتل على ردته ،واعتنق اليتودية أو النصرانية ،رجل مسلم ارتد عن اإلسالم
 . ؟ينأم أنه ي قسلم بين ورثته المسلم ،هل يكون ماله لبيت مال المسلمين

  : حر ر  حإل ا نباع
في حكم ماله وتركته إذا مات أو  ولكنتم اختلفوا ،(7)ال خالف بين أهل العلم على أن المرتد ال ير  أحداً 

                                                 
 .461ص سبق تخريجه (1)
 (. 58/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع)54/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (2)

 .461ص سبق تخريجه (3)

 (. 58/ 7(، ابن مفلح: المبدع)41/ 1(؛ ابن قدامة: المغني )53/ 44ينظر/ الماوردي: الحاوي) (4)
 (. 53/ 44الماوردي: الحاوي) (5)
 ( 58/ 7(؛ ابن مفلح: المبدع )483/ 3(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)544/ 4ينظر/ الزركشي: شر  الزركشي) (6)

 (. 474/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )415/ 8نظر/ الماوردي: الحاوي)ي (7)
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 . (1)وال يرثه مسلم وال كافر ،إلى أنه يكون في ًا لبيت مال المسلمين فذهب اإلمام ربيعة ،ق تل على ردته 
 : األد  

 : من السنة وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
 : ا ثن  .1

ا    } :ق اإل    تَّ ا نَّل نَّ  :ع ت  ُ ث ا     ل ت  ب   د   ا ُ  ا ك اف ر  و ال  ا ك اف ُر ا ُ ث    .(2){ال    ر ُث ا ُ ث 
وال يرثه الكافر من أهل دينه  ،الختالف الدين ؛فال يرثه المسلم ،المرتد قد مات كافراً  :ون  ا دال  

فيكون ماله في ًا  ،فتو ال يرثتم فال يرثونه ،فال يثبت له حكم ملتتم ،بنه ال ي قر على كفره ؛الذي ارتد إليه
 . (3)لبيت مال المسلمين

                                                 
وفن ا  ثاأ   (، 475/ 7(؛ ابن قدامة: المغنـي )18/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة )381/ 3ينظر/ مال : المدونة ) (1)

  رلع   قواإل: 
ينظـر/ مالـ : المدونـة ا ا  ظااهر ا  اذه ". األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ا ن يور"  ا   وا شافعن و ح اد فان رو 

(؛ ابـــن رشـــد: 44/ 43(؛ القرافـــي: الـــذخيرة)444(؛ ابـــن عبـــد البـــر: الكـــافي )ص16/ 4(؛ البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة )388/ 3)
ــــيش: مــــنح الجليــــل)353/ 4بدايــــة المجتتــــد ) (؛ المــــاوردي: الحــــاوي 481-481/ 5)(4/571)(؛ الشــــافعي: ابم 443/ 1(؛ عل

(؛ 364/ 1(؛ الغزالــــي: الوســــيط )45/ 3(؛ الشــــربيني: مغنــــي المحتــــاج)57/ 47) تكملــــة المجمــــوع: المطيعـــي(؛ 8/415-416)
ميـة: المحـرر (؛ ابـن تي315/ 4(؛ بتـاء الـدين المقدسـي: العـدة)475/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )341الحصني: كفاية ابخيار)ص

 (.  464/ 7نصاف)(؛ المرداوي: اإل481/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)4/143)
ت  ا  انن/ ذها  ى ا  ا  ف ا إل: فاِت كاات  ا ا  قاد اك ثال  فان امثال ، فِنا   كاوت   را اًا لا ت ور  ا  ا  ثاا  ت، وا 

المبسـوط : . ينظـر/ السرخسـياك ثل  فن حاإل رد  ، فِن   كوت ف جًا  ل م  اإل ا  ثا  ت. ول  قاإل ام ا   لاو حن فا 
(؛ ابــن التمــام: شـــر  438/ 7(؛ الكاســاني: بـــدا ع الصــنا ع)341/ 3تــاء )(؛ الســمرقندي: تحفــة الفق411-414/ 41)

 (. 465/ 4(؛ المرغيناني: التداية)75/ 6فتح القدير)
. ينظـر/ ابـن قدامـة: ا  ا ث/ ذه  ى    ن   كوت   را ًا ل ت ور  ا  ا  ثاا  ت. ولا  قااإل ام اا   ح اد فان روا ا  عنا 

(؛ الزركشـــــي: شـــــر  143/ 4(؛ ابـــــن تيميـــــة: المحـــــرر )315/ 4دة)(؛ بتـــــاء الـــــدين المقدســـــي: العـــــ475/ 7المغنـــــي )
 (. 464/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف )481/ 4الزركشي)

ا رالع/ ذه  ى    ن   كوت   را ًا ل ت ور     ت  هإل ا د ت ا ذي ار د ى  ا ، فاِت  ا   كات  ا  ور ا ، فِنا   كاوت ف جاًا 
(؛ بتــاء الــدين 475/ 7. ينظــر/ ابــن قدامــة: المغنــي )ناا  ل اام  اااإل ا  ثااا  ت. ولاا  قاااإل ام ااا   ح ااد فاان روا اا  ع

ـــــة: المحـــــرر )315/ 4المقدســـــي: العـــــدة) (؛ المـــــرداوي: 485/ 4(؛ الزركشـــــي: شـــــر  الزركشـــــي)143/ 4(؛ ابـــــن تيمي
 (. 463/ 7اإلنصاف)

 (. 456 /8(، )6761 البخاري: صحيح البخاري، كتاب الفرا ض، باب ال ير  المسلم الكافر وال الكافر المسلم، ) (2)

(؛ ابـن 465/ 4(؛ المرغينـاني: التدايـة)75/ 6(؛ ابن التمام: شر  فـتح القـدير)411/ 41ينظر/ السرخسي: المبسوط ) (3)
ــــــة المجتتــــــد) ــــــة : المطيعــــــي(؛ 416/ 8(؛ المــــــاوردي: الحــــــاوي )481/ 5(؛ الشــــــافعي: ابم )354/ 4رشــــــد: بداي تكمل

ـــدين المقدســـي: 475/ 7بـــن قدامـــة: المغنـــي )(؛ ا341(؛ الحصـــني: كفايـــة ابخيـــار )ص57/ 47)المجمـــوع (؛ بتـــاء ال
== 
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 : األ ر .2

 . (1)(  راث ا  ر د عت امثل  فن ل م  اإل ا  ثا  ت: ) ن  قاإل طا   روي عت عان لت  لن
 : ا ق ا  .3

 وال وجود للشيء مع وجود سبب زواله ،الردة سبب لزوال المل  من حين وجودها بطريق الظتور، 
 . (2)فيوضع في بيت مال المسلمين كاللقطة ،فال يحتمل اإلر  ،  لهفكان كسب المرتد مااًل ال مال

 (3)كالرقيق يور  لم ،بحال ير  لم من كل . 

 طرداً  كالذمي ،دمه حقن في مل  ما عنه يور  لم ،دمه إباحة في ملكه ما عنه يور  لم من كل 
 . (4)عكساً  والقاتل

 بعد كسبه ما على قياساً  الردة على قتلهب عنه يور  لم ،اإلسالم إلى بعودهالمرتد  ملكه مال كل 
 . (5)الردة

  :ا  عقوإل .4

وكسب المرتد لم  ،فتنافي ابتداء المل  بطريق أولى ،والردة تنافي بقاء المل  ،الوراثة خالفة في المل 
نما كان له حق أن يتمل   ،لقيام المنافي التي تحول دون ذل  ؛يكن مملوكًا له والوار  ال  ،إذا أسلموال

 . (6)ي وضع في بيت مال المسلمين ،فبقي هذا مااًل ضا عًا بعد موته ،في مثل هذا الحقيخلفه 

  ث فن ا د ت لعد  و  حك   ور ث ا وارث ىذا خا ف ا  ورِّ : ا  ثأ   ا  ا    عشر
 :  ورة ا  ثأ  

 . وقبل قسمة ماله ،ثم أسلم االبن بعد موت أبيه ،رجل نصراني مات وله ابن نصراني
 . وقبل قسمة ماله ،ثم ارتد االبن بعد موت أبيه ،م مات وله ابن مسلمأو رجل مسل

 . ؟هل يقع التوار  بينتم أم ال
 

                                                 
 (. 315/ 4العدة)

 (. 381/ 3مال : المدونة) (1)

 (. 438/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (2)

 (. 416/ 8(؛ الماوردي: الحاوي)411/ 41ينظر/ السرخسي: المبسوط ) (3)

 (. 416/ 8الماوردي: الحاوي ) (4)

 (. 315/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)475/ 7(؛ ابن قدامة: المغني)416/ 8وي )ينظر/ الماوردي: الحا (5)
 (. 414-414/ 41ينظر/ السرخسي: المبسوط ) (6)
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   :حك  ا  ثأ   
بعد موته وقبل قسمة  ،على أن مخالفة الوار  لدين المور  (1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

 . (2)ال يحول دون استحقاق الوار  لميراثه ،ماله
 : األد  

  :لقوله من المعقول بما يلي تدل اإلمام ربيعةاس
بنه كان على دين أبيه  ؛ف نه يرثه ،وقبل قسمة ماله ،إذا أسلم االبن بعد موت أبيه النصراني أو اليتودي

 ،بنه أسلم بعد استحقاق وثبوت الميرا  له ؛فلم يمنعه اإلسالم منه إذا أسلم ،فيكون قد استحق ميراثه ،عندما مات
 ،فيكون قد استحق الميرا  وثبت له ،ف نه كان مسلمًا عندما مات أبيه ،ذا ارتد االبن بعد موت أبيه المسلموكذل  إ

 . (3)بنه أحرزه وثبت له وقتما كان مسلماً  ؛فلم تمنعه ردته بعد ذل  من حقه في الميرا 
  (4)هإل  رث ا  و ود و ورث لي ر االث يلإل: ا  ثأ   ا رالع  عشر

  : ورة ا  ثأ  
ولكنه لم يستتل صارخًا وصا حًا  ،ة ولدته حياً دثم عندما حان وقت الوال ،رجل توفي وامرأته حامل

والعطس  كالتنفس والحركة :بل ظتر منه بعض ابمارات والعالمات التي تدل على حياته ،تهدعند وال
 . ثم مات ،والرضاع

 . ؟مولود ووراثته أم الهل تقوم هذه ابمارات والعالمات مقام االستتالل في توري  ال
  : حر ر  حإل ا نباع

إذا خرج حياً  ،ف ن الولد الذي في بطنتا ير  ويور  ،أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى
مع وجود ابمارات والعالمات التي تدل على  ،ولكنتم اختلفوا إذا خرج حيًا ولم يستتل صارخاً  ،(5)فاستتل صارخاً 

                                                 
 (18/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة)381-388/ 3ينظر/ مال : المدونة) (1)

(، ابــــن عابــــدين: حاشــــية ابــــن 444-444/ 3)(؛ المرغينــــاني: التدايــــة311-331/ 7ينظــــر/ ابــــن التمــــام: شــــر  فــــتح القــــدير) (2)
(؛ البراذعـــي: تتـــذيب المدونـــة 314/ 3(؛ مالـــ : المدونـــة )418/ 3(؛ شـــيخي زاده: مجمـــع ابنتـــر)11/ 44()511/ 41عابـــدين)

(؛ علــيش: 8/443(؛ الخرشــي: شــر  الخرشــي)364/ 4(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتتــد)561(؛ ابــن عبــد البــر: الكــافي )ص18/ 4)
ـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 84/ 8(؛ المـــاوردي: الحـــاوي )611/ 4(؛ التســـولي: البتجـــة )616-615/ 1مـــنح الجليـــل) / 47) تكمل

/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)474/ 7(؛ ابـن قدامـة: المغنـي )341(؛ الحصني: كفاية ابخيـار)ص116/ 7(؛ الغزالي: الوسيط)57
 (.  461-7/451نصاف)(؛ المرداوي: اإل144-144/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع)435/ 4()143

 (. 18/ 4(؛ البراذعي: تتذيب المدونة)381-388/ 3ينظر/ مال : المدونة) (3)
االســــــتتالل: هــــــو صــــــراخ المولــــــود وصــــــياحه وبكــــــاؤه بصــــــوت مرتفــــــع عنــــــد الــــــوالدة. ينظــــــر/ ابــــــن منظــــــور: لســــــان  (4)

؛ ابـــن فـــارس: معجــــم (631/ 4(؛ الفيـــومي: المصـــبا  المنيــــر)418/ 34(؛ الزبيـــدي: تـــاج العــــروس)44/714العـــرب)
 (. 114/ 4(؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط)7/ 6مقاييس اللغة)

 (. 474/ 8(؛ الماوردي: الحاوي)17ينظر/ ابن المنذر: اإلجماع)ص (5)
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إلى أن المولود ال ير  وال يور  إال إذا خرج  فذهب اإلمام ربيعة ،س والعطس والرضاع والحركةكالتنف :حياته 
 . (1)وال يقوم مقامه شيء آخر مما يدل عل حياته في توريثه ووراثته ،حيًا فاستتل صارخاً 

 : األد  
 : من السنة وابثر والقياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : ا ثن  .1

ال  ع ت  ل د  اهللن  ر    و  ر  ل ت  ع  ر  ل ت    خ  ل  ُّ }: ق اإل  ر ُثوإلُ  :ق اال  ا    ث و  ح  َّ    ث   ي إلَّ  ال    ر ُث ا  َّ
ار ًخا   }(2).  

حي   ،اشتراط االستتالل بالصراخ لتوري  ووراثة المولودفي  هذا نص من الرسول :ون  ا دال  
فال يقوم مقام االستتالل بالصراخ في توري   ،أسلوب القصر الذي يفيد الحصر والتخصيصاستخدم

ن دل على حياته ،ووراثة المولود شيء آخر  . حتى وال
 : األ ر .2

 د الت ا  ث   روي عت  لن هر رة والت علا  ونالر لت علداهلل وا حثت لت عان و ثع 
  .(3)()ال  رث ا  و ود و ورث ح    ث يإل  ارخاً :  ني  قا وا وعطاء

                                                 
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 418/ 7ينظر/ ابن قدامة: المغني ) (1)

ينظـر/ مالـ : المدونـة . " ا   و ح اد فان روا ا  ظااهر ا  اذه "ت األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا ا
(؛ ابـــن رشـــد الحفيـــد: بدايـــة 447/ 44(؛ ابـــن رشـــد: البيـــان والتحصـــيل)551(؛ ابـــن عبـــد البـــر: الكـــافي )ص471/ 4)

(؛ 116/ 4(؛ ابــــن تيميــــة: المحــــرر)418/ 7(؛ ابــــن قدامــــة: المغنــــي )171/ 4(؛ القرافــــي: الــــذخيرة)411/ 4المجتتــــد)
 (. 416/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)16/ 3شي: شر  الزركشي)الزرك

ا  ااانن/ ذهاا  ى اا   ناا  ال  شاا رط فاان  ور  اا  وورا  اا   ت  ثاا يإل  ااارخاً، لااإل  قااع ذ اا  لاأل ااارام وا عل ااام ا  اان  اادإل عااا  
  عنا "، ىال  ت كا  نف  وا عط  وا ر اع وا حرك  وا لكاء. ولا  قااإل ا ن ياور"  لاو حن فا  وا شاافعن و ح اد فان روا ا: ح ا  

(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع 51/ 31ينظــر/ السرخســي: المبســوط )ام ااا   ح ااد اشاا رط فاان ا حركاا   ت  كااوت طو ااا  وقو اا . 
/ 4(؛ الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق )8/571()4/414(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق )431/ 4(؛ ابن التمام: شـر  فـتح القـدير)314/ 4)

ــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 474/ 8(؛ المــاوردي: الحــاوي )466 /7(؛ الشــافعي: ابم )413 (؛ زكريــا ابنصــاري: 476/ 47) تكمل
/ 4(؛ ابـــن تيميـــة: المحـــرر)414/ 4(؛ بتـــاء الـــدين المقدســـي: العـــدة)418/ 7(؛ ابـــن قدامـــة: المغنـــي )343/ 4أســـنى المطالـــب )

 (.  416/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف )16/ 3(؛ الزركشي: شر  الزركشي)116
ا  ارا  وا  ا اه وا لكااء وا عطاا . ولا  قااإل :   ا ث/ ذه  ى    ن   رث و ورث لكاإل  اوم  ادإل عاا  ح ا ا   اتا

 (. 418/ 7. ينظر/ ابن قدامة: المغني )ام ا   ح د فن روا   عن 

 ي: صحيح. ، وقال ابلبان(141/ 4(، )4754 ) ض، باب إذا استتل المولود ور ، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الفرا (2)

(؛ 476/ 47) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 474/ 8(؛ المـاوردي: الحـاوي )84/ 45ينظر/ ابن عبـد البـر: االسـتذكار) (3)
 (. 418/ 7ابن قدامة: المغني )
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فدل أن غيره ال يقوم  ،اشتراط وحصر سبب توري  ووراثة المولود بأن يستتل صارخاً  :ون  ا دال   
ن دل على حياته ،مقامه   .حتى وال

  ًفألطإل  ،و    شيدت عا  االث يلإل ،فشيد نثوة  ن  اخ اج وو د ح اً  ،روي  ت ا ر ة و دم و دا
 . (1)ألنيت     شيدت عا  االث يلإل ،  را   شر ح

 ا ورَّ  ُ   ح    ، كث فن ا روه  ل اً و  ، و خرج ا  و ود  ا اً ):  ن  قاإل روي عت ق ادة 
 . (2) ث يإل(

  :ا ق ا  .3

ف ن الحيوانات تتحر   ،الحتمال أن تكون كحركة المذبو  ؛ال تدل حركة المولود على استقرار حياته
 . (3)وهي في حكم الميت ،بعد الذبح حركة شديدة

  :ا  عقوإل .4

وأما الحركة فتكون من  ،بنه ال يكون إال من حي ؛يشترط االستتالل بالصراخ لتوري  ووراثة المولود
ثم إذا خرج  ،حي  تكون أجزاؤه قد تضامت ،ف ن اللحم يختلج سيما إذا خرج من مكان ضيق ،غير حي

 . (4)ف نه يتحر  من غير حياة فيه ،إلى مكان فسيح

  حك   ور ث ا ندة       األ : عشرا  ثأ   ا خا ث  
 :  ورة ا  ثأ  

  .أم أب ابب ،أم أم ابب ،أم أم ابم :رجل مات وتر  خلفه ثال  جدات
 ؛أم أنه ال يجوز توريثتا ،وبذل  يكون ور  أكثر من جدتين ،هل تر  الجدة الثالثة وهي أم أب ابب

 . ؟بنه ال ير  إال الجدتين أم أم ابم وأم أم ابب
  :حر ر  حإل ا نباع 

 ،إذا اجتمعتا ف نتما ترثان ويكون السدس بينتما ،أجمع أهل العلم على أن الجدتين أم ابم وأم ابب
ولكنتم اختلفوا في  ،(5)كأم أم ابم وأم أم ابب وكذل  إن علتا بشرط أن تكونا في نفس القرب والدرجة

 فذهب اإلمام ربيعة ،تين أم أم ابم وأم أم اببإذا اجتمعت مع الجد ،توري  الجدة الثالثة أم أب ابب
                                                 

 ينظر/ نفس المراجع السابقة.  (1)

 (. 84/ 45ابن عبد البر: االستذكار) (2)

 (. 418/ 7ابن قدامة: المغني ) (3)

 (. 17/ 3(؛ الزركشي: شر  الزركشي)418/ 7ابن قدامة: المغني )ينظر/  (4)
 (. 55/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )87/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 118/ 45ينظر/ ابن عبد البر: االستذكار) (5)
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 ،بنه ال ير  إال جدتان فقط وهما أم ابم وأم ابب ؛إلى أنتا ال تر  حتى ولو انفردت ولم يكن غيرها 
ن علون  . (1)وكذل  أمتاتتما وال

 : األد  
 : من ابثر والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

 : األ ر .1

   ا   فن ك ا  اهلل): فقاإل  لو لكر ، ثأ   عت   را يالن لكرناءم ا ندة ى    روي  ن  
فقاإل    ا  ي رة لت  ،ح    ثأإل ا نا  فارنعن ،ش جاً  و ا عا م    فن ثن  رثوإل اهلل ،شنء
فقاإل  ح د  ،(؟هإل  ع  غ ر ): فقاإل  لو لكر ،(اا ثد  عطاه اهلل رثوإل ح رمُ : )شعل 

   ناءم ا ندة األخرى ى    ، يا فأنفذ   لو لكر ،  إل  ا قاإل ا  ي رة :فقاإل ،لت  ثا  
و ا كات ا ق اء  ،اهلل شنء  ا    فن ك ا : )فقاإل  يا ، ثأ     را يا ع ر لت ا خطا 

ا ثد  فِت ان  ع  ا ف   فيو  و كن  ذ   ،و ا  نا لباجد فن ا فراجض ،ا ذي ق   ل  ىال  ي ر 
 . (و   ك ا انفردم ل  فيو  يا ، ك ا

  فقاإل    رنإل ،فأراد  ت  نعإل ا ثد   ا ن  ت قلإل األ  ، ن    م ا ند ات ى    لن لكر يورو: 
 . ا ثد  ل ني ا فنعإل  لو لكر ،كات ى اها  رث ،  ا ىن    ر  ا  ن  و  ا م وهو حن

                                                 
(، 55/ 7ي )(؛ ابــن قدامــة: المغنــ88/ 47) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 111/ 45ينظــر/ ابــن عبــد البــر: االســتذكار) (1)

 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: 
(؛ 471/ 4ينظـر/ مالـ : المدونـة ). " ا   وا شافعن فن ا قد  " األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا ات

/ 41(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــيل)154/ 45(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)567، 564ابــن عبــد البــر: الكــافي )ص
ـــذخيرة)351/ 4لحفيـــد: بدايـــة المجتتـــد )(؛ ابـــن رشـــد ا434 (؛ 644/ 1(؛ علـــيش: مـــنح الجليـــل)63/ 43(؛ القرافـــي: ال

(؛ الشــربيني: مغنــي 337/ 1(؛ الغزالــي: الوســيط)88/ 47) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 444/ 8المــاوردي: الحــاوي )
 (. 44/ 6(؛ الرملي: نتاية المحتاج)46/ 3المحتاج)

. ينظر/ ابن قدامة: ألن   نوب  ور ث  لث ندام   حاذ ام فقط. ول  قاإل ام ا   ح دا  انن/ ذه  ى    نيا  رث؛ 
(؛ الزركشـــي: 315-311/ 4(؛ ابـــن تيميـــة: المحـــرر)481-488/ 4(؛ بتـــاء الـــدين المقدســـي: العـــدة)55/ 7المغنـــي )

 (. 64 /4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)541/ 4(؛ البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)463/ 4شر  الزركشي)
ت ك ارت. ولا  قااإل ام ا اات   لاو "ا  ا ث/ ذه  ى    نيا  رث؛ ألن   نوب  ور ث ا ندام ا  اح حام ا   حاذ اام وا 

/ 41. ينظـر/ السرخسـي: المبسـوط )، وهاو قاوإل ا خرقان  ات ا حنالاا "حن ف  وا شافعن فن ا  ح ح وا  شايور عنا 
ـــــن نجـــــيم: البحـــــر الرا ـــــق )465 (؛ ابـــــن عابـــــدين: حاشـــــية ابـــــن 434/ 6ن الحقـــــا ق )(؛ الزيلعـــــي: تبيـــــي564/ 8(؛ اب

 تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 444/ 8(؛ المـاوردي: الحـاوي )141(؛ ابن الشحنة: لسان الحكـام)ص545/ 41عابدين)
(؛ الخرقي: 44/ 6(؛ الرملي: نتاية المحتاج)46/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)337/ 1(؛ الغزالي: الوسيط)47/88)

 (. 81/ 4مختصر الخرقي)
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والتي جاءت عمر بن  ،هي أم ابم وأبا بكر الجدة التي جاءت الرسول :ون  ا دال   
وهما أم ابم وأم  ،ري  الجدات على جدتين فقطفدل على أنه ي قتصر في تو  ،هي أم اببالخطاب

ن علون يقمن مقامتما ،ابب وال يجوز توري  غيرهن من  ،كأم أم ابم وأم أم ابب ف ن عدمتا فأمتاتتما وال
 . (1)حتى ولو انفردن ولم يكن غيرهن ،الجدات كأم أب ابب

 ع لنن: )ثعدفقاإل     ،فعال  الت  ثعود ، و ر لركع  روي  ت ثعد لت  لن وقاص  ! 
 . (2)(و نم  ورث  لث ندام

فدل على أن  ،توري  الجدة الثالثة وهي أم أب ابب على ابن مسعود أنكر سعد :ون  ا دال  
ن علون فقطوأمتاتتم ،وأنه ال يور  إال الجدتان أم ابم وأم ابب ،الجدة أم أب ابب ال تر   . ا وال

 : ا ق ا  .2

 ن علت فكذل  لم ير  من  ،قد تقرر أنه ال ير  من جتة ابم إال جدة واحدة وهي أم ابم وأمتا وال
ن علت  . (3)جتة ابب إال جدة واحدة وهي أم ابب وأمتا وال

 (4)فلم تر  كالجدة أم أب ابم ،الجدة أم أب ابب تدلي بالجد . 

  وارث ل ت ا  خ اع  وبونياحك  ا  : ا  ثأ   ا ثادث  عشر
 :  ورة ا  ثأ  

 . ثم مات أحدهما أثناء عدتتا ،زوجة اختلعت من زوجتا على ألف دينار
 . ؟هل يرثه اآلخر أم ال

 :  حك  ا  ثأ  
 . (6)على أنه ال يقع التوار  بين المختلعة وزوجتا (5)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

                                                 
(؛ ابــــــن رشــــــد: البيــــــان 116-115/ 45(؛ ابــــــن عبــــــد البــــــر: االســــــتذكار)567ينظــــــر/ ابــــــن عبــــــد البــــــر: الكــــــافي )ص (1)

ــــة المجتتــــد )434/ 41والتحصــــيل) ــــن رشــــد الحفيــــد: بداي ــــي: الــــذخيرة)351/ 4(؛ اب ــــيش: مــــنح 63/ 43(؛ القراف (؛ عل
 (. 444/ 8(؛ الماوردي: الحاوي )644/ 1الجليل)

 (. 55/ 7(؛ ابن قدامة: المغني )111/ 45بد البر: االستذكار)ينظر/ ابن ع (2)

 (. 63/ 43ينظر/ القرافي: الذخيرة) (3)

(؛ الرملي: 46/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)88/ 47) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 63/ 43ينظر/ القرافي: الذخيرة) (4)
 (. 44/ 6نتاية المحتاج)

 . (313/ 4ينظر/ مال : المدونة) (5)

(؛ ابـن نجـيم: البحـر 413، 474، 457/ 6(؛ السرخسـي: المبسـوط )487، 415/ 3ينظر/ الكاسـاني: بـدا ع الصـنا ع) (6)
/ 4(؛ الشــيخ نظــام: الفتــاوى التنديــة)3/ 4(؛ المرغينــاني: التدايــة)417/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )17/ 1الرا ــق )

(؛ الثعلبـي: 476(؛ ابـن عبـد البـر: الكـافي )ص144/ 4المدونـة) (؛ البراذعي: تتذيب354/ 4(؛ مال : المدونة )117
== 
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 : األد   
 : من القرآن وابثر والقياس عةيستدل لقول اإلمام ربي

 : ا قرآت ا كر   .1

 . (1)چڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: قوله تعالى
 ،بنه طالق با ن ؛زالت وانقطعت الزوجية بالخلعوقد  ،التوار  بالزوجية عللق ار :ون  ا دال  

 . (2)فينقطع التوار  بينتما النقطاع سببه وهي الزوجية
 : األ ر .2

 . (3)(ال  وارث ل ت ا  خ اع  وبونيا: ) ن  قاإل روي عت ع  ات لت عفات
  :ا ق ا  .3

 . (4)كابجنبية والمطلقة قبل الدخول ،فال يكون توار  بينتما ،رجعتتا المختلعة ال يمل  زوجتا
 

                                                 
ــة : المطيعــي(؛ 463/ 41لمــاوردي: الحــاوي)؛ ا(511/ 6(؛ الشــافعي: ابم)355/ 4(؛ الدســوقي)434/ 4التلقــين) تكمل

(؛ أبــــو 465/ 3(؛ الشــــربيني: مغنــــي المحتــــاج )417/ 3)أســــنى المطالــــب(؛ زكريــــا ابنصــــاري: 484/ 48) المجمــــوع
ســـحاق بــــن راهويــــه)ص478/ 3الح: مســــا ل اإلمـــام أحمــــد)الفضـــل صــــ (؛ 4615(؛ المــــروزي: مســـا ل اإلمــــام أحمــــد وال

 (. 656/ 1(؛ الرحيباني: مطالب أولى النتى)447-446/ 3(؛ الحجاوي: اإلقناع)654/ 3البتوتي: كشاف القناع)

 (. 44سورة النساء: من اآلية) (1)

(؛ الشــافعي: 416/ 4(؛ الزيلعــي: تبيــين الحقــا ق )474/ 6السرخســي: المبســوط ) (؛448/ 3ينظــر/ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع) (2)
 (.  5/148(؛ ابن مفلح: المبدع)178/ 8(؛ ابن قدامة: المغني)463/ 41( الماوردي: الحاوي )613/ 6ابم )

 (. 313/ 4ينظر/ مال : المدونة) (3)

(؛ ابــن قدامــة: 471/ 48)تكملــة المجمــوع: المطيعــي؛ (47/ 41(؛ المــاوردي: الحــاوي)515/ 6ينظــر/ الشــافعي: ابم) (4)
 (. 475/ 6(؛ ابن مفلح: المبدع)11/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )481/ 8المغني )
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 ا و    : ان اً 
 : وف يا ثم  ثاجإل
حك  رنوع ا ور   عت ىناب ي   و    ا  و ن  وارث  و لأك ر  :ا  ثأ   األو  

   ت ا  اث لعد  و  
  : ورة ا  ثأ  

ثم بعد موته رجعوا عن  ،فأجازوها ،ازتتاواستأذن باقي الورثة في إج ،رجل أوصى لوار  له بوصية
  .ذل  وردوها

ثم بعد  ،فأجازوها ،واستأذن باقي الورثة في إجازتتا ،ثل  ماله بجنبي أو رجل أوصى بأكثر من
 . موته رجعوا عن ذل  وردوها

 . ؟هل يجوز لتم الرجوع أم ال
  : حر ر  حإل ا نباع

أو وصيته بجنبي بأكثر من  ،وصية الموصي لوار  ال خالف بين الفقتاء على أن الورثة إذا أجازوا
بعد موت  ولكنتم اختلفوا في حكم رجوعتم عن إجازتتم ،(1)ليس لتم أن يرجعوا بعد ذل  ،الثل  بعد موته

وال يجوز لتم  ،إلى أن إجازتتم الزمة لتمفذهب اإلمام ربيعة ،الموصي إذا كانت اإلجازة في حياته
 . (2)وصية في صحة الموصي أو في مرضهسواء كانت ال ،الرجوع عنتا

                                                 
 (. 374-371/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)

(؛ 314/ 3المدونــــة) (؛ البراذعــــي: تتــــذيب57/ 43(ابــــن عبــــد البـــر: االســــتذكار)76، 58/ 6ينظـــر/ مالــــ : المدونــــة ) (2)
 وفن ا  ثأ    ل    قواإل: (، 157/ 6(؛ ابن قدامة: المغني )46/ 7القرافي: الذخيرة )

(؛ ابـن 76، 57/ 6. ينظـر/ مالـ : المدونـة )األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام اا   ا ا  فان روا ا  عنا 
 (. 14/ 7(؛ القرافي: الذخيرة)335/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد )57/ 43عبد البر: االستذكار )

ا  انن/ ذه  ى    ت ىناب ي  غ ر الب    ي ، و نوب  ي  ا رنوع. ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  وا شافعن و ح اد". 
(؛ 371/ 7(؛ الكاساني: بدا ع الصـنا ع )417/ 3(؛ السمرقندي: تحفة الفقتاء)417/ 47ينظر/ السرخسي: المبسوط )

(؛ 416/ 8()436-435/ 5(؛ الشـــــافعي: ابم )434/ 1(؛ المرغينـــــاني: التدايـــــة)483/ 6لحقـــــا ق )الزيلعــــي: تبيـــــين ا
(؛ الرملي: نتايـة 11/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج)451(؛ الحصني: كفاية ابخيار)ص448/ 8الماوردي: الحاوي )

(؛ ابـــــن تيميـــــة: 468-467 /4(؛ بتـــــاء الـــــدين المقدســـــي: العـــــدة )157/ 6(؛ ابـــــن قدامـــــة: المغنـــــي )51/ 6المحتـــــاج)
 (. 454/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف )431/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)376/ 4المحرر)

ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ىت كانم ا و    فن  ح  ا  و ان، فاِت ىنااب ي  ال  ااب ي ، و ناوب  يا  ا رناوع، و  اا ىت 
ع، و  ا ىت كانوا   ثوا  ات ع ا ا  وقاد لاانوا كانم فن  رض ا  و ن، فِت كات ا ور    ت ع ا  ، ف نوب  ي  ا رنو 

== 
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 : األد   
 : من القياس بما يلي يستدل لقول اإلمام ربيعة

 كالمفلس  ،لم يكن عليتم فيتا اعتراض ،ف ذا اجتمعوا فيتا على عطية ،التركة بين الموصي والورثة
 . (1)والمرتتن مع راهنه ،مع غرما ه

  ولم  ،ف ذا رضوا بتركه سقط حقتم ،لباقي الورثةعدم جواز الوصية للوار  أو بأكثر من الثل  حق
 . (2)كما لو رضي المشتري بالمعيب ،يكن لتم الرجوع بعد ذل 

  حك  ا و ا ا ىذا بادم عت ا  اث: ا  ثأ   ا  ان  
  : ورة ا  ثأ  

ولسعد بخمسما ة  ،ولخالد بألف دينار ،ولعمرو بربع ماله ،رجل أوصى قبل موته لزيد بثل  ماله
  .زاد عنه ولم ي جز الورثة ما ،وضاق الثل  عنتا ،حي  فاق مجموع وصاياه ثل  ماله ،دينار

أم أنه ي قدلم أحدهم على  ،في الثل  ويقتسمونه بينتم على قدر حصصتم ووصاياهم (3)هل يتحاصُّون
 ؟. اآلخر في سبق االستحقاق

   :حك  ا  ثأ  
ولم ي جز  ،إذا ضاق عن الوصايا ولم يسعتاعلى أن الثل   (4)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

أي يقتسمون الثل  بينتم على قدر  ،أن أصحاب الوصايا يتحاصون فيتا جميعًا بالثل  ،الورثة الزيادة
 . (5)وال ي قدلم أحدهم على اآلخر في سبق االستحقاق ،حصصتم ووصاياهم

                                                 

عن ، فل  نوب  ي  ا رنوع ىال  ت عذر، لأت  خافوا ىت ا  نعوا عت امنابة  ت  قطع ا  و ن ا نفقا  عاني ،  و  ت 
ت، و يا   ت  رنعاوا عنياا،  و  ت  ن  ونلرو  ، فعندجذ  كونوت  عاذور  حلثي  لد ت    عا ي ،  و  خافوا  ت ثاطا

امنااابة  اااب ي  وال  كااوت  ياا  ردهااا، فااِني   حافااوت عااا  ذ اا  ىت كااات  اا اي   نيااإل ذ اا ، و كااوت  ياا    نياااوا  ت
/ 3(؛ البراذعي: تتـذيب المدونـة)76-75/ 6ينظر/ مال : المدونة )ا رنوع. ول  قاإل ام ا   ا   فن ا  شيور عن . 

(؛ ابــن رشــد الحفيــد: 474-471/ 43يل)(؛ ابــن رشــد: البيــان والتحصــ57-56/ 43(؛ ابــن عبــد البــر: االســتذكار)114
/ 8(؛ الخرشـي: شـر  الخرشــي)376/ 6(؛ المــواق: التـاج واإلكليـل)11/ 7(؛ القرافـي: الـذخيرة)335/ 4بدايـة المجتتـد )

 (. 138-137/ 1(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)511-531/ 1(؛ عليش: منح الجليل)481

 . (441/ 8الماوردي: الحاوي ) (1)

 . (157/ 6دامة: المغني )ابن قينظر/  (2)
(؛ الزبيـدي: 43/ 7ابـن منظـور: لسـان العـرب)يتحاصون: يقتسمون المال بينتم حصصًا، ويأخـذ كـل واحـد مـنتم حصـته. ينظـر/  (3)

 (.  431/ 4الفيومي: المصبا  المنير)(؛ 713/ 4(؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط)543/ 47تاج العروس)
 (. 51/ 6ينظر/ مال : المدونة) (4)
/ 8(؛ ابــــن نجــــيم: البحــــر الرا ــــق )373/ 7)الكاســــاني: بــــدا ع الصــــنا ع(؛ 441-411/ 3ينظــــر/ الســــمرقندي: تحفــــة الفقتــــاء) (5)

== 
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 : األد   
 : من السنة والقياس يستدل لقول اإلمام ربيعة

  :ا ثن  .1

   مُ  :ق اإل   ،ع ت    ل      ،ع ت  ع ا  ر  ل ت  ث ع د ُع ا اَّ    ،  ا ر ُثوإل  ا اَّ    :ف ُقا مُ  ،ف ع اد ن ن ا نَّل نُّ  ،  ر    اد 
ا   ع ق ل ن ف ُع   و   ن ف ُع ل    ن اًثا}: ق اإل   ،  ت  ال    ُردَّن ن ع  ن   :ُقا مُ  ،{  ع إلَّ ا اَّ     ر  و ا  نَّ  ا   ن  ،ُ ر  ُد   ت  ُ و  

ف   :ُقا مُ  ،ال ن  ٌ  ن ل ا نِّ   ُف ك    رٌ } :ق اإل   ؟ُ و   و ا  ُُّاُث ك    ٌر   و   ،ا  ُُّاثُ } :ق اإل   ؟ف ا  ُُّاث   :ُقا مُ  ،{ا نِّ  
 . (1){ك ل  رٌ 

 و ا  ُك   }: ق اإل  ر ُثوإُل اهلل :ق اإل     ل ن ُهر   ر ة   ع ت ف ا  ُك   ل ُ ُاث       ن د  و  ا   ُك   ع  دَّ   ع  ب   اد ًة  ،ى تَّ اهلل     
ا  ُك      .(2){  ُك   ف ن   ع   

بن الوصية بالمال إيجاب المل   ؛ال تجوز الوصية بكثر من الثل  إال ب جازة الورثة :ون  ا دال  
 فالوصية بالزيادة على الثل  ،وعند الموت حق الورثة متعلق بمال الموصي إال في قدر الثل  ،عند الموت

ف ن  ،سواء كانت الوصية في المرض أو الصحة ،وذل  ال يجوز من غير إجازتتم ،ال حقتمتتضمن إبط
ويتضاربون فيه  ،ف ن الثل  ي قسم بينتم على قدر ونسبة وصاياهم وحصصتم ،لم ي جز الورثة تل  الزيادة

خر بسبق وال ي قدلم أحد على اآل ،صحيح شرعي بن كل واحد منتم يستحق بسبب  ؛بقدر حقوقتم بالسواء
 . (3)فاستوى فيتا حكم المتقدم والمتأخر ،بن الوصايا إنما ت مل  بالموت ؛االستحقاق

 
                                                 

ـــا ق )166-167 ـــين الحق ـــاني: التدايـــة)488-487/ 6(؛ الزيلعـــي: تبي / 1شـــيخي زاده: مجمـــع ابنتـــر)(؛ 436/ 1(؛ المرغين
؛ ابـــن رشـــد: (551ص(؛ ابــن عبـــد البـــر: الكـــافي )51/ 6(؛ مالـــ : المدونـــة )431/ 6الشــيخ نظـــام: الفتـــاوى التنديـــة)(؛ 145

ــــدواني)538/ 8(؛ الحطــــاب: مواهــــب الجليــــل)416/ 43()131/ 44البيــــان والتحصــــيل) (؛ 4441/ 3(؛ النفــــراوي: الفواكــــه ال
/ 46) كملــة المجمــوعت: المطيعــي(؛ 411/ 8لمــاوردي: الحــاوي)؛ ا(448/ 5الشــافعي: ابم)(؛ 538/ 4اآلبــي: الثمــر الــداني )

(؛ الزركشـي: شـر  384/ 4(؛ ابـن تيميـة: المحـرر)647/ 6ابـن قدامـة: المغنـي)(؛ 18/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج )148
 (.  7/417المرداوي: اإلنصاف)(؛ 11/ 3؛ الحجاوي: اإلقناع)(451/ 4الزركشي)

 (. 3/ 1(، )4711البخاري: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثل ، )  (1)
 (، وقال ابلباني: حسن. 111/ 4(، )4711ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثل ، )  (2)

، 487/ 6(؛ الزيلعـي: تبيـين الحقـا ق )167/ 8(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق )361/ 7)الكاساني: بدا ع الصـنا عينظر/  (3)
(؛ 6/431الشيخ نظـام: الفتـاوى التنديـة)(؛ 145/ 1شيخي زاده: مجمع ابنتر)؛ (436/ 1(؛ المرغيناني: التداية)484

ــــدواني)؛ (335/ 4؛ ابــــن رشــــد: بدايــــة المجتتــــد)(551صابــــن عبــــد البــــر: الكــــافي ) (؛ 4441/ 3النفــــراوي: الفواكــــه ال
لشـــربيني: (؛ ا148/ 46) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 411، 411/ 8لمـــاوردي: الحـــاوي)؛ ا(448/ 5الشـــافعي: ابم)

؛ (451، 431/ 4(؛ الزركشـــي: شـــر  الزركشـــي)647، 157/ 6ابـــن قدامـــة: المغنـــي)(؛ 18، 16/ 3مغنـــي المحتـــاج )
 (. 156/ 4البتوتي: شر  منتتى اإلرادات)(؛ 11/ 3الحجاوي: اإلقناع)
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  :ا ق ا  .2

ف ن الثل  ي قسلم بين الموصى لتم على قدر  ،ولم ي جز الورثة ذل  ،إذا زادت الوصايا على الثل 
حي  ي قسم  ،مع المفلس كما في أصحاب الديون ،وال ي قدم أحد على اآلخر ،وصاياهم وحصصتم بالسواء

 . (1)بين غرما ه على قدر ونسبة ديونتم بالسواء المال الذي يتحصل من أثمان ما يبيع عليه
  حك  ا و    لنف  ا شنء  رنا ت  حده ا لعد اآلخر: ا  ثأ   ا  ا   

 :  ورة ا  ثأ  
 :  ا ثأ    ور ات

 :  ت ال  كوت ل ت ا و    ت  ناقض وال  نافاة : والً 
 . ثم أوصى به لعمرو ،أوصى بثل  ماله لزيدرجل 

 . ؟أم أنه يكون لآلخر منتما وهو عمرو ،هل يكون الثل  مشتركًا بينتما
 :  ت  كوت ل ت ا و    ت  ناقض و نافاة : ان اً 

 . الثل  الذي أوصيت  به لخالد هو لسعد :ثم قال ،رجل أوصى بثل  ماله لخالد
 . ؟نه يكون لآلخر منتما وهو سعدأم أ ،هل يكون الثل  مشتركًا بينتما

   :حك  ا  ثأ  
بتا  ثم أوصى ،على أن الموصي إذا أوصى بوصية لشخص (2)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

وأما إذا كان بينتما  ،إذا لم يكن بين الوصيتين تناقض وال منافاة ،أنتا تكون مناصفة بينتما ،لشخص آخر
وتكون الوصية الثانية هي  ،لرجوعه عنتا ؛ى تكون باطلة مردودةف ن الوصية ابول ،تناقض ومنافاة

 . (3)الصحيحة النافذة
 : األد  

 : من القياس والمعقول يستدل لقول اإلمام ربيعة
                                                 

 (. 4441/ 3(؛ النفراوي: الفواكه الدواني)436/ 1ينظر/ المرغيناني: التداية) (1)
 (. 546/ 6(؛ ابن قدامة: المغني)187/ 46)تكملة المجموع: المطيعي(؛ 71/ 6المدونة) ينظر/ مال : (2)

(؛ 166/ 8(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )371/ 7(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)464/ 47ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (3)
(؛ البراذعـي: تتـذيب 71-61/ 6) (؛ مالـ : المدونـة436/ 1(؛ المرغينـاني: التدايـة)487/ 6الزيلعي: تبيين الحقـا ق )

(؛ علـــــيش: مـــــنح 374/ 6(؛ المـــــواق: التـــــاج واإلكليـــــل)515-511(؛ ابـــــن عبـــــد البـــــر: الكـــــافي )ص317/ 3المدونـــــة)
/ 8(؛ المــــاوردي: الحــــاوي )416(؛ المزنــــي: مختصــــر المزنــــي)ص455-451/ 5(؛ الشــــافعي: ابم )544/ 1الجليــــل)

/ 3(؛ الشـــربيني: مغنـــي المحتـــاج )187/ 46) تكملـــة المجمـــوع: المطيعـــي(؛ 413(؛ الشـــيرازي: التنبيـــه)ص311-341
(؛ البتـوتي: 477/ 4(؛ بتـاء الـدين المقدسـي: العـدة)546/ 6(؛ ابـن قدامـة: المغنـي)365(؛ الكلوذاني: التدايـة)ص73

 (. 451/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف )164/ 4شر  منتتى اإلرادات)
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 : ا ق ا  .1

 كما لو  ،الستوا تما فيه ؛ف ن الموصى به يكون مشتركًا بينتما ،إذا لم يكن بين الوصيتين تناقض وال منافاة
 . (1)أوصيت بثل  مالي لكما :كقوله ،أو جمع بينتما في الوصية ،معًا دفعة واحدةأوصى لتما به 

 بن الموصي صرل   ؛ف ن الموصى به يكون للثاني منتما ،إذا كان بين الوصيتين تناقض ومنافاة
رجعت  :فكان كما لو قال ،بذكره أن ما أوصى به لألول مردود للثاني ،بالرجوع عن الوصية ابولى

 . (2)وجعلتتا للثاني ،ي لألولعن وصيت

 : ا  عقوإل .2

 بن فيه عمالً  ؛ف نه الموصى به يكون مشتركًا بينتما ،إذا لم يكن بين الوصيتين تناقض وال منافاة 
وفي الحمل  ،بطال ما أمكنوابصل في تصرف العاقل صيانته عن اإل ،بالوصيتين بقدر اإلمكان

عمل بكل واحد منتما  ،إلشرا ا وفي الحمل على ،بطال إحدى الوصيتين من كل وجهإ، على الرجوع
 . (3)فيحمل عليه ما أمكن وعند اإلعادة ،من وجه

 يجوز أن تكون الوصية الثانية رجوعًا عن ابولى ،إذا لم يكن بين الوصيتين تناقض وال منافاة، 
االحتمال فوجب  ،ويحتمل أن يقصد بتا التشري  بين ابول والثاني ،ويجوز أن تكون لنسيان ابولى

فال  ،وقد ثبتت وصية ابول يقيناً  ،الستوا تما في الوصية لتما ؛ابخير وهو احتمال التشري  بينتما
 ،وال تقديم الثاني على ابول ،وليس ي لزم في الوصايا الم طلقة تقديم ابول على الثاني ،تزول بالش 

نما يلزم ذل  في العطايا الناجزة  . (4)وال

 بنه إذا صر  بذكر ابول عند  ؛ف ن الموصى به يكون للثاني منتما ،تناقض ومنافاة إذا كان بين الوصيتين
ما أوصيت به لألول فتو  :وزال احتمال التشري  بقوله ،فقد زال احتمال النسيان بذكر ابول ،الوصية للثاني

 . (5)وقطع الشركة بينه وبين الثاني ،فصار ذل  صريحًا في الرجوع عن الوصية لألول ،للثاني

                                                 
(؛ 546/ 6(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)73/ 3الشــربيني: مغنــي المحتــاج ) (؛188/ 46) تكملــة المجمــوع: المطيعــيينظــر/  (1)

 (. 164/ 4البتوتي: شر  منتتى اإلرادات )
 (. 188/ 46) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
 (. 381-371/ 7ينظر/ الكاساني: بدا ع الصنا ع) (3)
ـــن نجـــيم: البحـــر الرا ـــق ) (4) ـــا 166/ 8ينظـــر/ اب ـــين الحق ـــاني: التدايـــة)487/ 6ق )(؛ الزيلعـــي: تبي (؛ 436/ 1(؛ المرغين

(؛ بتــاء 546/ 6(؛ ابــن قدامــة: المغنــي)188/ 46) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 341-311/ 8المــاوردي: الحــاوي )
 (. 477/ 4الدين المقدسي: العدة )

(؛ 487/ 6لحقــا ق )(؛ الزيلعــي: تبيــين ا166/ 8(؛ ابــن نجــيم: البحــر الرا ــق )464/ 47ينظــر/ السرخســي: المبســوط) (5)
(؛ ابــن 188/ 46) تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 344-341/ 8(؛ المــاوردي: الحــاوي )436/ 1المرغينــاني: التدايــة )

 (. 477/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة )546/ 6قدامة: المغني)
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  حك  و    ا  ننوت: ا  ثأ   ا رالع  
 :  ورة ا  ثأ  

 . مجنون أوصى قبل موته لشخص بثل  ماله
 . ؟هل تصح وصيته أم ال

   :حك  ا  ثأ  
على أن المجنون ال تصح وصيته وال تجوز إال في صحته أو  (1)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة

 . (2)إفاقته
 : األد  

 : من القياس والمعقول بيعةيستدل لقول اإلمام ر 
 : ا ق ا  .1

 فكذا  ،بنه غير مميز ؛وال تصح عبادته وال شيء من تصرفاته ،المجنون ال حكم لعبارته وكالمه
فألن ال  ،ف نه إذا لم يصح إسالمه وصالته التي هي محض نفع ال ضرر فيتا ،الوصية بل أولى

 . (3)يصح بذله لمال يتضرر به وارثه أولى

  (4)فال يصح من المجنون كالتبة والصدقة ،المال بطريق التبرع الوصية تملي . 

 (5)فال يصح كالبيع والتبة ،الوصية تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول . 

 بنه في حكم العقالء في شتادته  ؛ف نتا تصح ،المجنون إذا أوصى في حال صحته أو إفاقته
 . (6)فكذل  وصيته ،ووجوب العبادة عليه

                                                 
 (. 33/ 6ينظر/ مال : المدونة) (1)

(؛ 513(؛ السـغدي: النتـف فـي الفتـاوى)ص14/ 48خسـي: المبسـوط)(؛ السر 331/ 7ينظر/ الكاساني: بـدا ع الصـنا ع) (2)
ــــة ) ــــ : المدون ــــر: الكــــافي )ص33/ 6مال ــــد الب ــــن رشــــد: البيــــان والتحصــــيل)515(؛ ابــــن عب ــــي: 181/ 7(؛ اب (؛ القراف

/ 1(؛ علـــيش: مـــنح الجليـــل)468/ 8(؛ الخرشـــي: شـــر  الخرشـــي)361/ 6(؛ المـــواق: التـــاج واإلكليـــل )41/ 7الـــذخيرة)
(؛ 387/ 46) تكملــة المجمــوع: المطيعـي(؛ 113/ 1(؛ الغزالـي: الوســيط )481/ 8المـاوردي: الحــاوي ) (؛511، 581

( ابــن 14-14/ 6(؛ الرملـي: نتايــة المحتــاج )313(؛ الحصـني: كفايــة ابخيــار)ص31/ 3الشـربيني: مغنــي المحتــاج )
(؛ الرحيبــاني: مطالــب 431/ 5ع)(؛ ابــن مفلــح: المبــد376/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر)558، 561/ 6قدامــة: المغنــي)

 (. 35/ 4(؛ ابن ضويان: منار السبيل)111/ 1أولى النتى)

(؛ الحصـني: 31/ 3(؛ الشـربيني: مغنـي المحتـاج )387/ 46) تكملـة المجمـوع: المطيعـي(؛ 481/ 8ينظر/ المـاوردي: الحـاوي ) (3)
 (. 5/431(؛ ابن مفلح: المبدع)558/ 6: المغني)(؛ ابن قدامة14-14/ 6(؛ الرملي: نتاية المحتاج )313كفاية ابخيار )ص

 (. 14/ 48السرخسي: المبسوط) (4)

 (. 431/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع)558/ 6ينظر/ ابن قدامة: المغني) (5)

 ينظر/ نفس المرجع السابق.  (6)
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  :ا  عقوإل .2

 تبــرع بــذل  الوصـية بن ؛بــه يتعلـق ومــا بالمــال الوصـية فــي التبـرع أهــل مــن يكـون موصــي أنال شـرط
 مـن لكونـه ،التبـرع أهـل مـن بنـه لـيس ؛المجنـون مـن تصـح فـال ،التبـرع أهليـة مـن فالبـد ،موته بعد ب يجابه

 . (1)دنيوي عوض يقابله ال إذ المحضة الضارة التصرفات
نحك  ا و    ىذا : ا  ثأ   ا خا ث     ام ا  و       قلإل ا  و  

 :  ورة ا  ثأ  
 . ثم مات عمرو قبل أن يموت زيد ،زيد أوصى لعمرو بثل  ماله

 . ؟أم أنتا تكون لورثة عمرو ،هل تبطل الوصية
   :حك  ا  ثأ  

ي (2)اتفق الفقتاء ومنتم اإلمام ربيعة ف ن الوصية  ،على أن الموصخى له إذا مات قبل الموص 
 . (3)حكم العدم وتصبح في ،تبطل
 : األد  

 : من ابثر والقياس والمعقوليستدل لقول اإلمام ربيعة
 : األ ر .1

فِت  ،ىذا  ام ا  و      فن ح اة ا  و ن: ) ن  قاإل روي عت ث دنا عان لت  لن طا  
 . (4)(ا و      لح لاطا 

 : ا ق ا  .2

 فتبطل  ،بنتا قبل الموت غير الزمة ؛ف ن الوصية تبطل ،إذا مات الموصى له في حياة الموصي
 . (5)كما لو مات أحد المتبايعين قبل القبول ،بالموت

                                                 
 (. 331/ 7الكاساني: بدا ع الصنا ع) (1)
 (165/ 6ينظر/ ابن قدامة: المغني) (2)

(؛ 11/ 41(؛ السرخســي: المبســوط)381/ 7(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)441/ 3مرقندي: تحفــة الفقتــاء)ينظــر/ الســ (3)
(؛ ابــن رشــد: البيــان 311/ 3(؛ البراذعــي: تتــذيب المدونــة)481/ 1(؛ الغنيمــي: اللبــاب)453/ 1المرغينــاني: التدايــة)

ـــــذخيرة)57/ 43( )136/ 1والتحصـــــيل) ـــــي: ال (؛ 548/ 8طـــــاب: مواهـــــب الجليـــــل)(؛ الح436-435، 11/ 7(؛ القراف
 تكملــة المجمــوع: المطيعــي(؛ 411(؛ الشــيرازي: التنبيــه)ص457/ 8(؛ المــاوردي: الحــاوي )545/ 4التســولي: البتجــة)

(؛ الرملــي: نتايــة المحتــاج 41/ 4(؛ زكريــا ابنصــاري: فــتح الوهــاب )51/ 3(؛ الشــربيني: مغنــي المحتــاج )141/ 46)
(؛ 478/ 4(؛ بتاء الـدين المقدسـي: العـدة)165/ 6(؛ ابن قدامة: المغني)83/ 4ي)(؛ الخرقي: مختصر الخرق66/ 6)

 (. 451/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف)431/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)381/ 4ابن تيمية: المحرر)

 (. 165/ 6ينظر/ ابن قدامة: المغني) (4)

 (. 51/ 3الشربيني: مغني المحتاج ) (5)
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 قد صادفت  ،بنتا عطية بعد الموت ؛ف ن الوصية تبطل ،إذا مات الموصى له في حياة الموصي

 . (1)لو وهب ميتًا أو أوصى لهفلم تصح كما  ،ميتاً 

 : ا  عقوإل .3

 لكون التملي  فيتا مضافًا إلى ما بعد  ؛ف ن الوصية تبطل ،إذا مات الموصى له في حياة الموصي
بن  ؛بنتا ال محل لتا حين ذ ؛فبطلت الوصية ،وقد مات الموصى له قبل وجوب الحق له ،الموت

 . (2)الميت ليس أهاًل للوصية

 (3)وما ليس بالزم من العقود يبطل بالموت ،ة الموصي غير الزمةالوصية في غير حيا . 
  حك  اش راط عا  ا  و ن لا  اإل ا ذي  ُنفذ ف   ا و   : ا  ثأ   ا ثادث 

 :  ورة ا  ثأ  
 . ومال ال يعلم به ،وله مال يعلم به ،رجل أوصى بثل  ماله

 . ؟عاً أم في المالين م ،هل ت نفذ الوصية في المال الذي يعلمه فقط
  : حر ر  حإل ا نباع

 فذهب اإلمام ربيعة ،في حكم اشتراط علم الموصي بالمال الذي ت نفذ فيه الوصية اختلف الفقتاء
 ،(4)فال ت نفذ الوصية إال في المال الذي يعلم به الموصي دون ما يجتله إال الم دبلر ،إلى أنه ي شترط ذل 

 . (5)ف نه يدخل في كل مال

                                                 
 (. 431/ 4(؛ الزركشي: شر  الزركشي)478/ 4(؛ بتاء الدين المقدسي: العدة)165/ 6غني)ينظر/ ابن قدامة: الم (1)

(؛ 11/ 41(؛ السرخســي: المبســوط)381/ 7(؛ الكاســاني: بــدا ع الصــنا ع)441/ 3ينظــر/ الســمرقندي: تحفــة الفقتــاء) (2)
 (. 11، 436/ 7(؛ القرافي: الذخيرة)481/ 1(؛ الغنيمي: اللباب)453/ 1المرغيناني: التداية )

 (. 141/ 46) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 457/ 8الماوردي: الحاوي ) (3)
المدبر: هو العبد الذي يعتقه سيده عن د ب ر، أي يعتقه بعد موته، فيقول له: أنت حـر بعـد مـوتي. ينظـر/ ابـن منظـور:  (4)

(؛ ابـن ابثيـر: 467/ 4ييس اللغـة)(؛ ابن فارس: معجم مقـا465/ 44(؛ الزبيدي: تاج العروس)468/ 1لسان العرب )
 (. 416/ 4النتاية)

 (، وفن ا  ثأ    ل    قواإل: 474/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع)517/ 6ينظر/ ابن قدامة: المغني) (5)
. ينظـر/ ابـن عبـد " ا   فن ا  شيورعن  و ح د فن روا   عنا "األوإل/ قد واف  قوإل ام ا  رل ع . ول  قاإل ام ا ات 

(؛ 338/ 4(؛ ابــــن رشــــد الحفيــــد: بدايــــة المجتتــــد)413/ 43(؛ ابــــن رشــــد: البيــــان والتحصــــيل)516)صالبــــر: الكــــافي 
(؛ 387/ 4(؛ ابــن تيميــة: المحــرر)111-118/ 1(؛ الدســوقي: حاشــية الدســوقي)4444/ 3النفــراوي: الفواكــه الــدواني )

 (. 416/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف )474/ 5ابن مفلح: المبدع)
ال ُ ش رط عا  ا  و ن لا  اإل ا ذي  نفذ ف   ا و ا  ، ف نفاذ فان ا  ااإل ا اذي  عاا  لا  وا  ااإل  ا  انن/ ذه  ى    ن 

الصـنا ع  . ينظـر/ الكاسـاني: بـدا عا ذي  نيا . ول  قاإل ا ن يور"  لو حن ف  وا شاافعن و ح اد فان ا  شايور عنا "
== 



 

 

 

 

  414 

 الميراث والوصية: الرابعالمبحث  

 
 القضائي الفصل الثالث: التفريق  

 : األد   
 : من ابثر والقياس والمعقولقول اإلمام ربيعةيستدل ل

 : األ ر .1

ال  كوت ا و    ىال فن  اث : ) ني ا قاال روي عت  لات لت ع  ات وع ر لت علد ا عب ب
 . (1)ال ا ُ دَّلر فِن   دخإل فن كإل شنء(ى ،ا  اإل ا ذي  عا  ل  ا  و ن دوت غ ر 

 : ا ق ا  .2

 ف نه ي عتبر من  ،فكذل  ثل  الوصية ،اعتبر ذل  حال النذر اتفاقاً  ،من نذر أن يتصدق بثل  ماله
 . (2)ف يشترط علم الموصي بالمال الذي تنفذ فيه الوصية ،وليس بحال الموت ،المال حال الوصية

  كصداق الزوجة المنكوحة في مرض  ،صي سواء علم به أم الوصية التدبير تدخل في كل مال للمو
 . (3)للزوج سواء علم به أم ال ف نه يدخل في كل مال ،موت زوجتا

  :ا  عقوإل .3

والعقود إنما ت عتبر  ،بن الوصية عقد ؛ي عتبر ثل  الوصية من المال حال الوصية وليس حال الموت
 . (4)نفذ فيه الوصيةولذل  ي شترط علم الموصي بالمال الذي ت ،بأولتا

 
 

                                                 
(؛ 431/ 1(؛ المرغينـاني: التدايـة)178/ 8(؛ ابـن نجـيم: البحـر الرا ـق)411/ 6(؛ الزيلعي: تبيـين الحقـا ق )333/ 7)

(؛ 17/ 3(؛ الشــــــربيني: مغنــــــي المحتــــــاج )148/ 46) تكملــــــة المجمــــــوع: المطيعــــــي(؛ 416/ 8المــــــاوردي: الحــــــاوي )
(؛ ابـــن قدامـــة: 355(؛ الكلـــوذاني: التدايـــة)ص55/ 6(؛ الرملـــي: نتايـــة المحتـــاج )314الحصـــني: كفايـــة ابخيـــار)ص

 (. 416/ 7(؛ المرداوي: اإلنصاف )474/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع)387/ 4رر)(؛ ابن تيمية: المح517/ 6المغني)
ا  ا ث/ ذه  ى    ن  ُ ش رط عا  ا  و ن فن ا  اإل ا ذي  نفاذ ف ا  ا و ا  ، ح ا  و او كانام ا و ا    ادل رًا. ولا  

 (. 338/ 4(؛ ابن رشد: بداية المجتتد)516ينظر/ ابن عبد البر: الكافي)صقاإل ام ا   ا   فن روا   عن . 

 (. 474/ 5(؛ ابن مفلح: المبدع)517/ 6(؛ ابن قدامة: المغني)148/ 46) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (1)
 (. 17/ 3(؛ الشربيني: مغني المحتاج )148/ 46) تكملة المجموع: المطيعيينظر/  (2)
 (. 111-118/ 1(؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي)4444/ 3ينظر/ النفراوي: الفواكه الدواني ) (3)
 (. 148/ 46) تكملة المجموع: المطيعي(؛ 416/ 8ينظر/ الماوردي: الحاوي ) (4)



 

 

 
 

 
 
 

 اخلامتة
 

 : وتشمل على

 . ائجالنت   :أوالً

 .  التوصيات  :ثانياً
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 النتائج والتوصيات 

 
 الخاتمة

 

 ا خا   
باالنتتاء من كتابة  الذي أنعم وتفضل علي   ،الحمد ر خلص  بعد كمال الشكر وتمام المنلة وأخ 

رساء فقه اإلمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن يطيب لي في نتاية هذه  ،صيةفي ابحوال الشخ وتدوين وال
ل صخ إلى أهم النتا ج التي ال ب دل منتا ،وقبل أن أضع قلمي ،الجولة الفقتية الممتعة والشاقة وأصدق  ،أن أخل

 : التوصيات التي ال مناص عنتا

  :ا ن اجج : والً 
 : ح  إلى العديد من النتا ج، ومن أهمتااتوصل الب

ما ــة وســبعًا  ،التــي وصــلت ون قلــت إلينــا ،بحــوال الشخصــيةفــي ا بلــغ مجمــوع مســا ل اإلمــام ربيعــة .4
 . وخمسين مسألة

 . أربعًا وأربعين مسألة ،مع اإلمام ربيعة بلغ مجموع المسا ل التي اتفق فيتا اب مة ابربعة .4

ما ـة وأربعـًا وعشـرين  ،مع شيخه اإلمـام ربيعـة بلغ مجموع المسا ل التي اتفق فيتا اإلمام مال  .3
 . مسألة

ولكــن كــان النصــيب  ،تركت كتــب المــذاهب الفقتيــة ابربعــة فــي نقــل أقــوال وآراء اإلمــام ربيعــةاشــ .1
 . ال سيما كتابي المدونة واالستذكار ،لكتب المذهب المالكي ،ابعظم والحظ ابوفر في النقل عنه

 ،فــي بعــض المســا ل وقــع اخــتالف وتبــاين وتضــارب بــين الفقتــاء فــي نقــل قــول ورأي اإلمــام ربيعــة .5
 . والتي جمعت تا في ملحق خاص بتا في نتاية البح  ،التي بلغ مجموعتا ست مسا ل

 

  :ا  و  ام : ان اً 
 : ح  إلى العديد من التوصيات، ومن أهمتااخلص الب

 ،في دراسة فقتية مقارنة مستقصية متكاملة ،في ابحوال الشخصية أن يتم  تناول فقه اإلمام ربيعة .4
 . وذل  عبر أطروحة دكتوراة

حتــى يصــبح  ؛فــي بــاقي جوانــب وموضــعات الفقــه ابخــري أن يــتم  جمــع وتــدوين فقــه اإلمــام ربيعــة .4
 . لدينا سلسلة فقتية كاملة متكاملة لإلمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن

الـــذين ال يقــل  شـــأنتم  ،البحــ  والكتابــة فـــي فقــه واجتتـــادات أ مــة الســـلف المغمــورين غيـــر المشــتورين .3
ب ــرون  ،لعلميــة عــن اب مــة ابربعــةالفقتــي ومكــانتتم ا والــذين لــم ي رزقــوا بتالميــذ نجبــاء يــدونون وي حخ
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 النتائج والتوصيات 

 
 الخاتمة

أو لعلنـــا نقــع علــى بعــض اإلضـــافات  ،ويخــدمنا فــي حياتنــا وواقعنــا ،لعلنــا نجــد فيــه مايســـعفنا ،فقتتــم 
 . الفقتية النوعية التي لم تتوفر عند غيرهم

اسـة بكـالوريس الشـريعة اإلسـالمية بعـض تضـمين خطـة در  علـىالجتات المعنيـة والمختصـة  أن تعمل .1
 . ودراسته دراسة فقتية مقارنة  ،المساقات التي تتحد  عن فقه أ مة السلف من غير اب مة ابربعة

 
ن فــ ن كــان مــن توفيــق وســداد  ،ال أبــرئ نفســي مــن الزلــل والخطــأ ،ي إذ أقــدم هــذا الجتــد المتواضــعنــوال

ـــه الفضـــل أواًل وآخـــراً  ،وصـــواب ن كـــان مـــن ،فلل ـــ  طبيعـــة  ،فمـــن نفســـي والشـــيطان ،خطـــأ أو نســـيان وال وتل
 .بيوأكرم حس ،وار أعظم رقيب ،ويشفع لي صدق النية ونقاء الطوية ،اإلنسان
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 ملحق
 لا  ثاجإل ا  ن وقع ف يا ل ت ا فقياء اخ لف و  ار 

 فن نقإل قوإل ور ي ام ا  رل ع 
 

وتحبير فقه اإلمام ربيعة بـن أبـي من تدوين ــ  بعون ار وتوفيقهــ  بعد أن انتتيت
بـأن هنالـ  بعـض المسـا ل  ،تبي ن لي واتضح ،في ابحوال الشخصيةعبد الرحمن

 ،وقـع فيتـا اخـتالف وتبـاين وتضـارب بـين الفقتـاء فـي نقـل قـول اإلمـام ربيعـةالتي 
 : مع مكان ورودها في البح  ،وفي ما يلي جدول بتل  المسا ل

 

 رق  ا  فح  ا  ثأ    
 75 . كم الم خيلرة إذا اختارت زوجتاح 4
 77 . حكم الم خيلرة إذا اختارت نفستا 4
 11 . حرام الحالل علي   :حكم قول الرجل لزوجته 3
 445 . ؟هل القرء حيض أم طتر 1
 486 . هحكم ظتار الرجل من أمته وأم ولد 5
 417 . حكم توري  غ رلة الجنين 6

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفهارس العامة
 

 : وتشمل ما يلي

 .  فهرس اآليات القرآنية  أوالً:

 . فهرس األحاديث النبوية ثانياً:

 . فهرس اآلثار  ثالثاً:

 . فهرس املصادر واملراجع رابعاً:

 .  فهرس موضوعات الرسالة خامساً:
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 أواًل: فهرس اآليات القرآنية 

 
 الفهارس العامة

 
 ا قرآن   اآل ام فير  واًل: 

 ا لقرة 002
ينخ  إ نل ﴿ 164 ينخ  آمخن وا اللذ  ارخى هخاد وا وخاللذ   441 .............................................. ﴾وخالنلصخ
قخ ﴿ 443 ارخى لخيلسختل  الليخت ود   الختل وخ لخى النلصخ ءٍ  عخ  441 ........................................... ﴾شخيل
لخنل ﴿ 441 ى وخ نل خ  تخرلضخ ارخى وخالخ  الليخت ود   عخ تلى النلصخ للتخت مل  تختلب عخ  حخ  441 ............................... ﴾م 
وا وخالخ ﴿ 444 تلى اللم شلر ك ينخ  ت نك ح  م ن وا حخ  418 ................................................... ﴾ي ؤل
ينخ ﴿ 446 ل ونخ  ل للذ  بخعخة   تخرخبُّص   ن سخا  ت مل  م نل  ي ؤل ت رٍ  أخرل  488، 461 .................................. ﴾أخشل
نخ  وخاللم طخللقخات  ﴿ 448 بلصل ت نل  يختخرخ وءٍ  ثخالخثخةخ  ب أخنف س   448، 446 ..................................... ﴾ق ر 
سخا ٌ  مخرلتخان   الطلالخق  ﴿ 441 وفٍ  فخ مل سخانٍ  تخسلر يحٌ  أخول  ب مخعلر   413، 417 .......................... ﴾ب   حل
فلت مل  فخ  نل ﴿ 441 ا أخال   خ  د ودخ  ي ق يمخ نخا خ  فخالخ  اللله   ح  لخيلت مخا ج   451 ....................... ﴾ب ه   افلتخدختل  ف يمخا عخ
لُّ  فخالخ  طخللقختخا فخ  نل ﴿ 431 تلى بخعلد   م نل  لخه   تخح  ًجا تخنك حخ  حخ ول يلرخه   زخ  31 ................................ ﴾غخ
ك وه نل  وخالخ ﴿ 434 رخاًرا ت ملس  مخنل  ل تخعلتخد وا ض   413، 464 .................... ﴾نخفلسخه   ظخلخمخ  فخقخدل  ذخل  خ  يخفلعخلل  وخ
لخى﴿ 433 ل ود  ا وخعخ ق ت نل  لخه   للمخول زل ت ت نل  ر  ك سلوخ وف   وخ  414، 36 .................................. ﴾ب اللمخعلر 
ينخ ﴿ 431 نخ  وخاللذ  فلول نلك مل  ي تخوخ ونخ  م  يخذخر  وخاًجا وخ نخ  أخزل بلصل ت نل  يختخرخ بخعخةخ  ب أخنف س  ت رٍ  أخرل ًرا أخشل  414 ............. ﴾وخعخشل
نخا خ  الخ ﴿ 436 لخيلك مل  ج  ا الن سخاءخ  طخللقلت مل  إ نل  عخ وا أخول  تخمخسُّوه نل  لخمل  مخ ةً  لخت نل  تخفلر ض   441 .............. ﴾فخر يضخ
قخدل  تخمخسُّوه نل  أخنل  قخبلل   م نل  طخللقلت م وه نل  وخال نل ﴿ 437 ت مل  وخ ةً  لخت نل  فخرخضل  444، 418، 417، 41 ...... ﴾فخر يضخ
ل للم طخللقخات  ﴿ 414 وف   مختخاعٌ  وخ قًّا ب اللمخعلر  لخى حخ  441 ....................................... ﴾اللم تلق ينخ  عخ

 ا نثاء 004
فلت مل  وخال نل ﴿ 113 ط وا أخال   خ  وا الليختخامخى ف ي ت قلس  ا فخانك ح   5 ....................... ﴾الن سخاء   م نخ  لخك مل  طخابخ  مخ
بلنخ  فخ  نل ﴿ 111 ءٍ  عخنل  لخك مل  ط  نله   شخيل  454 .................................. ﴾مخر يً ا هخن يً ا فخك ل وه   نخفلًسا م 
تلى الليختخامخى وخابلتخل وا﴿ 116  61 ................................................. ﴾الن كخا خ  بخلخغ وا إ ذخا حخ
لخك مل ﴿ 144 ف   وخ ك مل  تخرخ خ  مخا ن صل وخاج  لخدٌ  لخت نل  يخك نل  لخمل  إ نل  أخزل  433 .................................... ﴾وخ
كخيلفخ ﴿ 144 ذ ونخه   وخ قخدل  تخألخ  ى وخ ك مل  أخفلضخ ذلنخ  بخعلضٍ  إ لخى بخعلض  نلك مل  وخأخخخ يثخاًقا م  ل يًظا م   444 ............. ﴾غخ
علنخك مل  الال ت ي وخأ ملتخات ك مل ﴿ 143  58، 54 ..................................................... ﴾أخرلضخ
بخا  ب ك مل  ن سخا  ك مل  وخأ ملتخات  ﴿ 143 ور ك مل  ف ي الال ت ي وخرخ  487، 31 ................................... ﴾ح ج 
بخا  ب ك مل ﴿ 143 ور ك مل  ف ي الال ت ي وخرخ للت مل  الال ت ي ن سخا  ك مل  م نل  ح ج   14 ........................... ﴾ب ت نل  دخخخ
ينخ  أخبلنخا  ك مل  وخحخالخ  ل  ﴿ 143 الخب ك مل  م نل  اللذ   51، 33 ............................................. ﴾أخصل
تخيلن   بخيلنخ  مخع واتخجل  وخأخنل ﴿ 143 ا إ ال   ابل خل لخفخ  قخدل  مخ  44 ............................................. ﴾سخ
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لل ﴿ 141 وخال ك مل  تخبلتخغ وا أخنل  ذخل ك مل  وخرخاءخ  مخا لخك مل  وخأ ح  ن ينخ  ب أخمل ص  يلرخ  م حل ينخ  غخ  31، 44 .............. ﴾م سخاف ح 
تخعلت مل  فخمخا﴿ 141 تخمل نلت نل  ب ه   اسل ورخه نل  فخشت وه نل  م  ةً  أ ج   41 ....................................... ﴾فخر يضخ
ال  ا﴿ 131 لخى قخولام ونخ  لر جخ ا الن سخاء   عخ لخ  ب مخ ت مل  اللله   فخضل لخى بخعلضخ  36 ........................ ﴾بخعلضٍ  عخ
فلت مل  وخال نل ﴿ 135 قخاقخ  خ  كخًما فخابلعخث وا بخيلن ت مخا ش  كخًما أخهلل ه   م نل  حخ  414، 11 .................. ﴾أخهلل تخا م نل  وخحخ
ينخ  يخاأخيُّتخا﴿ 113 ب وا الخ  آمخن وا اللذ   67 ...................................... ﴾س كخارخى وخأخنلت مل  ةخ الصلالخ  تخقلرخ
ينخ  يخاأخيُّتخا﴿ 151 يع وا آمخن وا اللذ  يع وا الللهخ  أخط  ل ي الرلس ولخ  وخأخط  ر   وخأ ول   ذ ............................... ﴾ابخمل
تخفلت ونخ خ ﴿ 447 يخسل  3 ............................................. ﴾ف يت نل  ي فلت يك مل  اللله   ق لل  الن سخاء   ف ي وخ
رخأخةٌ  وخال نل ﴿ 448 افختل  امل ل تخا م نل  خخ رخاًضا ول أخ  ن ش وًزا بخعل  11 ......................................... ﴾إ عل

 ا  اجدة 005
ذ ك مل  الخ ﴿ 181 لخك نل  أخيلمخان ك مل  ف ي ب الللغلو   اللله   ي ؤخاخ  ذ ك مل  وخ ا ي ؤخاخ  ت مل  ب مخ  74 ................... ﴾ابخيلمخانخ  عخقلدل

 األنفاإل 000
ينخ  ق لل ﴿ 138 وا ل للذ  لخفخ  قخدل  مخا لخت مل  ي غلفخرل  يخنتخت وا إ نل  كخفخر   68 ...................................... ﴾سخ

 هود 011
ف يق ي مخاوخ ﴿ 188 لخيله   ب اللله   إ ال   تخول كلللت   عخ   ز،  ب ....................................... ﴾أ ن يب   وخال لخيله   تخوخ

 ىلراه   014
ت مل  لخ  نل ﴿ 117     .................................................................. ﴾بخز يدخنلك مل  شخكخرل

 امثراء 010
ت مخا رلب  ﴿ 141 مل بليخان ي كخمخا ارلحخ يًرا رخ غ    ج ....................................................... ﴾صخ

 ا نور 024
تخا الخ  وخالزلان يخة   م شلر كخةً  ول أخ  زخان يخةً  إال   يخنك ح   الخ  الزلان ي﴿ 113  44 ................ ﴾م شلر  ٌ  أخول  زخانٍ  إ ال   يخنك ح 
ينخ ﴿ 111 م ونخ  وخاللذ  نخات   يخرل صخ بخعخة   يخألت وا لخمل  ث مل  اللم حل  46 ................................... ﴾ش تخدخاءخ  ب أخرل
ينخ ﴿ 116 م ونخ  وخاللذ  ت مل  يخرل وخاجخ لخمل  أخزل  456 ............................... ﴾أخنف س ت مل  إ ال   ش تخدخاء   لخت مل  يخك نل  وخ
وا﴿ 134 نلك مل  ابخيخامخى وخأخنك ح  ينخ  م  ال ح  ك مل  م نل  وخالصل بخاد   1 .................................. ﴾وخال مخا  ك مل  ع 
نلك مل  ابخطلفخال   بخلخغخ  وخال ذخا﴿ 151 ل مخ  م  ن وا اللح  تخألذ  ا فخلليخسل تخألذخنخ  كخمخ ينخ  اسل ل ت مل  م نل  اللذ   61 ....................﴾قخبل

 ا فرقات 025
ي وخه وخ ﴿ 151 لخقخ  اللذ  عخلخه   بخشخًرا اء  اللمخ  م نل  خخ تلًرا نخسخًبا فخجخ  31 ................................... ﴾وخص 

 األحبا  033
ى فخلخملا﴿ 137 يلدٌ  قخضخ نلتخا زخ طخًرا م  نخاكختخا وخ ولجل  41 ................................................. ﴾زخ
ينخ  يخاأخيُّتخا﴿ 111 ت مل  إ ذخا آمخن وا اللذ  نخات   نخكخحل م   41 ............................................... ﴾اللم ؤل
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رخأخةً ﴿ 151 نخةً  وخامل م   43 .................................................. ﴾ل لنلب ي   نخفلسختخا وخهخبختل  إ نل  م ؤل

 ا  ناد   050
ل   م نل  م نلكخًرا لخيخق ول ونخ  وخال نلت مل ﴿ 114 وًرا اللقخول  487 ................................................ ﴾وخز 
ونخ  وخاللذ ينخ ﴿ 113 ر ير   قخال وا ل مخا يخع ود ونخ  ث مل  ن سخا  ت مل  م نل  ي ظخاه ر   488، 487، 483، 484، 477 .. ﴾رخقخبخةٍ  فختخحل

 ا    حن  060
ت م وه نل  فخ  نل ﴿ 141 ل مل نخاتٍ م ؤل  عخ ع وه نل  فخالخ  م   411 .................................... ﴾اللك فلار   إ لخى تخرلج 

 ا طل  065
دلت ت نل  فخطخل ق وه نل  الن سخاءخ  طخللقلت مل  إ ذخا النلب يُّ  يخاأخيُّتخا﴿ 114  434، 441، 447 ........................ ﴾ل ع 
ر ج وه نل  الخ ﴿ 114 نخ  وخالخ  ب ي وت ت نل  م نل  ت خل ر جل شخةٍ  يخألت ينخ  أخنل  إ ال   يخخل  453، 11 ................. ﴾م بخي نخةٍ  ب فخاح 
لخت نل  بخلخغلنخ  فخ  ذخا﴿ 114 ك وه نل  أخجخ وفٍ  فخأخملس  وفٍ  فخار ق وه نل  أخول  ب مخعلر   411 .......................... ﴾ب مخعلر 
يض   م نل  يخ  سلنخ  وخالال   ي﴿ 111 تخبلت مل  إ نل  ن سخا  ك مل  م نل  اللمخح  دلت ت نل  ارل ت رٍ  ثخالخثخة   فخع   431، 447 ......... ﴾أخشل
مخال   وخأ ولالخت  ﴿ 111 ل ت نل  ابخحل علنخ  أخنل  أخجخ لخت نل  يخضخ مل  436، 11 ..................................... ﴾حخ
يل    م نل  أخسلك ن وه نل ﴿ 116 ك مل  م نل  سخكخنت مل  حخ د   453، 441 ....................................... ﴾و جل

 ا  حر   066
م   ل مخ  النلب يُّ  يخاأخيُّتخا﴿ 114 ر  ا ت حخ لل  مخ اةخ  تخبلتخغ ي لخ خ  اللله   أخحخ وخاج  خ  مخرلضخ  14 .......................... ﴾أخزل
للةخ  لخك مل  اللله   رخضخ فخ  قخدل ﴿ 114 ان ك مل  تخح  ك يم   اللعخل يم   وخه وخ  مخولالخك مل  وخاللله   أخيلمخ  14 ........................ ﴾اللحخ
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 ا شر ف  ا نلو   األحاد ث فير  ان ًا: 

 ا
دلقل  ب نخفلس  خ  ابلدخأل  لخيلتخا، فختخصخ لخ  فخ  نل  عخ ءٌ  فخضخ  37 ........................................... فخألخهلل  خ  شخىل
ت م وه نل  نلك مل فخ    الن سخاء   ف ى الللهخ  اتلق وا ذل انخة   أخخخ  61، 34، 41 ..................................... اللله   ب أخمخ

تخنلك توه، تخنلكختخوه اسل مخه   ثخمل  فخاسل  67 ................................................................ رخجخ
وا نلك مل  ابخيخامخى انلك ح   41، 44 .................................................................... م 

 ى
م   سلالخ ل و اإلل  لخى وخالخ  يخعل  411 ...................................................................... ي عل

دخك مل  إ نل  مخع   أخحخ للق ه   ي جل ينخ  أ م ه   بخطلن   ف ي خخ بخع  ًما أخرل  435 .............................................. يخول
دلقخ  ار إ نل  لخيلك مل  تخصخ نلدخ  عخ فخات ك مل  ع  ، ب ث ل     وخ وخال ك مل ال ك مل  ف ي لخك مل  ز يخادخةً  أخمل مخ  436 ......................... أخعل
الخل   م نل  إ نل  يل  إ كلرخامخ  اللله   إ جل ل م   الشليلبخة   ذ  ام ل   اللم سل   ذ ......................................... اللق رلآن   وخحخ

نخى إ نلمخا ل   ل مخنل  وخالنلفخقخة   السُّكل عخةخ     يخمل  31 ......................................................... الرلجل
بخعخةخ  ه يخ  إ نلمخا ت رٍ  أخرل ًرا أخشل  18، 16 ............................................................. وخعخشل

  
نل  الخ  أخالخ  ل وخ لٌ  يخخل رخأخةٍ  رخج  ا فخ  نل  ب امل  445 ................................................الشليلطخان   ثخال ثخت مخ

ق وا ا ب أخهلل تخا، الفخرخا  ضخ  أخللح  لخى فخت وخ  بخق يخ  فخمخ خول لٍ  ب   445 ........................................ ذخكخر رخج 
رخأخةً  أخنل  ولجختل  فخزخارخةخ  ن يبخ  م نل  امل لخى تخزخ لخيلن   عخ  41 .................................................... نخعل
دخة   أخنل  عخةخ  ب نلت   سخول ينخ  قخالختل  زخمل فخر قختل  أخسخنلتل  ح   14 ............................ اللله   رخس ول   ي فخار قختخا أخنل  وخ

 ث
للد   ب الثلي ب   وخالثلي ب   ا خةٍ  جخ م   م   47 ............................................................... وخالرلجل

 ه
ا سخاب ك مخ لخى ح  ا اللله ، عخ د ك مخ لخيلتخا لخ خ  سخب يلخ  الخ  ،كخاذ بٌ  أخحخ  445، 443، 444، 461 ................... عخ

  
ذ ي ف ي    مخا خ  ، يخكل لخدخ   وف   وخوخ  414 ...........................................................ب اللمخعلر 
نخا يلرخ ، خخ ًقا أخفخكخانخ  النلب يُّ  76 .................................................................... طخالخ
نخا يلرخ نخا اللله   رخس ول   خخ تخرل  76 ......................................................... وخرخس ولخه   الللهخ  فخاخل

 د
ت مل  لخيل  دخللسل  414 ................................................................................. عخ



 

 

 

 

  454 

  
 ثانيًا: فهرس األحايث النبوية الشريفة 

 
 هارس العامةالف

 ر 
تلى النلا  م   عخن   ثخالخثخةٍ  نل عخ  اللقخلخم   ر ف عخ  تخيلق ظخ  حخ ب ى   وخعخن   يخسل تلى الصل تخل مخ  حخ  65 ........................... يخحل

 ص
للح   ا  زٌ  الصُّ ، بخيلنخ  جخ ل م ينخ للًحا إ الل  الم سل رلمخ  ص  الً  حخ  46 ............................................ حخالخ

 ط
ؤ هخا تخطلل يقختخان   ابخمخة   طخالخق   ق رل تخان   وخ يلضخ  431، 447 ............................................... حخ

 ع
لخيلك مل  س نلة   ب س نلت ي عخ لخفخاء   وخ ي ينخ  اللخ  ينخ  اللمختلد  د   448 ................................................ الرلاش 

 ف
لخ  ث مل  أخقلرخا  تخا أخيلامخ  الصلالخةخ  تخدخعخ  أخنل  النلب ىُّ  فخأخمخرخهخا ل ىخ  تخغلتخس  ت صخ  447 ................................... وخ

ذ وم   م نخ  ف رل   414 .......................................................... ابخسخد   م نخ  تخف رُّ  كخمخا المخجل
  

يخ  قخدل  ف ي ف ي خ  ق ض  رخأخت  خ  وخ  445 .................................................................. امل
مخ  بلد   قخد  مخن   عخ فٍ  بلن   الرلحل ينخةخ  عخول ى المخد  ، فخشخخ بخيلنخ  بخيلنخه   النلب يُّ  41 ................................ سخعلد   وخ

  
دخةٌ  كخفلارخةٌ   481 ................................................................................ وخاح 

كخيلفخ  قخدل  وخ عختلك مخا قخدل  أخنل  زخعخمختل  وخ  61، 53 ...................................................... أخرلضخ
 إل

لُّ  الخ  ر م   ل ي، تخح  اع   م نخ  يخحل ا الرلضخ ر م   مخ  53 ............................................ النلسخب   م نخ  يخحل
ام لٌ  ت وطخأ   الخ  تلى حخ عخ  حخ لٍ  ذخات   غخيلر   وخالخ  تخضخ مل تلى حخ ةً  تخح يضخ  حخ يلضخ  11 ............................ حخ
تلى الخ  لختختخا يخذ وقخ  حخ ب تخا ذخاقخ  مخا ع سخيل اح   81 ...................................................... صخ
اعخ  الخ  ا إ الل  ر ضخ مخ  وخأخنلبختخ  اللعخظلمخ  أنلشخزخ  مخ  56 ..................................................... الللحل
 31 .................................................................................. لختخا نخفخقخةخ  الخ 
للتخيلن   أخهلل   يختخوخارخ    الخ   441 .................................................................. شختلى م 
م   الخ  ر  رخام   ي حخ الخلخ  اللحخ ا اللحخ م   إ نلمخ ر  ا ي حخ الخلٍ  ب ن كخا ٍ  كخانخ  مخ  44 ......................................... حخ
م   الخ  ر  اعخة   م نخ  ي حخ عخاءخ  فختخقخ  مخا إ الل  الر ضخ  56، 53 ...................................... الثلدلي   ف ي ابخمل
إلُّ  ال   ر م   د  ُ    ح  ، ا   ا    د ى ى الَّ  ا اَّ  ، ر ُثوإلُ  و   نِّن ا اَّ ُ  ى الَّ  ى       ال     ت     ش ي دُ  ُ ث   47 ............   ل ث   ل ِ ح 
لُّ  الخ  رخأخةٍ  يخح  مل م ن   ال  م   ب اللله   ت ؤل ر   وخاليخول دل  أخنل  اآلخ  لخى ت ح  قخ  مخي تٍ  عخ  443، 17، 15 .......... لخيخالٍ  ثخالخ    فخول
لُّ  الخ  رخأخةٍ  يخح  مل م ن   ال  م   ب اللله   ت ؤل ر   وخاليخول دل  أخنل  اآلخ  قخ  ت ح  لخى إ الل  ثخالخ ٍ  فخول ولجٍ  عخ  17، 15 ................... زخ
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لُّ  الخ   ر ئٍ  يخح  مل م ن   ال  م   ب اللله   ي ؤل ر   وخالليخول ق ىخ  أخنل  اآلخ  رلعخ  مخاءخه   يخسل  51 ............................... غخيلر ه   زخ
ب ىُّ  يخر     الخ  تلى الصل تخت لل  حخ ار ًخا يخسل  441 ......................................................... صخ
ل م   يخر     الخ  ل مخ ا الكخاف ر   وخالخ  الكخاف رخ  الم سل  446 ...................................................... لم سل
    ............................................................... النلاسخ  يخشلك ر   الخ  مخنل  الللهخ  يخشلك ر   الخ 

فخع  خ  الللهخ  لخعخلل  يخنلفخع   يخرل  436 .............................................................. نخاًسا ب  خ  وخ
دخاق   لختخا ا الصل لخللتخ  ب مخ تخحل تخا م نل  اسل لخد   فخرلج  بلدٌ  وخاللوخ لخدختل  فخ  ذخا لخ خ  عخ ل د وهخا وخ  51 ........................ فخاجل
اًل  أخنل  لخول  رخأخةً  أخعلطخى رخج  دخاًقا امل ءخ  صخ الً  لخه   كخانختل  طخعخاًما، يخدخيله   م لل الخ  44 ............................. حخ

لخى لخيلسخ  ل   عخ نخا ٌ  الرلج  ولجخ  أخنل  ج   44 ...................................... مخال ه   م نل  كخث يرٍ  أخول  ب قخل يلٍ  يختخزخ
ق   اللمخال   ف ي لخيلسخ  وخى حخ  47 .............................................................. الزلكخاة   س 
لل  لخمل  مخنل  أ ملت ي م نل  لخيلسخ  نخا ي ج  يخ  كخب يرخ مل وخ نخا رلحخ يرخ غ    ذ ................................................. صخ

  
نخان   ع  تخم عخان   الخ  تخفخرلقخا إ ذخا اللم تخالخ  441، 443، 444، 461، 458 .............................. أخبخًدا يخجل

فلى نلتخا اللم تخوخ تخا عخ ولج  فخرخ  تخللبخس   الخ  زخ  17، 15 ........................... اللم مخشلقخةخ  وخالخ  الث يخاب   م نخ  اللم عخصل
تخر ط ونخ  أ نخاسٍ  بخال   مخا وًطا يخشل  46 ............................................ اللله   ك تخاب   ف ي سخ لخيل  ش ر 
ةٍ  م نل  الن سخاء   ف ي ل ي مخا اجخ  41 .................................................................. حخ

علتخا، م رله   تخا ث مل  فخللي رخاج  كل س  تلى ل ي مل ، حخ  441 .................................. تخطلت رخ  ث مل  تخح يضخ  ث مل  تخطلت رخ
لل  مخن   تخحخ رلهخمٍ  اسل لل  فخقخد   ب د  تخحخ  44 ................................................................. اسل
نٍ  فخلخيلسخ  ب اللله   أخشلرخ خ  مخنل  ص   46 ............................................................... ب م حل
مخا مخلخ خ  وخ لخى حخ م  خ  ذخل  خ  عخ  481 ............................................................ اللله   يخرلحخ

مخنل  نخعخ  وخ وًفا إ لخيلك مل  صخ     ................................................................ فخكخاف   وه   مخعلر 
 ي

ت ي انلك حل  اللله ، رخس ولخ  يخا  14 .................................................... س فليخانخ  أخب ي ب نلتخ  أ خل
ه   ف ي أخرخى إ ن ي ار ، رخس ولخ  يخا ذخيلفخةخ  أخب ي وخجل ول   م نل  ح  ل يف ه   وخه وخ  سخال مٍ  د خ   56 ......................... حخ
نخ  عخا  شخة ، يخا ، مخنل  انلظ رل وخان ك نل ا إ خل اعخة   فخ  نلمخ اعخة   م نخ  الرلضخ  56، 53 .............................. المخجخ
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 اآل ار فير  ا  ًا: 

تا بالشام، معاوية بن ليزيد أخته زوجل   8 .............................. طلحة بن يعقوب أخوها وزوجل
 ا

 414 ....................................................... أهلتا من وحكماً  أهله من حكماً  ابعثوا
 466، 464 ........................................................... عشراً و  أشتر أربعة اعتدي

ن زوجت ، الزم  31 .......................................................... فأتني بريب رابو  وال
 431 ............................................. حياً  وولد اختلج أنه نسوة فشتد ولدًا، ولدت امرأة

 ى
 8 ............................................. الثاني بتا يدخل مالم أحق فابول الوليان، أنكحخ  إذا
 13 ........................................... أثم ثم ينكحتا أن قبل المرأة بطالق الرجل حلف إذا
 81 ........................................................... أمرها وملكتا امرأته الرجل خير إذا
 431 ................................ منه بر ت فقد الثالثة، الحيضة من الدم في لمطلقةا طعنت إذا
 445 ............................. آخر مكان إلى عنتما وانتقال بيتتما، في أقراهما زوجتما طلقا إذا
 444 .............................. ش ت إن فانكح ترثتا، وال ترث  ال ف نتا ثالثًا، امرأت  طلقت إذا
 488 ......................................... مظاهراً  يكون ال ولده، وأم أمته من الرجل ظاهر إذا
 411 ........................... باطلة تصبح الوصية ف ن الموصي، حياة في له الموصى مات إذا
م ا ينفقوا، أن إملا  413 ................................................................ ي طل قوا أن وال
 414 ................................................................. جمعت ما تجمعا أن رأيتما إن
 441 ................................................ فمتعتا المتقين من أو المحسنين من كنت إن
 465 ................ سبيل عليتا ل  فليس بتا، دخل كان وان بتا، أحق فأنت بتا، دخل يكن لم إن
 74 .................................................... طالقتان مافت منتما واحدة نوى يكن لم إن
 44 ........................................ الدقيق من الحفنتين أو الحفنة على المرأة لننكح كنا إنا

 57 .............................................. اللحم وأنبت العظم شد ما الرضاع من يحرم إنما
  

عخل ينخ  رخ    أختخجل  1 ............................................................................. إ لخيل  أخمل
 434 ........................................................... جدات ثال  تور  وأنت! أتعيبني

 413 .......................... والقرناء والبرصاء والجذماء المجنونة نكا  وال بيع في يجري ال أربع
 448 ....................................... ار كتاب من الفرار الناس تتاب سنة، يكون أن ردت  أ
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 417 ..................................................... سنين أربع في ولداً  وضعت له امرأة أن 
 444 ................................................. الم طللقة عدة وعليتا الصداق، نصف لتا أن
 16 ....................................................................... واحدة طلقةً  يطلقتا أن
 477 ....................................................................... واحدة كفارة تلزمه أنه
لد أحداً  إال ابعاجم، من أحداً  يو ر  أن يأبى كان أنه  444 ....................... ربالع بالد في و 
 13 ............................................. بعينتا امرأة أو قبيلة يسم لم إذا عليه شيء ال أنه
 444 ............................................. عدتتا تنقضي أن ينتظر وال شاء، إن يتزوج أنه

 78 ........................................................................ البتة ثالثاً  تطلق أنتا
 77 ...................................................................... رجعية طلقة تطلق أنتا
 78 ....................................................................... با نة واحدة تطلق أنتا
 11 .......................................................................... تطليقات ثال  أنتا
 444 .................................................... الكفر بوالدة الحمالء يورثون ال كانوا أنتم
 443 ................................................................ بعضاً  بعضتم يرثون ال أنتم

 446 .............................................. ار كتاب في حقتا أمتما ورثتتما ماتا إذا أنتما
 414 ....................... بالخيار فزوجتا قرن، أو جذام أو جنون أو برص وبتا ن كحت امرأة أيما

 م
 463 ............................................... وعشراً  أشتر أربعة تعتد ثم سنين أربع تتربص

 414 ............................................ والبرص والجذام الجنون من النكا  في المرأة ت رد
 6 ............................................. ألفاً  واحدة كل أصدق نسوة،  ثال مرضه في تزوج

 416 ........................ المطلقة عدة اعتدت السنة، مضت ف ذا سنة، تخاصمه يوم من تنتظر
 ث

 44 ............................................................... مترٌ  زبيب، من قبضات ثال 
 ج

 44 ......................................... النكا  في بينتما يجمع أن وحرص وامرأة، رجالً  جلد
 7 ........................................... غيرها من وابنته رجل امرأة بين منتما واحد كل جمع

  
 86 .............................................................. قاتتطلي ثال  البتة هي الخليلة

للك تــا، بجميــع زوجتــا خالعــت  مــادون لتــا وجعــل فأجــازه عفــانس، بــن عثمــان إلــى ذلــ  فــي فخوصــم م 
 454 ........................................................................... الرأس عقاص
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 ر 
وي  411 ............................... رجلين أشتد عبيد، أبي بنت صفية طلق لملا عمر ابن أن ر 

 ب
 445 ....................................................... اإلصابة دعوى في اختلفا إذا الزوجين
 5 .................................................................... عزباً  ار ألقى ل ال زوجوني

 ظ
 487 ............................................................... الحرة تارظ مثل ابمة ظتار

 ع
 431 ........................................................................ حيضتان ابمة عدة

 ف
 474 ..................................................... باللسان يكون الجماع عن للعاجز الفيء
 434 .................................................... ابم قبل من للتي السدس يجعل أن فأراد
 435 .............................. المحيض تبلغ لم والتي المحيض، من ي ست التي ابمة عدة في

  
 411 ............................................................. امرأته نفقة عن عجز فيمن قال

 51 ....................................... تماحكم من أولى وحكمه قضا تما، من خير ار قضاء
 441، 444 ................ الباب وأ غلقت الستور أ رخيت إذا أنه المتديون، الراشدون الخلفاء قضى
ال عليتا، قدر ف ن سنة، يؤجل أنه العنين في قضيا  417 .................................. أخذت وال
 51 ........................................................ التحريم في سواء وكثيره الرضاع قليل

  
 445 ............................... يراجعتا حتى عليتا يدخل ال ثم بطالقتا، المرأة إلى يبع  كان

 6 .......................................... ربيعة أبي بن عبدار عند المغيرة بن حفص ابنة كانت
 461 ........................................................ إيالء فتي جماعتا، منعت يمين كل

 51 .................................................... الرضاعة من أخوها وهو به، أزوجتا كيف
 إل

 414 .......................... غيره دون الموصي به يعلم الذي المال ثل  في إال الوصية تكون ال
 433 .............................................................. وزوجتا المختلعة بين توار  ال
 441 ................................................. مختلفتين ملتين من الكفر أهل بين توار  ال
 76 ...................................................... نفستا اختارت إن المخيرة على شيء ال
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 435 ................ أشتر ثالثة إال المحيض من ي ست قد كانت أو تحض، لم إذا ابمة يبريء ال 
 35، 31، 44 ............................................................. الحالل الحرام يحرم ال
 441 ................................................. صارخاً  يستتل حتى ويور  المولود ير  ال
 417 ...................................................... يمل  ال ما طلق بنه طالق؛ يلزمتا ال
 454 ...................................... ذل  بجزت لتا شيء بكل زوجتا من امرأة اختلعت لو
 431 ................................................. ثالثاً  الرو  في ومك  تامًا، المولود خرج لو
 6 ............................. زوجة لي تكون أن إال أحببت ما أيام عشرة إال أجلي من يبق لم لو
 31 ............................................................... وكذا كذا ب  لفعلت نكحتتا لو

 444 ................................................................. الصداق نصف إال لتا ليس
  

 458 ................................................................. أبداً  يجتمعان ال المتالعنان
 436، 435 .. عدتتا تنقضي ال أنه ابول، الولد وضعت ثم زوجتا، طلقتا إذا بولدين، الحامل المرأة
 46 ............................................................................. زوجتا مع المرأة

 57 ............................................................. علي  حرمت قد أنتا إال أراها ما
 417 ............................ خصومة وال لتا كالم فال واحدة، مرة أصابتا إذا أنه نسمع زلنا ما
 61 ..................................... فاسألتما رجالن، عليل  وسيدخل شي ًا، ذل  في سمعت ما
 434 ........................ لغير  إال به قضى الذي القضاء كان وما شيء، ار كتاب في ل  ما

 434 ............................. شي اً  ار رسول سنة في ل  علمت وما شيء، ار كتاب في مال 
 411 ........................................... الرجعة وعلى الطالق على فليشتد امرأته طلق من

 447 ............................................ المسلمين مال بيت في اإلسالم عن المرتد ميرا 
 ه

 61 ........................... يتابق طلقتين على عند  هي الجاهلية، في قبله كان ما اإلسالم هدم
 431 ..................................................................... ابقراء؟، ما تدرون هل
 414 ............................................................ الحق؟ من عليكما ما تدريان هل

 443 ............................. بينتما ي ورل  فلم أواًل، هل  أيتما ي درى فلم واحدة، ساعة في هلكا
 85 .......................................................................... تطليقات ثال  هي
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 فير  ا   ادر وا  رانع :رالعاً 

  :ا قرآت ا كر   : والً 
 -مجمــــــع الملــــــ  فتــــــد لطباعــــــة المصــــــحف الشــــــريف ،مصـــــحف المدينــــــة النبويــــــة للنشــــــر الحاســــــوبي

 . هـــ4146، اإلصدار ابول ،المنورة المدينة
 : ك   ا ثن  وعاو يا : ان اً 

ــــــــ616. مجـــــــد الـــــــدين أبـــــــو الســـــــعادات المبـــــــار  بـــــــن محمـــــــد الجـــــــزري ت :ابـــــــن ابثيـــــــر .4 ناااااااا ع  ،هـ
ومطبعـــــة  ،مكتبـــــة الحلـــــواني ،عبـــــد القـــــادر ابرنـــــؤوط :تحقيـــــق ،األ اااااوإل فااااان  حاد اااااث ا رثاااااوإل

 . م4174-هـ4314 ،4ط ،ومكتبة دار البيان ،المال 

 ثااااند ام ااااا   ،هـــــ414. أبــــو عبــــد ار أحمــــد بــــن حنبــــل بــــن هــــالل الشــــيباني ت :أحمــــد بــــن حنبــــل .4
ـــــــق ، ح اااااااد لااااااات حنلاااااااإل ـــــــؤوط وآخـــــــرون :تحقي ـــــــروت -مؤسســـــــة الرســـــــالة ،شـــــــعيب ابرن  ،4ط ،بي

 . م4111 -هــ4141

ـــــاني .3 ـــــاني ت :ابلب  -مكتبـــــة المعـــــارف ،ا ثاثااااا  ا  اااااع ف  ،هـــــــ4141. محمـــــد ناصـــــر الـــــدين ابلب
 . الرياض

 . الرياض -مكتبة المعارف ،ا ثاث  ا  ح ح  -

 ،4ط ،بيـــــــروت -المكتـــــــب اإلســـــــالمي ،ىرواء ا يا اااااااإل فااااااان  خااااااار ج  حاد اااااااث  ناااااااار ا ثااااااال إل -
 . م4185-هــ4115

 -المكتـــــب اإلســـــالمي ،زهيـــــر الشـــــاويش :تحقيـــــق ، اااااح ح و اااااع ف ا ناااااا ع ا  اااااي ر وب اد ااااا  -
 . م4188 -هــ 4118 ،3ط ،بيروت

ا نااااااا ع ا  ثااااااند  ،هــــــــ456 .ن إســـــماعيل البخــــــاري الجعفـــــي تأبـــــو عبــــــد ار محمـــــد بــــــ :البخـــــاري .1
ــــق ،وثاااانن  و  ا اااا  ا  ااااح ح ا  خ  اااار  اااات   ااااور ا رثااااوإل ــــن ناصــــر  :تحقي ــــر ب محمــــد زهي

 . هــ4144 ،4ط ،دار طوق النجاة ،الناصر

ـــــ414. أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن عمــــرو بــــن عبــــد الخــــالق العتيكــــي البــــزلار ت :البــــزلار .5 ا لحاااار ا بّخااااار  ،هـ
ـــــورة -مكتبـــــة العلـــــوم والحكـــــم ،عـــــادل بـــــن ســـــعد :تحقيـــــق ،ند ا لااااابارا  عاااااروف ل ثااااا  ،المدينـــــة المن

 . م4113-هــ4141 ،4ط

ــــــ811. شـــــتاب الـــــدين أحمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن إســـــماعيل البوصـــــيري ت :البوصـــــيري .6 ى حااااااف  ،هـ
-دار الـــــوطن ،دار المشـــــكاة للبحـــــ  العلمـــــي :تحقيـــــق ،ا خ ااااارة ا  يااااارة لبواجاااااد ا  ثاااااان د ا عشااااارة

 . م4111-هــ4141 ،4ط ،الرياض
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ردي الخراســـــاني المشــــــتور بــــــالبيتقي  :البيتقـــــي .7 ولج  ــــــرخ سل أبــــــو بكــــــر أحمـــــد بــــــن الحســــــين بـــــن علــــــي الخ 

ــــــ158. ت دا ـــــرة المعـــــارف  ،وفااااان ذ اااااا  ا ناااااوهر ا نقااااان اللااااات ا  رك اااااانن ،ا ثااااانت ا كلااااارى ،هــ
 . هــ4311 ،4ط ،التند -النظامية

ــــــن موســــــ :الترمــــــذي .8 رة ب ــــــول ــــــن سخ ــــــن عيســــــى ب ــــــو عيســــــى محمــــــد ب ــــــن الضــــــحا  الترمــــــذي تأب . ى ب
ــــــــ471 ـــــــى أحاديثـــــــه ،ثااااااانت ا  ر اااااااذي ،هــ أحمـــــــد شـــــــاكر  :تحقيـــــــق ،المحـــــــد  ابلبـــــــاني :حكـــــــم عل

 . م4175-هــ4315 ،4ط ،مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،وآخرين

ــــــن محمــــــد الجــــــوزي ت :الجــــــوزي .1 ــــــي ب ــــــن عل ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــو الفــــــرج عب ــــــدين أب ـــــــ517. جمــــــال ال  ،هـ
-دار الكتـــــب العلميـــــة ،مســـــعد عبـــــد الحميـــــد الســـــعدني :تحقيـــــق ، اااااث ا خااااالفا  حق ااااا  فااااان  حاد

 . هــ4154 ،4ط ،بيروت

ـــدارمي  :ابـــن حبـــان .41 أبـــو حـــاتم محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد بـــن حبـــان بـــن معـــاذ بـــن معبـــد التميمـــي ال
المحـــــد   :حكــــم علــــى أحاديثــــه ، ااااح ح الااااات حلااااات ل ر  اااا  الاااات لالاااااات ،هــــــ351. الس ــــبتي ت

 . م4113-هــ4141 ،4ط ،بيروت -مؤسسة الرسالة ،يب ابرنؤوطشع :تحقيق ،ابلباني

فاااااا ح  ،هــــــــ854. أبــــــو الفضــــــل أحمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن حجــــــر العســــــقالني الشــــــافعي ت :ابــــــن حجــــــر .44
 -دار المعرفـــــة ،أبـــــو الفضـــــل أحمـــــد بـــــن علـــــي حجـــــر :تحقيـــــق ،ا لااااااري لشاااااره  اااااح ح ا لخااااااري

 . هــ4371 ،بيروت

بـــــن متـــــدي بـــــن مســـــعود بـــــن النعمـــــان بـــــن  أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن عمـــــر بـــــن أحمـــــد :الـــــدار قطنـــــي .44
شــــــــعيب ابرنــــــــؤوط  :تحقيــــــــق ،ثاااااااانت ا اااااااادارقطنن ،هــــــــــ385. دينـــــــار البغــــــــدادي الــــــــدار قطنــــــــي ت

 . م4111-هــ4141 ،4ط ،بيروت -مؤسسة الرسالة ،وآخرون

ــــــــ475. ســـــــليمان بـــــــن ابشـــــــع  السجســـــــتاني ت :أبـــــــو داوود .43 حكـــــــم علـــــــى  ،ثااااااانت  لااااااان داوود ،هـ
 .بيروت -الكتاب العربي دار ،المحد  ابلباني :أحاديثه

 نقااااا ح ا  حق ااااا  فااااان هـــــــ، 718الــــذهبي: شـــــمس الـــــدين محمــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عثمــــان الـــــذهبي ت. .41
ـــــوطن حاد اااااث ا  عا ااااا  ـــــب، دار ال ـــــد الحـــــي عجي ـــــو الغـــــيط عب ـــــق: مصـــــطفى أب ـــــاض،  -، تحقي الري

  م.4111-هــ4144، 4ط

ن اااا   ،هــــــ764. جمــــال الــــدين أبــــو محمــــد عبــــد ار بــــن يوســــف بــــن محمــــد الزيلعــــي ت :الزيلعــــي .45
محمـــــد  :تحقيـــــق ،ا را ااااا  ألحاد اااااث ا نيا ااااا   اااااع حاشااااا   لي ااااا  األ  عااااان فااااان  خااااار ج ا ب اعااااان

 . م4117-هــ4148 ،4ط ،جدة -دار القبلة ،بيروت-مؤسسة الريان ،عوامة

محمـــــد عبـــــد  ،غر ااااا  ا حاااااد ث ،هـــــــ441. أبـــــو عبيـــــد القاســـــم بـــــن ســـــالم التـــــروي ت :ابـــــن ســـــالم .46
 . هــ4316 ،4ط، يروتب -دار الكتاب العربي ،المعيد خان
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أبـــــو جعفـــــر أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــالمة بـــــن عبـــــد الملـــــ  بـــــن ســـــلمة ابزدي الحجـــــري  :الطحـــــاوي .47

 ،محمــــد ســـــيد جــــاد الحـــــق ،محمـــــد النجــــار :تحقيــــق ،شاااااره  عااااانن اآل اااااار ،هــــــ344. المصــــري ت
  .م4111-هــ4141 ،4ط ،عالم الكتب

عاااااوت ا  علاااااود  ،هـــــــ4341. أبـــــو الطيـــــب محمـــــد شـــــمس الحـــــق العظـــــيم آبـــــادي ت :العظـــــيم آبـــــادي .48
 . هــ4145 ،4ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ،شره ثنت  لن داوود

ــــد القزوينــــي ت :ابــــن ماجــــه .41 ــــدار محمــــد بــــن يزي ــــو عب ـــــ473. أب ــــى  ،ثاااانت الاااات  اناااا  ،هـ حكــــم عل
 . بيروت -دار الفكر ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،المحد  ابلباني :أحاديثه

ـــــــ. 471بــــــن أنــــــس ابصــــــبحي ت أبــــــو عبــــــد ار مالــــــ  :مالــــــ  .41 روا اااااا   ح اااااا   - وطااااااأ  ا اااااا  ،هـ
 . مصر -دار إحياء الترا  العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،ا ا  ن

ـــــاركفوري .44 ـــــاركفوري ت :المب ـــــرحيم المب ـــــد ال ـــــن عب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــن عب ـــــو العـــــال محمـــــد ب ــــــ4353. أب  ،هـ
 . بيروت -دار الكتب العلمية ، حف  األحوذي لشره نا ع ا  ر ذي

ـــــ464. أبــــو الحســــن مســــلم بــــن الحجــــاج بــــن مســــلم النيســــابوري ت :مســــلم .44 بيــــت  ، ااااح ح  ثااااا  ،هـ
 . م4118-هــ4141 ،ابفكار الدولية

ـــــ811. ســــراج الــــدين أبــــو حفــــص عمــــر بــــن علــــي بــــن أحمــــد المصــــري الشــــافعي ت :ابــــن الملقــــن .43  ،هـ
مصـــطفى أبـــو  :تحقيـــق ،ا لااادر ا  ن ااار فااان  خااار ج األحاد اااث واآل اااار ا واقعااا  فااان ا شاااره ا كل ااار

 . م4111-هــ4145 ،4ط ،الرياض -دار التجرة ،ياسر كمال ،عبد ار بن سليمان ،الغيط

 ، ن ااااع ا بواجااااد و نلااااع ا فواجااااد ،هــــــ817. نــــور الــــدين علــــي بــــن أبــــي بكــــر التيثمــــي ت :التيثمــــي .41
 . هــ4144 ،بيروت -دار الفكر

 . ك   ا  ذاه  ا فقي   : ا  اً 
 : ك   ا  ذه  ا حنفن :) (
ـــــــ811. أبــــــو بكــــــر بــــــن علــــــي بــــــن محمــــــد الحــــــداد اليمنــــــي ت :ادالحــــــد .45 ا نااااااوهرة ا ن اااااارة عااااااا   ،هـ

 . باكستان -مكتبة حقانية ، خ  ر ا قدوري

 ل اااا ت ا حقاااااج  شااااره  ،هــــــ713. فخــــر الــــدين عثمــــان بــــن علــــي بــــن محجــــن الزيلعــــي ت :الزيلعــــي .46
 . هــ4343 ،القاهرة -دار الكتب اإلسالمي ،كنب ا دقاج 

ــــــ183. أحمـــــد بـــــن أبـــــي ســـــتل السرخســـــي تمحمـــــد بـــــن  :السرخســـــي .47  -دار المعرفـــــة ،ا  لثاااااوط ،هـ
 . م4181-هــ4111 ،بيروت

ــــغدي .48 ــــغدي ت :الس  ـــــ164. أبــــو الحســــن علــــي بــــن الحســــين بــــن محمــــد الس   ،ا ُن  ااااف فاااان ا ف اااااوى ،هـ
 . م4116-هــ4147 ،4ط ،بيروت -دار الكتب العلمية
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ـــــــــ5311عــــــــالء الــــــــدين الســــــــمرقندي ت :الســــــــمرقندي .41  -دار الكتــــــــب العلميــــــــة ، فقياااااااااء حفاااااااا  ا ،هـ

 . م4181-هــ4115 ،بيروت

. لســـان الــــدين أبـــو الوليـــد أحمـــد بــــن محمـــد بـــن محمـــد بــــن الشـــحنة الثقفـــي الحلبــــي ت :ابـــن الش ـــحنة .31
 . م4173-هــ4313 ،القاهرة -البابي الحلبي ، ثات ا حكا  فن  عرف  األحكا  ،هــ884

ــــن فرقــــد :الشــــيباني .34 ــــن الحســــن ب ــــد ار محمــــد ب ــــو عب ـــــ481. الشــــيباني ت أب ا حناااا  عااااا   هااااإل  ،هـ
 . م4183-هــ4113 ،3ط ،بيروت -دار عالم الكتب ،متدي القادري :تحقيق ،ا  د ن 

 ،ا ف ااااااوى ا يند ااااا  ا  عروفااااا  لا ف ااااااوى ا عا  ك ر ااااا  ،وجماعـــــة مـــــن علمـــــاء التنـــــد ،الشـــــيخ نظـــــام :الشـــــيخ نظـــــام .34
 . م4111-هــ4144 ،4ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ،عبد اللطيف عبد الرحمن :تحقيق

ـــــــــولي الشـــــــــتير بشـــــــــيخي زاده ت :شـــــــــيخي زاده .33 ـــــــــن ســـــــــليمان الكليب ـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــرحمن ب ـــــــــد ال . عب
ــــــ4178 دار الكتـــــب  ،خليـــــل المنصـــــور :تحقيـــــق ، ن اااااع األنيااااار فااااان شاااااره  ا قااااا  األلحااااار ،هـ
 . م4118-هــ4141 ،بيروت -العلمية

ـــــــ4454. المشــــــتور بــــــابن عابــــــدين ت ،محمــــــد أمــــــين :ابــــــن عابــــــدين .31 ا  ح ااااااار عااااااا  ا اااااادر رد  ،هـ
عـــادل عبــــد  :تحقيــــق ، اااع  ك ااااا  الاااات عالااااد ت  نناااإل ا  ؤ ااااف ،ا  خ اااار شااااره  نااااو ر األل ااااار

 . م4113-هــ4143 ،طبعة خاصة ،الرياض -دار عالم الكتب ،علي معوض ،الموجود

 :تحقيــــق وتعريـــــب ،درر ا حكااااا  شاااااره  نااااا  األحكااااا  ،هــــــ4353. علــــي حيــــدر ت :علــــي حيــــدر .35
 . بيروت -دار الكتب العلمية ،يالمحامي فتمي الحسين

ــــــ4418. عبـــــد الغنـــــي الغنيمـــــي الدمشـــــقي الميـــــداني ت :الغنيمـــــي .36  ،ا الاااااا  فااااان شاااااره ا ك اااااا  ،هـ
 . بيروت -المكتبة العلمية

ـــن مســـعود الكاســـاني ت :الكاســـاني .37 ـــو بكـــر ب ـــدين أب ــــ587. عـــالء ال لاااداجع ا  اااناجع فااان  ر  ااا   ،هـ
 . م4184 ،بيروت -دار الكتاب العربي ،ا شراجع

 ،هـــــــ646. محمـــــود بــــن أحمـــــد بــــن الصـــــدر الشــــتيد النجــــاري برهـــــان الــــدين بـــــن مــــازة ت :ابــــن مــــازة .38
 . دار إحياء الترا  العربي ،ا  ح ط ا لرهانن

ـــــــاني .31 ـــــــل الرشـــــــداني المرغينـــــــاني ت :المرغين ـــــــن عبـــــــد الجلي ـــــــن أبـــــــي بكـــــــر ب . أبـــــــو الحســـــــن علـــــــي ب
 . المكتبة اإلسالمية ،ا يدا   شره لدا   ا  ل دي ،هــ513

ــــراهيم بــــن محمــــد :نجــــيمابــــن  .11 ــــدين بــــن إب ــــن ال ــــابن نجــــيم ت ،زي ـــــ171 .الشــــتير ب ا لحاااار ا راجاااا   ،هـ
 . بيروت -دار المعرفة ،شره كنب ا دقاج 

ـــــ684. كمــــال الــــدين محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد السيواســــي الســــكندري ت :ابــــن التمــــام .14 شااااره فاااا ح  ،هـ
 . بيروت -دار الفكر ،ا قد ر عا  ا يدا  
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  :ا  ذه  ا  ا كن :) (  
ا   اااااار ا اااااادانن فاااااان  قر اااااا   ،هــــــــ4335. صــــــالح بــــــن عبــــــد الســــــميع اآلبــــــي ابزهــــــري ت :اآلبــــــي .14

 . بيروت -المكتبة الثقافية ،ا  عانن شره رثا   الت  لن ب د ا ق روانن

ا  ياااااذ   فاااااان  ،هـــــــ374. أبـــــو ســـــعيد خلـــــف بـــــن أبـــــي القاســـــم القيروانـــــي البراذعـــــي ت :البراذعـــــي .13
 . أحمد المزيدي :تحقيق ،اخ  ار ا  دون 

ــ4458. أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن عبـــــد الســـــالم التســـــولي ت :التســـــولي .11 ــــ  ،ا لينااااا  فااااان شاااااره ا  حفااااا  ،هـ
 .  م4118-هــ4148 ،بيروت -دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر شاهين :تحقيق

 ،هــــــ144. أبـــــو محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب بـــــن علـــــي بـــــن نصـــــر الثعلبـــــي البغـــــدادي المـــــالكي ت :الثعلبـــــي .15
ــــو خبــــزة الحســــني التطــــواني :تحقيــــق ،ا  اقاااا ت فاااان ا فقاااا  ا  ااااا كن ــــة ،محمــــد ب  ،دار الكتــــب العلمي

 . م4111-هــ4145 ،4ط

 ،شـــــمس الـــــدين أبـــــو عبـــــد ار محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الطرابلســـــي المغربـــــي :الحطـــــاب .16
ـــــي ت ــــــ151. المعـــــروف بالحطـــــاب الرعين ـــــق ، واهااااا  ا نا اااااإل  شاااااره  خ  ااااار خا اااااإل ،هـ  :تحقي

 . م4113-هــ4143 ،طبعة خاصة ،دار عالم الكتب ،زكريا عميرات

شاااااااره ا خرشااااااان   خ  ااااااار  ،هـــــــــ4414. محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد ار الخرشـــــــي المـــــــالكي ت :الخرشـــــــي .17
 . بيروت -دار الفكر ،خا إل

. أبـــــو الحســـــن علــــي بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد بــــن خلـــــف المنـــــوفي المصـــــري الشـــــاذلي ت :ابــــن خلـــــف .18
ــــ131 يوســـف الشـــيخ  :تحقيـــق ،كفا ااا  ا طا ااا  ا رلاااانن عاااا  رثاااا   الااات  لااا  ب اااد ا ق روانااان ،هـ

 . هــ4144 ،بيروت -دار الفكر ،محمد البقاعي

ا شاااااااره ، هـــــــــ4414. الشـــــــتير بالـــــــدردير ت ،أبـــــــو البركـــــــات أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد العـــــــدوي :الـــــــدردير .11
 . دار إحياء الكتب العربية ،ا كل ر

ـــــ4431. محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عرفــــة الدســــوقي المــــالكي ت :الدســــوقي .51 حاشاااا   ا دثااااوقن عااااا   ،هـ
 . بيروت -دار الفكر ،محمد عليش :تحقيق ،ل را شره ا ك

ـــــ151. أبــــو الوليــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي ت :ابــــن رشــــد الجــــد .54 ا ل ااااات وا  ح اااا إل  ،هـ
دار الغــــرب  ،محمــــد حجــــي وآخــــرون :تحقيــــق ،وا شااااره وا  ون اااا  وا  عا ااااإل   ثاااااجإل ا  ثاااا خرن 

 . م4188-هــ4118 ،4ط ،بيروت -اإلسالمي

. أبــــــو الوليــــــد محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن رشــــــد القرطبــــــي ت :ابــــــن رشــــــد الحفيــــــد .54
 ،مصــــر -مطبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي وأوالده ،لدا اااا  ا  ن يااااد ونيا اااا  ا  ق  ااااد ،هــــــ515

 . م4175-هــ4315 ،1ط
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ـــــوتي :الصـــــاوي .53 ـــــن محمـــــد الخل ــــــ4414. الشـــــتير بالصـــــاوي ت ،أحمـــــد ب لايااااا  ا ثاااااا   ألقااااار   ،هـ

 -دار الكتـــــــب العلميـــــــة ،محمـــــــد شـــــــاهين :تحقيـــــــق ، اااااااادرد ر ا  ثاااااااا   عاااااااا  ا شاااااااره ا  اااااااي ر
 . م4115-هــ4145 ،4ط ،بيروت

أبــــوعمر يوســــف بــــن عبــــدار بــــن محمــــد بــــن عبــــد البــــر النمــــري القرطبــــي ابندلســــي  :ابــــن عبــــد البــــر .51
-هـــــــ4143 ،4ط ،بيـــــروت -دار الكتـــــب العلميـــــة ،ا كاااااافن فااااان فقااااا   هاااااإل ا  د نااااا  ،هـــــــ163. ت

 . م4114

 -دار الــــــوعي ،بيــــــروت -دمشــــــق -دار قتيبــــــة ،عبــــــد المعطــــــي أمــــــين قلعجــــــي :ترتيــــــب ،االثاااااا ذكار -
 . م4113-هــ4141 ،4ط ،القاهرة -حلب

ــــن أحمــــد بــــن مكــــرم الصــــعيدي العــــدوي المــــالكي ت :العــــدوي .55 ــــي ب ـــــ4481. عل حاشاااا   ا عاااادوي  ،هـ
 -دار الفكــــــر ،يوســــــف الشــــــيخ محمــــــد البقــــــاعي :تحقيــــــق ،عااااااا  شااااااره كفا اااااا  ا طا اااااا  ا رلااااااانن

 . ـهـ4144 ،بيروت

ـــــيش ت :علـــــيش .56 ــــــ4411. أبـــــو عبـــــد ار محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد عل  ااااانح ا نا اااااإل شاااااره  ،هـ
 . م4181-هــ4111 ،بيروت -دار الفكر ، خ  ر خا إل

ام قااااات وامحكااااا   ،هــــــ4174. أبــــو عبــــدار محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد ميــــارة الفاســــي ت :الفاســــي .57
 :تحقيـــق ،لشاااره   اااارة ا فاثااانا  عاااروف  ،فااان شاااره  حفااا  ا حكاااا  فااان نكااام ا عقاااود واألحكاااا 

 . م4111-هــ4141 ،بيروت -دار الكتب العلمية ،عبداللطيف حسن عبدالرحمن

ــــي .58 ــــس القرافــــي ت :القراف ـــــ681. شــــتاب الــــدين أحمــــد بــــن إدري  ،محمــــد حجــــي :تحقيــــق ،ا ااااذخ رة ،هـ
 . م4111 ،4ط ،دار الغرب اإلسالمي

ـــــــ386. القيروانــــــي ت أبــــــو محمــــــد عبــــــدار بــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبــــــي زيــــــد :القيروانــــــي .51  اااااا ت  ،هـ
 . بيروت -المكتبة الثقافية ،ا رثا  

مطبعــــــــة  ،ا  دوناااااااا  ا كلاااااااارى ،هـــــــــ471. أبــــــــو عبـــــــد ار مالــــــــ  بـــــــن أنــــــــس ابصــــــــبحي ت :مالـــــــ  .61
 . هــ4343 ،4ط ،مصر -السعادة

ــــد ار محمــــد بــــن يوســــف بــــن أبــــي القاســــم العبــــدري ت :المــــواق .64 ــــو عب ـــــ817. أب ا  اااااج وامكا ااااإل  ،هـ
 . هــ4318 ،بيروت -دار الفكر ،  خ  ر خا إل

ـــــ4446. أحمــــد بــــن غنــــيم بــــن ســــالم النفــــراوي ت :النفــــراوي .64 ا فواكاااا  ا اااادوانن عااااا  رثااااا   الاااات  ،هـ
 .مكتبة الثقافة الدينية ،رضا فرحات :تحقيق ، لن ب د ا ق روانن

 : ا  ذه  ا شافعن :)ج(
اهر ا عقاااااود ناااااو  ،هـــــــ881. شـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن أحمـــــد المنتـــــاجي ابســـــيوطي ت :ابســـــيوطي .63

 . 4ط ،و ع ت ا ق اة وا  وقع ت وا شيود
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حاشاااااا   ا لن ر اااااان عااااااا   ،هــــــــ4444. ســــــليمان بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــر البجيرمــــــي ت :البجيرمــــــي .61

 ،4ط، بيــــروت -دار الكتــــب العلميــــة ، حفاااا  ا حل اااا  عااااا  شااااره ا خط اااا  :ا  ثاااا اة ،ا خط اااا 
 . م4116-هــ4147

المكتبـــــة  ،ا  نر اااااد  نفاااااع ا عل اااااد :ا  ثااااا اة ،حاشااااا   ا لن ر ااااان عاااااا  شاااااره  ااااانيج ا طااااال  -
 . تركيا -ديار بكر -اإلسالمية

 ،هــــــــ4411. المعــــــروف بالجمـــــل ت ،ســـــليمان بــــــن عمـــــر بـــــن منصــــــور العجيلـــــي ابزهـــــري :الجمـــــل .65
لف وحااااام ا وهاااااا  ل و ااااا ح شاااااره  :ا  عروفااااا  ،حاشاااا   ا ن اااااإل عاااااا  شااااره  ااااانيج ا طااااال 

 . بيروت -دار الفكر ، نيج ا طل 

كفا اااااا   ،هــــــــ841. كــــــر بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد المــــــؤمن الحصــــــني تتقــــــي الــــــدين أبــــــو ب :الحصــــــني .66
 -دار الخيــــــر ،محمــــــد ســــــليمان ،علــــــي بلطجــــــي :تحقيــــــق ،األخ ااااااار فاااااان حااااااإل غا اااااا  االخ  ااااااار

 . م4111 ،دمشق

بالشـــــافعي الصـــــغير  :الشـــــتير ،شـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن أبـــــي العبـــــاس أحمـــــد بـــــن حمـــــزة الرملـــــي :الرملـــــي .67
 .  م4181-هــ4111 ،بيروت -دار الفكر ،جنيا   ا  ح اج ى   شره ا  نيا ،هــ4111. ت

 . بيروت -دار المعرفة ،غا   ا ل ات شره بلد الت رثلت -

ـــــا ابنصـــــاري .68 ـــــا ابنصـــــاري الســـــنيكي ت :زكري ـــــا بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن زكري ـــــو يحيـــــى زكري . أب
 . هــ4148 ،بيروت -دار الكتب العلمية ،  ت  نيج ا طل  ،هــ146

 . هــ4148 ،بيروت -ر الكتب العلميةدا ،ف ح ا وها  شره  نيج ا طل  -

 -دار الكتــــــب العلميــــــة ،محمــــــد تــــــامر :تحقيــــــق ، ثاااااان  ا  طا اااااا  فاااااان شااااااره ا ااااااروض ا طا اااااا  -
 . م4111 -هــ4144 ،4ط ،بيروت

ــــــس الشــــــافعي ت :الشــــــافعي .61 ــــــن إدري ـــــــ411 .محمــــــد ب ــــــق ،األ  ،هـ ــــــب :تحقي ــــــد المطل دار  ،رفعــــــت عب
 . م4114-هــ4144 ،4ط ،الوفاء

 يناااان ا  ح اااااج ى اااا   ،هــــــ177. محمــــد بــــن محمــــد الخطيــــب الشــــربيني ت شــــمس الــــدين :الشــــربيني .71
 . بيروت -دار الفكر ، عرف   عانن   فاظ ا  نياج

 . هــ4145 ،بيروت -دار الفكر ،مكتب البحو  والدراسات :تحقيق ،امقناع فن حإل   فاظ  لن شناع -

ـــــــ176. ي تأبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن علــــــي بــــــن يوســــــف الفيــــــروز آبــــــادي الشــــــيراز  :الشــــــيرازي .74  ،هـ
  .هــ4113 ،بيروت -عالم الكتب ،عماد الدين حيدر :تحقيق ،ا  نل   فن ا فق  ا شافعن

ـــــ157. بعميــــرة ت :الملقــــب ،شــــتاب الــــدين أحمــــد البرســــلي :عميــــرة .74 حاشاااا   ع  اااارة عااااا  شااااره  ،هـ
 -دار الفكــــر ،مكتــــب البحــــو  والدراســــات :تحقيــــق ،ناااالإل ا ااااد ت ا  حااااان عااااا   نياااااج ا طااااا ل ت

 . م4118 -هــ4141 ،بيروت
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 ،ا وثاااا ط فاااان ا  اااااذه  ،هـــــــ515. أبــــو حامــــد محمــــد بـــــن محمــــد بــــن محمــــد الغزالــــي ت :الغزالــــي .73

 . هــ4147 ،القاهرة -دار السالم ،4ط ،محمد تامر ،أحمد إبراهيم :تحقيق

ـــــ643. محمــــد الزهــــري الغمــــراوي ت :الغمــــراوي .71  ،ا ثااااراج ا وهاااااج شااااره عااااا   اااا ت ا  نياااااج ،هـ
  .بيروت -دار المعرفة

بـــابن قاســـم  :المعـــروف ،شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد ار محمـــد بـــن قاســـم بـــن محمـــد بـــن محمـــد الغـــزي: ابـــن قاســـم .75
ــ148. وبـــابن الغرابيلـــي ت فااا ح ا قر ااا  ا  ن ااا  فااان شاااره   فااااظ ا  قر ااا ح ا قاااوإل ا  خ اااار فااان شاااره  ،هـــ
ـــان ال ،بســـام الجـــابي :عنايـــة ،لشاااره الااات قاثااا  عاااا   ااا ت  لااان شاااناع :ا  عاااروف ،غا ااا  االخ  اااار جف

 . م4115-هــ4145 ،4ط ،بيروت–دار ابن حزم  ،والجابي للطباعة والنشر

ـــــوبي .76 ـــــوبلي ت :قلي ـــــن ســـــالمة القلي ـــــن أحمـــــد ب ـــــدين أحمـــــد ب ــــــ4161 .شـــــتاب ال حاشااااا   قا اااااولن  ،هـ
 ،مكتـــب البحـــو  والدراســــات :تحقيـــق ،عاااا  شاااره ناااالإل ا اااد ت ا  حاااان عااااا   نيااااج ا طااااا ل ت

 . م4118 -هــ4141 ،بيروت -دار الفكر

ـــــب المـــــاوردي البصـــــري ت :المـــــاوردي .77 ـــــن حبي ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب ـــــو الحســـــن عل ــــــ151. أب ا حااااااوي  ،هـ
دار الكتــــــب  ،عــــــادل عبــــــد الموجــــــود ،علــــــي معــــــوض :تحقيــــــق ،ا كل اااااار شااااااره  خ  اااااار ا  بناااااان

 . م4111-هــ4141 ،4ط ،بيروت -العلمية

ـــــن إســـــماعيل ت :المزنـــــي .78 ـــــى ب ـــــن يحي ـــــراهيم إســـــماعيل ب ـــــو إب ــــــ461. أب  خ  ااااار ا  بنااااان فااااان  ،هـ
 . م4118 -هــ4141 ،4ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ،وع ا شافع  فر 

، مكتبــــــة  ك ااااااا  ا  ن ااااااوع شااااااره ا  يااااااذ هـــــــ ، 4116المطيعــــــي: محمــــــد نجيــــــب المطيعــــــي ت.  .71
 جدة. -اإلرشاد

ـــــن شـــــرف النـــــووي:  .81 ـــــى ب ـــــا يحي ـــــو زكري ـــــدين أب ـــــ676ت.  المطيعـــــيمحـــــي ال رو ااااا  ا طاااااا ل ت،  ـ،هــ
 هــ.4115بيروت،  -المكتب اإلسالمي

 .بيروت -دار المعرفة ، نياج ا طا ل ت وع دة ا  ف  ت   -
 : ا  ذه  ا حنلان :)د( 

ــــد الــــرحمن بــــن إبــــراهيم بــــن أحمــــد :بتــــاء الــــدين المقدســــي .84 . ت بتــــاء الــــدين المقدســــي أبــــو محمــــد عب
ــــــ641  ،4ط ،بيـــــروت -دار الكتـــــب العلميـــــة ،صـــــال  عويضـــــة :تحقيـــــق ،ا عااااادة شاااااره ا ع ااااادة ،هـ

 . م4115-هــ4146

ـــــس البتـــــوتي تم :البتـــــوتي .84 ـــــن يـــــونس بـــــن إدري كشااااااف ا قنااااااع عااااات  ااااا ت  ،هــــــ4154. نصـــــور ب
 . م4117 -هــ4174 ،4ط ،دار عالم الكتب ،محمد أمين الضناوي :تحقيق ،امقناع

 . مؤسسة الرسالة ،دار المؤيد ،ومعه حاشية نفيسة البن عثيمين ،ا روض ا  رلع شره باد ا  ث قنع -

 . م4116 ،بيروت -عالم الكتب ،   شره ا  ن ي شره  ن ي  امرادامح دقاج   و   ا ني -
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أبــــو البركـــات مجــــد الــــدين عبـــد الســــالم بــــن عبـــد ار بــــن الخضــــر بـــن محمــــد بــــن تيميــــة  :ابـــن تيميــــة .83

ـــــي ت ــــــ654. الحران مكتبـــــة  ،ا  حااااارر فااااان ا فقااااا  عاااااا   اااااذه  ام اااااا   ح اااااد لااااات حنلاااااإل ،هـ
  .م4181 -هــ4111 ،4ط، الرياض -المعارف

ـــــ161. ى بــــن أحمــــد بــــن موســــى أبــــو النجــــا الحجــــاوي تشــــرف الــــدين موســــ :الحجــــاوي .81 امقناااااع  ،هـ
  .بيروت -دار المعرفة ،عبد اللطيف السبكي :تحقيق ،فن فق  ام ا   ح د لت حنلإل

ــــو القاســــم عمــــر بــــن الحســــين بــــن عبــــد ار الخرقــــي ت :الخرقــــي .85 ـــــ331. أب  اااا ت ا خرقاااان عااااا   ،هـ
 . م4113-هــ4143 ،دار الصحابة للترا  ، ذه  ام ا   ح د لت حنلإل

 طا اااااا   و اااااا   ،هــــــــ4413. مصــــــطفى بــــــن ســــــعد بــــــن عبــــــده الســــــيوطي الرحيبــــــاني ت :الرحيبــــــاني .86
 . م4164 ،دمشق -المكتب اإلسالمي ،ا ني  فن شره غا   ا  ن ي 

ـــــــــ744. شــــــــمس الــــــــدين أبــــــــو عبــــــــد ار محمــــــــد بــــــــن عبــــــــدار الزركشــــــــي ت :الزركشــــــــي .87 شااااااااره  ،هـ
 ،بيــــروت -دار الكتــــب العلميــــة ،نعم إبــــراهيمعبــــد المــــ :تحقيــــق ،ا بركشاااان عااااا   خ  اااار ا خرقاااان

 . م4114 -هــ4143

ــــــ4353. ت ،ابـــــن ضـــــويان ،إبـــــراهيم بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــالم :ابـــــن ضـــــويان .88  ناااااار ا ثااااال إل فااااان  ،هــ
 . م4181 -هــ4111 ،7ط ،دار المكتب اإلسالمي ،زهير الشاويش :تحقيق ،شره ا د  إل

ــــــــ4314. ت عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن محمـــــــد بـــــــن قاســـــــم العاصـــــــمي النجـــــــدي :العاصـــــــمي .81 حاشااااااا    ،هـ
 . هــ4317 ،4ط ،ا روض ا  رلع شره باد ا  ث قنع

 ثاااااجإل ام اااا   ح ااااد روا ااا  الناااا   ،هـــــ411. عبــــدار بـــن أحمـــد بــــن حنبـــل ت :عبـــد ار بـــن أحمـــد .11
 .م4184-هــ4114 ،4ط، بيروت -المكتب اإلسالمي ،زهير الشاويش :تحقيق ،علداهلل

كشاااااااف ا  خااااااادرام  ،هـــــــــ4414. ار البعلـــــــي تعبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن عبـــــــد  :عبـــــــد الـــــــرحمن البعلـــــــي .14
دار  ،محمــــــد بــــــن ناصــــــر العجمــــــي :تحقيــــــق ،وا ر اااااااض ا  بهاااااارام  شااااااره  خ اااااار ا  خ  اااااارام

 . م4114 -هــ4143 ،البشا ر اإلسالمية

ـــي الدمشـــقي ت :علـــي البعلـــي .14 ـــاس البعل ـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن عب ـــدين أب ــ813. عـــالء ال ــ األخلاااار  ،هـ
 . دار العاصمة ،أحمد بن محمد بن حسن الخليل :تحقيق ،ي  ا عا     ت االخ  ارام ا فق

الــــدار  ،هــــــ466. ت ثاااااجإل ام ااااا   ح ااااد روا اااا  الناااا   لااااو ا ف ااااإل  ااااا ح  :أبــــو الفضــــل صــــالح .13
 . م4188 -هــ4118 ،التند -العلمية

. موفــــــق الــــــدين أبــــــو محمــــــد عبــــــد ار بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن قدامــــــة المقدســــــي ت :ابــــــن قدامــــــة .11
 ،4ط ،دار هجــــر ،عبــــد ار التركــــي :تحقيــــق ،ن فقاااا  ام ااااا   ح ااااد لاااات حنلااااإلا كااااافن فاااا ،هــــــ641

 . م4117-هــ4148

 . هــ4115 ،4ط ،بيروت -دار الفكر ،ا  ينن فن فق  ام ا   ح د لت حنلإل -
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. شــــمس الــــدين أبــــو الفــــرج عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة المقدســــي ت :ابــــن قدامــــة .15

ـــــ684 ــــاب ،ا شااااره ا كل اااار ،هـ ــــن قدامــــة واإلنصــــاف للمــــرداويومعــــه كت عبــــد  :تحقيــــق ،ي المقنــــع الب
 . م4116-هــ4147 ،4ط ،دار هجر ،عبد الفتا  الحلو ،ار التركي

ـــــ4133. مرعــــي بــــن يوســــف الكرمــــي ت :الكرمــــي .16 أبــــو  :تحقيــــق ،د  ااااإل ا طا اااا   ن ااااإل ا  طا اااا  ،هـ
 . م4111-هـــ4145 ،4ط، الرياض -دار طيبة ،قتيبة نظر الفاريابي

ـــــ541. أبــــو الخطــــاب الكلــــوذاني ت ،محفــــوظ بــــن أحمــــد بــــن الحســــن :الكلــــوذاني .17 ا يدا اااا  عااااا   ،هـ
ــــق ، ااااذه  ام ااااا   ح ااااد لاااات حنلااااإل ــــد اللطيــــف همــــيم :تحقي مؤسســــة غــــراس  ،مــــاهر الفحــــل ،عب

 . م4111-هــ4145 ،4ط ،للنشر والتوزيع

ـــــــو الحســـــــن علـــــــي بـــــــن ســـــــليمان المـــــــرداوي الدمشـــــــقي الصـــــــالحي ت :المـــــــرداوي .18 . عـــــــالء الـــــــدين أب
ــــه885 دار  ،امن ااااف فااان  عرفااا  ا ااارانح  ااات ا خااالف عاااا   اااذه  ام اااا   ح اااد لااات حنلاااإل ،ـ

 . هــ4141 ،4ط ،بيروت -إحياء الترا  العربي

ــــ454. إســـحاق بـــن منصـــور المـــروزي ت :المـــروزي .11 ثاااحا   ،هـ  ثااااجإل ام اااا   ح اااد لااات حنلاااإل وا 
 ،مدينـــــة المنـــــورةال -عمـــــادة البحـــــ  العلمـــــي فـــــي الجامعـــــة اإلســـــالمية :تحقيـــــق ونشـــــر ،لااااات راهو ااااا 

 . م4111-هـــ4145 ،4ط

ــــدين أبــــو عبــــدار محمــــد بــــن مفلــــح بــــن محمــــد بــــن مفــــرج المقدســــي الرامينــــي  :ابــــن مفلــــح .411 شــــمس ال
مؤسســـــــة  ،عبـــــــد ار التركـــــــي :تحقيـــــــق ،ومـــــــع تصـــــــحيح الفـــــــروع للمـــــــرداوي ،ا فاااااااروع ،هـــــــــ763. ت

 . م4113-هــ4141 ،4ط ،الرسالة

. يم بــــن محمــــد بــــن عبــــد ار بــــن محمــــد بــــن مفلــــح تبرهــــان الــــدين أبــــو إســــحاق إبــــراه :ابــــن مفلــــح .414
 -دار الكتـــــب العلميـــــة ،محمـــــد بـــــن إســـــماعيل الشـــــافعي :تحقيـــــق ،ا  لااااادع شاااااره ا  قناااااع ،هـــــــ881

 . م4117-هــ4148 ،4ط ،بيروت

 : ك   ا  ران  وا طلقام :رالعاً 
ــــــ131. أبـــــو نعـــــيم أحمـــــد بـــــن عبـــــدار ابصـــــفتاني ت :ابصـــــفتاني .414 حا ااااا  األو  ااااااء وطلقاااااام  ،هـ

 .  4188 -هــ4111 ،4ط، بيروت -دار الكتب العلمية ،األ ف اء

. جمــــــال الــــــدين أبــــــو الفــــــرج عبــــــد الــــــرحمن بــــــن علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن الجــــــوزي ت :ابــــــن الجــــــوزي .413
ــــــ517  -دار المعرفـــــة ،محمـــــد رواس قلعـــــه جـــــي ،محمـــــود فـــــاخوري :تحقيـــــق ، ااااافوة ا  ااااافوة ،هـ

 . م4171-هــ4311 ،4ط ،بيروت

ــــب البغــــدادي .411 ــــن ع :الخطي ــــب البغــــدادي تأحمــــد ب ــــي أبــــو بكــــر الخطي ـــــ163. ل  ، ااااار خ ليااااداد ،هـ
 . بيروت -دار الكتب العلمية
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 ،ثاااا ر  عاااال  ا نااااللء ،هــــــ718. شــــمس الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان الــــذهبي ت :الــــذهبي .415

 . م4113-هــ4143 ،1ط ،بيروت -مؤسسة الرسالة ،شعيب ابرنؤوط :تحقيق

ا طلقاااااام ا كلااااارى"  ،هـــــــ431. منيـــــع التاشـــــمي تأبـــــو عبـــــد ار محمـــــد بـــــن ســـــعد بـــــن  :ابـــــن ســـــعد .416
مكتبـــــة العلـــــوم  ،زيـــــاد منصـــــور :تحقيـــــق ،ا قثااااا  ا  ااااا      اااااالعن  هاااااإل ا  د نااااا  و ااااات لعاااااده "

 . م4187 -هــ4118 ،4ط ،والحكم

ــــــ144. أبـــــو الفضـــــل الســـــيوطي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر ت :الســـــيوطي .417 ىثاااااعاف ا  لطاااااأ  ،هـ
 . م4161-هــ4381 ،مصر -المكتبة التجارية الكبرى ،لرناإل ا  وطأ

ـــــال .418 ـــــن الكي ـــــن أحمـــــد :اب ـــــو البركـــــات محمـــــد ب ـــــال ت :المعـــــروف ،أب ـــــابن الكي ــــــ131. ب ا كواكااااا   ،هـ
ـــق ،ا ن ااارام فااان  عرفااا   ااات اخااا اط  ااات ا ااارواة ا  قاااام ـــد رب النبـــي :تحقي ـــوم عب دار  ،عبـــد القي

 . م4184 ،4ط ،بيروت -المأمون

 :  ك   ا اي  :خا ثاً 
ــ616. ســـعادات المبــــار  بــــن محمــــد الجــــزري تمجــــد الــــدين أبــــو ال :ابـــن ابثيــــر.411 ا نيا اااا  فاااان غر اااا  ا حااااد ث  ،هـــ

 . م4171 -هــ4311 ،بيروت -المكتبة العلمية ،محمود الطناحي ،طاهر الزاوي :تحقيق ،واأل ر

ــــــ846. علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي الحســـــيني الجرجـــــاني ت :الجرحـــــاني .441  :تحقيـــــق ،ا  عر فاااااام ،هـ
 .هــ4115 ،4ط ،بيروت -بيدار الكتاب العر  ،إبراهيم اببياري

. الملقــب ب" مرتضــى" ت ،محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني الزبيــدي :الزبيــدي .444
 . دار التداية ،مجموعة من المحققين :تحقيق ، اج ا عرو   ت نواهر ا قا و  ،هــ4415

ـــــ158. أبــــو الحســــن علــــي بــــن إســــماعيل بــــن ســــيده المرســــي ت :ابــــن ســــيده .444 حاااا ط ا  حكاااا  وا   ،هـ
 . م4111 ،بيروت -دار الكتب العلمية ،عبد الحميد هنداوي :تحقيق ،األعا 

ــــــ315. أبـــــو الحســـــين أحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكريـــــا ت :ابـــــن فـــــارس .443  ، عنااااا   قاااااا    ا ايااااا  ،هـ
 . م4111 -هــ4143 ،اتحاد الكتاب العرب ،عبد السالم هارون :تحقيق

ا   اااااالاه  ،هــــــــ771. فيــــــومي تأبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي المقــــــري ال :الفيــــــومي .441
 . بيروت -المكتبة العلمية ،ا  ن ر فن غر   ا شره ا كل ر  ارافعن

حامـــــد عبـــــد  ،أحمـــــد حســـــن الزيـــــات ،إبـــــراهيم مصـــــطفى :مصـــــطفى والزيـــــات وعبـــــد القـــــادر والنجـــــار .445
 . دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية :تحقيق ،ا  عن  ا وث ط ،محمد علي النجار ،القادر

ا  ياااار   ،هـــــ641. الفـــتح ناصـــر الـــدين بـــن عبـــد الســــيد بـــن علـــي بـــن المطـــرز تأبـــو  :المطـــرزي .446
ــــد الحميــــد مختــــار ،محمــــود فــــاخوري :تحقيــــق ،فاااان  ر  اااا  ا  عاااار  ــــد ،عب  -مكتبــــة أســــامة بــــن زي

 . م4171 -هــ4311 ،4ط ،حلب
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 رابعًا: فهرس المصادر والمراجع 

 
 الفهارس العامة

 
ــ4134. محمـــــد عبـــــد الـــــرؤوف المنـــــاوي ت :المنـــــاوي .447 ــــ  :تحقيـــــق ،ا  وق اااااف عاااااا   ي اااااام ا  عاااااار ف ،هـ

 . هـــ4141 ،4ط، بيروت -دار الفكر ،دمشق -دار الفكر المعاصر ،ن الدايةمحمد رضوا

ـــــ744. محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور المصــــري ت :ابــــن منظــــور .448  -دار صــــادر ، ثااااات ا عاااار  ،هـ
 . 4ط ،بيروت

ـــــ371. أبــــو منصــــور محمــــد بــــن أحمــــد بــــن ابزهــــر ابزهــــري التــــروي ت :التــــروي .441 ا باهاااار فاااان  ،هـ
 -وزارة ابوقــــــاف والشــــــ ون اإلســــــالمية ،محمــــــد جبــــــر ابلفــــــي :تحقيــــــق ،غر اااااا    فاااااااظ ا شااااااافعن

 . هــ4311 ،4ط ،الكويت

 : ك    خرى :ثادثاً 
ا ااااارد عاااااا   ،هــــــ414. أبـــــو عبــــد ار أحمـــــد بـــــن حنبــــل بـــــن هــــالل الشـــــيباني ت :أحمــــد بـــــن حنبــــل .441

 . هــ4313 ،القاهرة -المطبعة السلفية ،محمد حسن راشد :تحقيق ،ا بنادق  وا ني   

ا فقاااا  ا  قااااارت  ألحااااواإل ا شخ اااا   لاااا ت ا  ااااذاه  األرلعاااا   ،ن أبــــو العنــــين بــــدرانبــــدرا :بــــدران .444
 . بيروت -دار النتضة العربية ،ا ثن   وا  ذه  ا نعفري وا قانوت

ـــــ4144. محمــــد بــــن صــــالح بــــن محمــــد العثيمــــين ت :ابــــن عثيمــــين .444 ا شااااره ا    ااااع عااااا  باد  ،هـ
 . هــ4148 -هــ4144 ،4ط ،دار ابن الجوزي ،ا  ث قنع

ب"ابـــــن  :المعـــــروف ،أبـــــو عبــــد ار محمـــــد بـــــن أبــــي بكـــــر بــــن أيـــــوب الزرعــــي :بــــن القـــــيم الجوزيــــةا .443
ــــة" تالقــــيم الج ـــــ754. وزي ــــق ،ىعاااال  ا  ااااوقع ت عاااات ر  ا عااااا   ت ،هـ ــــرؤوف  :تحقي ــــد ال طــــه عب

 . م4173 ،بيروت -دار الجيل ،سعد

ــــــذر .441 ــــــذر النيســــــابوري ت :ابــــــن المن ــــــن المن ــــــراهيم ب ــــــن إب ــــــو بكــــــر محمــــــد ب ـــــــ348. أب  ،من اااااااعا ،هـ
 -مكتبــــــة مكــــــة الثقافيــــــة ،عجمــــــان -مكتبــــــة الفرقــــــان ،صــــــغير أحمــــــد بــــــن محمــــــد حنيــــــف :تحقيــــــق

 . م4111 -هــ4141 ،4ط ،رأس الخيمة
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 خامسًا: فهرس الموضوعات 

 
 الفهارس العامة

 
 فير  ا  و وعام :خا ثاً 

 
  ت --------------------------- قالوا عن اإلمام ربيعة بن أبي عبد الرمحن

  ث --------------------------- ن أبي عبدالرمحنمن كلمات اإلمام ربيعة ب

  ج ---------------------------------------------------- اإلهداء

  ح -------------------------------------------------- وتقدير شكر

  د ----------------------------------------------------- املقدمة

 
 بالزواج املتعلقة الفقهية األحكام: األول الفصل

 4 -------------------------------- مستحباتهو وشروطه العقد أركان: األول املبحث

 3 ---------------------------------------------- العاقدان :أوالً 
 7 -------------------------------------------- العقد محل :ثانياً 
 43 -------------------------------------------- الصيغة :ثالثاً 

 47 --------------------------------------- النكا  مستحبات :رابعاً 

 81 ----------------------------- الصحيح العقد على املرتتبة اآلثار: يالثان املبحث

 41 ---------------------------------------------- المتر :أوال

 45 -------------------------------------- والتحليل اإلحصان، :ثانياً 

 34 ---------------------------------------  المصاهرة حرمة :ثالثاً 

 35 ---------------------------------------------- النفقة :رابعاً 

 13 --------------------------------------------- العدة :خامساً 

 18 ------------------------------------------  احملرِّم الرضاع: الثالث املبحث

 54 ------------------------------------- المحر م الرضاع مقدار :أوالً 

 55 ----------------------------------------- الكبير رضاع :ثانياً 

 58 ------------------------------------------- الفحل لبن :ثالثاً 

 61 ----------------------------------- الرضاع في المرأة شتادة :رابعاً 
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 خامسًا: فهرس الموضوعات 

 
 الفهارس العامة

 

 بالطالق املتعلقة الفقهية األحكام: الثاني الفصل

 36 ----------------------------------------- الطالق مُقوِّمات: األول املبحث

 61 ----------------------------------------- المطل ق شروط :أوالً 

 73 ----------------------------------------- الطالق صيغة :ثانياً 

 14 ------------------------------------- ونوعه الطالق، وقت :ثالثاً 

 81 --------------------------- الطالق على والشهادة الشقاق حكما: الثاني املبحث

 11 ------------------------------------------ الشقاق حكما :أوالً 

 414 ------------------------------------ الطالق على الشتادة :ثانياً 

 801 --------------------------------- الطالق على املرتتبة اآلثار: الثالث املبحث

 416 --------------------------------------------- المتر :أوالً 

 441 --------------------------------------------- العدة :ثانياً 

 
 القضائي بالتفريق املتعلقة الفقهية حكاماأل: الثالث الفصل

 846 --------------------------------- املفقود وامرأة واللعان اخللع: األول املبحث

 411 --------------------------------------------- الخلع :أوالً 

 455 -------------------------------------------- اللعان :ثانياً 

 464 ----------------------------------------- المفقود امرأة :ثالثاً 

 831 -------------------------------------- والظهار اإليالء: الثاني املبحث

 468 -------------------------------------------- اإليالء :أوالً 

 471 -------------------------------------------- الظتار :ثانياً 

 818 ----------------------------------- واإلعسار بالعيب، التفريق: الثالث املبحث

 411 ---------------------------------------- بالعيب التفريق :أوالً 

 411 -------------------------------------- باإلعسار التفريق :ثانياً 

 501 ---------------------------------------- والوصية املرياث: الرابع املبحث

 416 -------------------------------------------- الميرا  :أوالً 

 431 ------------------------------------------- الوصية :ثانياً 
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 خامسًا: فهرس الموضوعات 

 
 الفهارس العامة

 
 546 --------------------------------------------------- اخلامتة

 411 -------------------------------------------- النتا ج: أوالً 

 411 ------------------------------------------ التوصيات: ثانياً 

 642 ----- يف نقل قول ورأي اإلمام ربيعة باملسائل اليت وقع فيها بني الفقهاء اختالف وتضارب ملحق

 242 ----------------------------------------------- العامة لفهارسا

 541 ------------------------------------ القرآنية اآليات فترس أواًل:

 518 ------------------------------ الشريفة النبوية ابحادي  فترس ثانيًا:

 514 ----------------------------------------- اآلثار فترس ثالثًا:

 451 --------------------------------- والمراجع المصادر فترس :رابعاً 

 474 ----------------------------------- الموضوعات فترس :خامساً 

 514 ------------------------------------------------- امللخصات

 475 -------------------------------- العربية باللغة الر سالة م لخخص :أوالً 

 ABSTRACT ---------------------- 476  اإلنجليزية باللغة الرسالة م لخخص :ثانياً 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللخصات
 

 وتشتمل على:

 العربية.ملخص الرسالة باللغة    أوالً:

 ملخص الرسالة باللغة اإلجنليزية.  ثانياً:
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 أواًل: ملخص الرسالة باللغة العربية 

 
 الملخصات

 

 لا اي  ا عرل   ُ ا خص ا رِّثا   واًل: 
 

وقـد  ،فـي ابحـوال الشخصـية تناولت في هذه الرسالة جمع فقـه اإلمـام ربيعـة بـن أبـي عبـد الـرحمن
 : وقعت هذه الدراسة في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة

ت   :  َّا ا ف إل األوإل عخللت ه في ثالثة مباح  ،ه بابحكام الفقتية المتعلقة بالنكا فقد تخولجل تناولت   ،وقد جخ
وذكرت  في المبح  الثاني اآلثار  ،في المبح  ابول الحدي  عن أركان عقد النكا  وشروطه ومستحباته

ر م في المبح  الثال  ،المترتبة على عقد النكا  الصحيح  . وختمت  بأحكام الرضاع الم حخ
ت ه بابحكام الفقتية المتعلقة بالطالق :ا ا ف إل ا  اننو  َّ  سخمل وقد اشتمل الفصل على ثالثة  ،فقد وخ
مات الطالق ،مباح  وبيلنت  في المبح  الثاني ابحكام الفقتية  ،تحدثت  في المبح  ابول عن م قخو 

قخاق والشتادة على الطالق أوضحت  فيه اآلثار المترتبة  وختمت  بالمبح  الثال  الذي ،المتعلقة بحكما الش 
 . على الطالق

نلت ه بابحكام الفقتية المتعلقة بالتفريق القضا ي :و  َّا ا ف إل ا  ا ث واألخ ر وحمل هذا  ،فقد عخنلوخ
لليلت  في  ،بيلنلت  في المبح  ابول أحكام الخلع واللعان وامرأة المفقود ،الفصل بين دفلتيه أربعة مباح  وجخ

 ،وتحدلثلت  في المبح  الثال  عن أحكام التفريق بالعيب واإلعسار ،ني أحكام اإليالء والظتارالمبح  الثا
حخ عن أحكام الميرا  والوصية  . ومن ثخمل ختملت  الفصل بالمبح  الرابع الذي أفصخ

 . فقد أرسخيلت  فيتا أهم النتا ج وأصدق التوصيات :و  َّا ا خا   
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 ثانيًا: ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية 

 
 الملخصات

 
 ا اي  امننا ب  ص ا رثا   ل ان ًا: ُ ا خ

 
Abstract 

I have discussed in this thesis the collection of jurisprudence of Imam Rabia 

Ibn Abi Abd Al-Rahman in Personal status. Practically I have classified the 

thesisinto: introduction , three chapters and a conclusion . 
The first chapter: I have enthroned this chapter by Islamic jurisprudence which 

is related with marriage . In addition I classified  it into three themes. In details, the 

first theme is covered the pillars of the contraction of marriage, its conditions and the 

recommended acts for it. However, At the second theme, I have pointed out the 

results of the right contraction of marriage. To sum up, I make conclusion about the 

"nursing" that prohibits marriage which's in the third section .  
The second chapter: I have stamped it with the rulings of Islamic 

jurisprudence relating to divorce. It has included in three themes. Clearly, At the 

first theme I elucidated the basic factors of divorce. Moreover, I pointed out the 

Islamic jurisprudence which is concerned about schism(may cause problems 

between the married person and his wife) and testifying on the divorce. Finally, 

In the third section, I have finished it with the implications of divorce  . 
Lastly, The third Chapter: I have entitled it with Islamic jurisprudence 

which is related to judicial dispersion between the married person and his wife 

,The chapter has covered four themes. Firstly, I have demonstrated many rules 

as 'Khlu' that means(Divorce at instance of wife who pays compensation), 

"Leaan', that’s mean(the married person who accused his wife with committing 

adultery and), "Imraa Almafqoud" (the wife who loses his husband in wars or in 

travelling and she doesn’t know his fate) . let in the second part, the provisions 

of "Eilaaa"(the husband who takes an oath not to close her wife absolutely) and 

"zihaar"(the husband when said to his wife as his mother) , and talked about in 

the third section from the provisions of differentiation defect (from his wife 

which makes impossible to close to her) and insolvency , and then sealed 

Balambges. Chapter IV, which disclosed the terms of inheritanceand wills . 
The Conclusion: It has established the most important results and the most 

truthful Recommendations . 
 


	قالوا عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن/
	من كلمات الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمن/
	الإهداء
	شكر وتقدير
	المقدمة
	المقدمة:
	أولاً: طبيعة الموضوع.
	ثانياً: أهمية الموضوع.
	ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع.
	رابعاً: الجهود السابقة.
	خامساً: الصعوبات.
	سادساً: خطة البحث.
	سابعاً: منهج البحث.

	الفصل الأول
	الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج
	المبحث الأول
	أركان العقد وشروطه ومستحباته.
	أولاً: العاقدان
	وفيه مسألتان:
	المسألة الأولى: حكم تولي شخص واحد طرفي عقد النكاح
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم نكاح المريض
	صورة المسألة:
	ثانياً: تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثانياً: محل العقد
	وفيه ست مسائل:
	المسألة الأولى: حكم الجمع بين زوجة سابقة لرجل وابنته من غيرها
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم تزويج وليَّيْن لامرأة برجلين مختلفين وكان الثاني منهما قد دخل بها وهو لا يعلم بالنكاح الأول
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم النكاح الذي يجمع بين الأم وابنتها في عقد واحد
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأم وابنتها في عقدين
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم الجمع بين الأختين في عقدين
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: الرجل يزني بامرأة، هل تحرم عليه؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثالثاً: الصيغة
	وفيها ثلاث مسائل:
	المسألة الأولى: حكم انعقاد النكاح بألفاظ التمليك مثل الهبة والبيع وغيرها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم النكاح الذي ينعقد بلفظ الهبة ويحصل فيه دخول
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم الاشتراط الذي يحظر على الزوج فعل ما يحل ويجوز له في عقد النكاح
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	رابعاً: مستحبات النكاح
	وفيها مسألة واحدة فقط:
	المسألة: حكم الوليمة ــ طعام العرس ــ
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:



	المبحث الثاني
	الآثار المترتبة على العقد الصحيح
	أولا: المهر
	وفيه ثلاث مسائل:
	المسألة الأولى: أقل الصداق
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: على من يجب صداق الابن الصغير إذا زوجه أبوه
	صورة المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: صداق المرأة المفوضة( ) إذا مات زوجها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثانياً: الإحصان( )، والتحليل
	وفيه خمس مسائل:
	المسألة الأولى: هل يشترط الإسلام في الإحصان؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: هل الدخول في النكاح الصحيح شرط للإحصان؟
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: هل يتحصل الإحصان بوطء النكاح الذي فيه خيار لأحد الزوجين أو لغيرهما؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم نكاح المحلل بالنية دون الاشتراط
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: هل يقع التحليل بنكاح أهل الكتاب؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثالثاً: حرمة المصاهرة
	وفيها مسألتان:
	المسألة الأولى: هل تحرم زوجة الرجل على أبيه وابنه، إذا مات أو طلقها قبل أن يدخل بها؟
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: هل تثبت حرمة المصاهرة بالزنى؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	رابعاً: النفقة
	وفيها خمس مسائل:
	المسألة الأولى: على من تجب نفقة اليتيم الصغير الذي لا مال له؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: هل تجب نفقة الوالدين على الابن المعسر؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم تنازل الزوجة عن بعض حقوقها كالنفقة والكسوة
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: لمن تكون حضانة الطفل إذا تزوجت الأم؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	خامساً: العدة
	وفيها خمس مسائل:
	المسألة الأولى: مكان عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت بدوية
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: مكان عدة المتوفى عنها زوجها إذا كان له منزلان
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسالة الثالثة: محظورات الإحداد
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: إحداد الصغيرة والأمة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: هل الزنى يوجب العدة؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:



	المبحث الثالث
	الرضاع المحرِّم
	أولاً: مقدار الرضاع المحرِّم
	المسألة: مقدار الرضاع المحرِّم
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثانياً: رضاع الكبير
	المسألة: رضاع الكبير
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثالثاً: لبن الفحل
	المسألة: هل تثبت وتنتشر حرمة الرضاع من جهة زوج المرضعة ــ الفحل ــ؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	رابعاً: شهادة المرأة في الرضاع
	المسألة: شهادة المرأة في الرضاع
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:



	الفصل الثاني
	الأحكام الفقهية المتعلقة بالطلاق
	المبحث الأول
	مُقوِّمات الطلاق
	أولاً: شروط المطلِّق
	وفيها خمس مسائل:
	المسألة الأولى: حكم طلاق الصبي
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم طلاق المجنون
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم طلاق السكران
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم طلاق الكافر
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم يمين طلاق الناسي( ) والمخطئ( )
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثانياً: صيغة الطلاق
	وفيها خمس عشرة مسألة:
	المسألة الأولى: حكم تبعيض الطلاق
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم طلاق غير المدخول بها ثلاثاً متفرقات بحرف العطف
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم طلاق غير المدخول بها ثلاث متفرقات في نسق واحد
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم المُخَيَّرة إذا اختارت زوجها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم المخيَّرة إذا اختارت نفسها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: حكم خيار المخيَّرة بعد الافتراق من المجلس
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السابعة: هل للمخيَّرة تأجيل وقت التخيير الذي حدده زوجها؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثامنة: حكم المُمَلَّكة إذا طلقت نفسها ثلاثاً
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة التاسعة: حكم قول الزوج لزوجته: قد فارقتك
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة العاشرة: حكم قول الزوج لزوجته: أنت طالق البتة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الحادية عشرة: حكم الخليَّة والبائنة والبريئة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية عشرة: حكم الموهوبة لأهلها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة عشر: حكم قول الزوج لزوجته: لا سبيل لي عليك أو لا تحلين لي
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة عشر: حكم قول الزوج لزوجته: أنت عليَّ حرام
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة عشر: حكم قول الزوج لزوجته: الحلال عليَّ حرام
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثالثاً: وقت الطلاق، ونوعه
	وفيه ثلاث مسائل:
	المسألة الأولى: حكم الطلاق قبل النكاح
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم تعليق الطلاق بشرط محتمل الوقوع أو متيقن الوقوع
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: كيفية طلاق السُنَّة للحامل
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:



	المبحث الثاني
	حكما الشقاق والشهادة على الطلاق
	أولاً: حكما الشقاق
	وفيهما مسألتان:
	المسألة الأولى: مَن المكلَّف بإرسال الحكمين؟
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: هل حكم الحكمين بالتفريق ملزم للزوجين؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثانياً: الشهادة على الطلاق
	وفيها مسألتان:
	المسألة الأولى: حكم اختلاف الشهادة على الطلاق
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: الإشهاد على الطلاق والرجعة
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:



	المبحث الثالث
	الآثار المترتبة على الطلاق
	أولاً: المهر
	وفيه ثماني مسائل:
	المسألة الأولى: حكم صداق زوجة العنين( ) عند التفريق بينهما
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: من الذي بيده عقدة النكاح؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم المفوضة إذا طُلقت بعد الدخول
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم تصديق الزوجة زوجها، أنه لم يدخل بها بعد الخلوة بها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم اختلاف الزوجين في دعوى الوطء، بعد الخلوة في بيت أهل الزوجة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: إنكار الابن البالغ توكيل أبيه في تزويجه
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السابعة: حكم صداق النصرانية التي تسلم دون زوجها، قبل الدخول بها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثامنة: حكم متعة الطلاق( )
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثانياً: العدة
	وفيها إحدى عشرة مسألة:
	المسألة الأولى: حكم نكاح الأخت أثناء عدة أختها المطلقة بائناً، ونكاح الخامسة أثناء عدة الرابعة المطلقة بائناً
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم إحداد المطلقة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: مكان عدة المطلقة إذا لم يكن لها ولزوجها إلا بيت واحد
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: هل القرء حيض أم طهر؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: هل تعتد المُطلَّقة بطهر طلاقها؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض، إذا طُلقت أثناء الشهر
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السابعة: عدة المُطلقة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض إذا كانت أمة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثامنة: عدة المُطَلَّقة إذا كانت حاملاً بولَدَين
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة التاسعة: هل يُشترط في نفقة الحامل المُطَلَّقة بائناً حرية الزوجين معاً؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة العاشرة: حكم عدة طلاق الأمة إذا أُعتقت أثناءها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الحادية عشرة: هل تجب عدة الوفاة على المطلقة إذا مات زوجها بعد انقضاء عدتها؟
	صورة المسألة:
	الأدلة:



	الفصل الثالث
	الأحكام الفقهية المتعلقة
	بالتفريق القضائي
	المبحث الأول
	الخلع واللعان وامرأة المفقود
	أولاً: الخلع( )
	وفيه سبع مسائل:
	المسألة الأولى: حكم المبارأة( )
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم مبارأة الأب عن ابنته
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم طلاق المختلعة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم خلع المريضة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم مخالعة الزوجة زوجها على أن تعطيه أكثر من مهرها
	صورة المسألة:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: حكم سكنى ونفقة المبارئة
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة السابعة: حكم خلع الحرة والأمة وأم الولد للزوج إذا كان عبداً
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:


	ثانياً: اللعان
	وفيه ثلاث مسائل:
	المسألة الأولى: هل يصح اللعان من كل زوجين؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم نكاح الملاعن زوجته، إذا أكذب نفسه
	صورة المسألة:
	زوج قذف زوجته الحامل بالزنا، فأنكرت، فلاعنها على نفي الحمل، ولاعنته، وبعد أن تمَّ اللعان بينهما، وفرق القاضي بينهما، أكذب الملاعن نفسه.
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: متى تقع الفرقة بين المتلاعنَيْن؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثالثاً: امرأة المفقود
	وفيها ثلاث مسائل:
	المسألة الأولى: صفة المفقود وحكم زوجته
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم نكاح المفقود إذا قدم حياً، فوجد زوجته قد تزوجت برجل آخر
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: هل تفتقر ابتداء مدة تربص المفقود إلى حكم الحاكم؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:



	المبحث الثاني
	الإيلاء والظهار
	أولاً: الإيلاء( )
	وفيه ثلاث مسائل:
	المسألة الأولى: هل يقع الإيلاء بغير الحلف باللهﻷ، ممَّا فيه شرط وجزاء؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: فيء المعذور العاجز عن الجماع في الإيلاء
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم تعليق الطلاق على نفي فعل
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:


	ثانياً: الظهار( )
	وفيه عشر مسائل:
	المسألة الأولى: حكم قول الزوج لزوجته: أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم قول الزوج لزوجته: أنت علي كبعض ما حرم علي من النساء
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم الظهار من أربع زوجات بقول واحد
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم من ظاهر من امرأته ثلاثاً في مجلس واحد في أمر واحد
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم من ظاهر من امرأته ثلاثاً في مجلس واحد في أمور مختلفة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: حكم من ظاهر من امرأته ثلاثاً في مجالس شتى في أمور شتى
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السابعة: حكم ظهار المرأة من زوجها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثامنة: حكم وطء المظاهر لزوجته واستمتاعه بها قبل أن يُكَفِّر
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة التاسعة: حكم تعليق الظهار على نفي فعل لمدة مؤقتة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة العاشرة: حكم ظهار الرجل من أمته وأم ولده
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:



	المبحث الثالث
	التفريق بالعيب، والإعسار
	أولاً: التفريق بالعيب
	وفيه ست مسائل:
	المسألة الأولى: عيوب المرأة التي تثبت للزوج خيار فسخ النكاح
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: هل إصابة الزوج بالجنون بعد النكاح، تثبت لزوجته خيار فسخ النكاح؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: هل يفتقر أجَل العنِّين إلى حكم القاضي؟
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: هل تزول عُنَّة الرجل بالوطء مرة واحدة؟
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم نكاح المسلم الذي يتزوج نصرانية على أنه نصراني
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: حكم نكاح النصراني الذي يتزوج مسلمة على أنه مسلم، ثم يعلن إسلامه خوفاً من اكتشاف أمره
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:


	ثانياً: التفريق بالإعسار
	وفيه مسألتان:
	المسألة الأولى: مقدار نفقة زوجة المعسر( )
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: هل عجز المعسر عن نفقته، يثبت لزوجته خيار فسخ النكاح؟
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:



	المبحث الرابع
	الميراث والوصية
	أولاً: الميراث
	وفيه ست عشرة مسألة:
	المسألة الأولى: أكثر مدة الحمل
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم توريث غُرَّة( ) الجنين
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم التوارث بين أهل الكفر من مِلَل( ) مختلفة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم توريث الحملاء( )
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم التوارث بِالشَّكِ
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: حكم ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السابعة: حكم توريث المطلقة بائناً في مرض الموت بعد انقضاء عدتها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثامنة: حكم توريث المطلقة بائناً إذا صحَّ زوجها من مرض الموت الذي طلقها فيه ثم مات
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة التاسعة: حكم توريث الزوجة من زوجها إذا مات بعد لعانه وقبل لعانها
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة العاشرة: حكم التوارث بين الزوجين المتلاعنين إذا مات أحدهما بعد لعان الزوج وقبل إتمام لعان الزوجة
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الحادية عشرة: حكم التوارث بين الزوجين المتلاعنين إذا مات أحدهما بعد تمام اللعان وقبل تفريق الحاكم
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية عشرة: حكم ميراث المرتد
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة عشر: حكم توريث الوارث إذا خالف المورِّث في الدين بعد موته
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة عشر: هل يرث المولود ويورث بغير الاستهلال( )
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة عشر: حكم توريث الجدة أم أب الأب
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة السادسة عشر: حكم التوارث بين المختلعة وزوجها
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:


	ثانياً: الوصية
	وفيها ست مسائل:
	المسألة الأولى: حكم رجوع الورثة عن إجازتهم لوصية الموصي لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موته
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:

	المسألة الثانية: حكم الوصايا إذا زادت عن الثلث
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الثالثة: حكم الوصية بنفس الشيء لرجلين أحدهما بعد الآخر
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الرابعة: حكم وصية المجنون
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة الخامسة: حكم الوصية إذا مات الموصَى له قبل الموصِي
	صورة المسألة:
	حكم المسألة:
	الأدلة:

	المسألة السادسة: حكم اشتراط علم الموصي بالمال الذي تُنفذ فيه الوصية
	صورة المسألة:
	تحرير محل النزاع:
	الأدلة:



	الخاتمة
	أولاً: النتائج:
	ثانياً: التوصيات:
	ملحق
	بالمسائل التي وقع فيها بين الفقهاء اختلاف وتضارب
	في نقل قول ورأي الإمام ربيعة/

	الفهارس العامة
	أولاً: فهرس الآيات القرآنية
	ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
	ثالثاً: فهرس الآثار
	رابعاً: فهرس المصادر والمراجع
	أولاً: القرآن الكريم:
	ثانياً: كتب السنة وعلومها:
	ثالثاً: كتب المذاهب الفقهية.
	(أ): كتب المذهب الحنفي:
	(ب): المذهب المالكي:
	(ج): المذهب الشافعي:
	(د): المذهب الحنبلي:
	رابعاً: كتب التراجم والطبقات:
	خامساً: كتب اللغة:
	سادساً: كتب أخرى:

	خامساً: فهرس الموضوعات

	الملخصات
	أولاً: مُلَخص الرِّسالة باللغة العربية
	ثانياً: مُلَخص الرسالة باللغة الإنجليزية
	Abstract


