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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 :المقدمة

الحم���د هللا رب الع���المین حم���دًا طیب���ًا ومبارك���ًا فی���ھ، وال���صالة وال���سالم        
 وعل���ى آل���ھ وص���حبھ، وم���ن اھت���دى    ––عل���ى أش���رف الخل���ق س���یدنا محّم���د    

  :بھدیھ وسار على نھجھ إلى یوم الدین، وبعد
ھ���ا نفق���ة وس���كنى أوال؟،         ف���إّن ھ���ذا البح���ث یتن���اول م���سألة المبتوت���ة ھ���ل ل  

فق��د ج��اء األم��ر بع��دم إخ��راج المطلق��ة م��ن بیتھ��ا، وإثب��ات النفق��ة وال��سكنى لھ��ا         
ف��ي غی��ر ن��ّص م��ن آي ال��ذكر الحك��یم  مّم��ا ق��د ی��وھم بظ��اھره وق��وع التع��ارض           

 ال���دال -رض���ي اهللا عنھ���ا-ب���ین ھ���ذه الن���صوص وب���ین ح���دیث فاطم���ة بن���ت ق���یس 
 ك���ل م���ن عم���ر ب���ن    وب���ین  ح���دیثھا واس���تدراك  . عل���ى خ���الف ھ���ذا م���ن جھ���ة    

  . علیھا من جھة اخرى-رضي اهللا عنھما-الخطاب وعائشة 
إثب�����ات أّن�����ھ ال تع�����ارض ف�����ي الحقیق�����ة ب�����ین   : والھ�����دف م�����ن ھ�����ذه الدراس�����ة 

الن����صوص ال����شرعیة ال����صحیحة الثابت����ة؛ ألّن م����صدرھا واح����د وھ����و ال����شارع   
الحك���یم، وم���ا یب���دو أحیان���ًا م���ن تع���ارض بینھ���ا إّنم���ا ھ���و ف���ي الظ���اھر، أو لع���دم   

لباح���ث أو الن����اظر فیھ���ا عل���ى المعن����ى الحقیق���ي لھ���ذه الن����صوص، أو      وق���وف ا 
ل���سوء فھم���ھ لمعناھ���ا كم���ا یج���ب وینبغ���ي أن ُتفھ���م ف���ي س���یاق ال���ّنص ال���شرعي 

  .سواء أكان آیة قرانیة، أو كان حدیثًا شریفًا
     وق���د ت���ّم تق���سیم الدراس���ة إل���ى ثالث���ة مباح���ث، وخاتم���ة، وذل���ك عل���ى النح���و  

  :اآلتي
، وم���ا -رض���ي اهللا عنھ���ا –دي ح���دیث فاطم���ة ب���ن ق���یس   ب���ین ی��� : المبح���ث االول

یعارض���ھ م���ن اآلی���ات القرآنی���ة، واس���تدراك عم���ر اب���ن الخط���اب وعائ���شة علی���ھ    
  :، وفیھ أربعة مطالب-رضي اهللا عنھما–

 تخریج الحدیث: المطلب األول
رض��ي اهللا –اآلی��ات الت��ي تع��ارض ف��ي ظاھرھ��ا ح��دیث فاطم��ة       : المطل��ب الث��اني 

 -عنھا
 الخب���ر ال���ذي فی���ھ اس���تدراك ك���ل م���ن عم���ر ب���ن الخط���اب    ذك���ر: المطل���ب الثال���ث

 -رضي اهللا عنھا– على حدیث فاطمھ -وعائشة رضي اهللا عنھما
بی���ان وج���ھ التع���ارض الظ���اھري ب���ین ح���دیث فاطم���ة واألخب���ار  : المطل���ب الراب���ع

 التي تعارضھ
م���سالك العلم���اء ف���ي م���سألة المبتوت���ة ھ���ل لھ���ا نفق���ة وس���كنى   : المبح���ث الث���اني

 :طالبأوال؟ وفیھ خمسة م
الم���سلك األول، لھ���ا ال���سكنى بك���ل ح���اٍل ح���امًال كان���ت أو غی���ر        : المطل���ب األول

 ذلك، وال نفقة لھا إال أن تكون حامًال
  المسلك الثاني، لھا النفقة دون السكنى: المطلب الثاني
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الم���سلك الثال���ث، أّنھ���ا ت���ستحق النفق���ھ وال���سكن ح���امًال كان���ت     : المطل���ب الثال���ث 
  أو حائًال

 المبتوتة ال تستحق النفقة وال السكنى: لمسلك الرابعا: المطلب الرابع
الراجح من مسالك العلماء في مسألة المبتوتة ھل لھا نفقة : المطلب الخامس

  وسكنى أوال؟
 واألخب��ار الت���ي  -رض��ي اهللا عنھ��ا  –التوفی��ق ب��ین خب���ر فاطم��ة    : المبح��ث الثال��ث  

 :تعارضھا، وفیھ مطلبان
ن بع���ض اآلی���ات وح���دیث فاطم����ة    درء التع���ارض الظ���اھري ب����ی  : المطل���ب األول 

  -رضي اهللا عنھا–بنت قیس 
درء التعارض الظاھري بین حدیث فاطمة واستدراك كل من عمر : المطلب الثاني

  بن الخطاب 
  -رضي اهللا عنھما-وعائشة 
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Abstract  

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, is a good 
and blessed God, and peace and blessings be upon 
the most honorable man, our master Muhammad - 
and upon his family and companions. He guided his 
guidance and walked on his approach to the Day of 

Judgment. 
       This research deals with the issue of the 
mottotah, does it have maintenance and housing first 
?, the order came not to take the divorced woman out 
of her house, and to prove the maintenance and 
housing for her in a non-text of any wise male, which 
may be inspired by the appearance of the 
discrepancy between these texts and the hadeeth of 
Fatima bint Qays - on the other hand, on the one 
hand. And between her talk and Omar bin Al-Khattab 
and Aisha - may God be pleased with them - on the 

other hand. 
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  املبحث األول

بني يدي حديث فاطمة بن قيس، وما يعارضه من اآليات القرآنية، 

   عليه-رضي اهللا عنهما–طاب وعائشة واستدراك عمر بن اخل

  اطب اول

ط ثد ر  

     أخ���رج اإلم���ام م���سلم ح���دیث ال���شعبي ع���ن فاطم���ة بن���ت ق���یس م���ن ط���رق         
ع��دة، وبألف��اٍظ مختلف��ة، م��رة ف��ي المطلق��ة ب��ال ع��دد مع��ّین، وم��رة بلف��ظ البّت��ة،           

  :وأخرى بلفظ ثالثًا، وذلك على النحو اآلتي
دخلت على فاطمة بنت قیس، :  كھیل عن الشعبي قال    من طریق سلمة بن   : األولى

: طلقھ�ا زوجھ�ا البّت�ة، فقال�ت    : علیھ�ا، فقال�ت  -–فسألتھا ع�ن ق�ضاء رس�ول اهللا       
فل�م یجع�ل ل�ي س�كنى        : " في السكنى والنفقة، قالت    -–فخاصمتھ الى رسول اهللا     

  . )١("والنفقة،وأمرني أن أعتّد في بیت ابن أّم مكتوم
 ف�ي المطلق�ة ثالث�ًا       --ّي عن فاطمة بن�ت ق�یس ع�ن النب�ي          من طریق البھ  : الثانیة

  .)٢("لیس لھا سكنى والنفقة: "قال
دخلنا على فاطمة بنت : من طریق سّیار أبي الحكم حدثنا الشعبي قال: الثالثة

قیس فأتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سویق سلت، فسألتھا عن المطلقة ثالثًا، 
 أن -صلى اهللا علیھ وسلم-ًا، فأذن لي الّنبي طلقني بعلي ثالث: "أین تعتد؟ قالت
  .)٣("أعتّد في أھلي

أّما اإلمام البخاري فقد أورد أشیاء من قصة فاطمة بنت قیس بطریق 
باب قصة فاطمة بنت قیس وقولھ :اإلشارة، وترجم لھا بآیة قرآنیة، حیث قال

                                           
حدیث / ٢/١١١٧ج/ باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/  مسلم-١

، والنسائي، السنن )٢٧٣٤٢(حدیث رقم / ٣٣٠/ ٤٥ج/ المسند/ ، وأحمد)١٤٨٠(رقم 
حدیث رقم / ٣١٦/ ٥ج/  في خروج المبتوتة من بیتھاالكبرى، كتاب الطالق، باب الرخصة

/ سنن الترمذي، كتاب الطالق، باب ما جاء في المطلقة ثالثًا ال سكنى لھا/ ، والترمذي)٥٧١١(
باب المطلقة / كتاب الطالق/ سنن ابن ماجة/ ، وابن ماجة)١١٨٠(حدیث رقم / ٤٧٥/ ٢ج

 ).٢٠٣٦(حدیث رقم / ٦٥٦/ ١ج/ ثالثًا ھل لھا سكنى ونفقة
حدیث / ٢/١١١٨ج/ باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/  مسلم-٢

السنن الكبرى، كتاب الطالق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من / ، والنسائي)١٤٨٠(رقم 
باب ما جاء في / كتاب الطالق/ السنن/ ، والترمذي)٥٥٦٧(حدیث رقم / ٢٥٣/ ٥ج/ بیتھا

كتاب / السنن/ ، وابن ماجة)١١٨٠(حدیث رقم / ٤٧٥/ ٢ج/ ًا ال سكنى لھاالمطلقة ثالث
 ).٢٠٣٥(حدیث رقم / ٦٥٦/ ١ج/ باب المطلقة ثالثًا ھل لھا سكنى ونفقة/ الطالق

حدیث / ٢/١١١٨ج/ باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/  مسلم-٣
 ).١٤٨٠(رقم 
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9  8:L)أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة وقد . )١

إّما خشیة االقتحام علیھا، وإّما أن یقع منھا : فاطمة فرتب الجواز على أحد أمرین
على أھل مطلقھا، فخشي من القول ولم یر بین األمرین في قصة فاطمة معارضة 

  .)٢("الحتمال وقوعھما معًا في شأنھا
 ع���ن ال���شعبي ع���ن فاطم���ة بن���ت ق���یس،  وع���ن س���عید ب���ن یزی���د األحم���سي : ثالث���ًا
أن���ا بن���ت آل خال���د وإّن زوج���ي فالن���ًا أرس���ل    :  فقل���ت- –أتی���ت الّنب���ي  : قال���ت

یارس��ول : ال��ّي بطالق��ي، وإّن��ي س��ألت أھل��ھ النفق��ة وال��سكنى ف��أبوا عل��ّي، ق��الوا        
إّنم���ا : "--فق���ال رس���ول اهللا: اهللا إّن���ھ ق���د أرس���ل الیھ���ا ب���ثالث تطلیق���ات، قال���ت  

والن���اظر ف���ي ھ���ذا . )٣("أة إذا ك���ان لزوجھ���ا علیھ���ا رجع���ةالنفق���ة وال���سكنى للم���ر
إّنم����ا النفق����ة وال����سكنى للم����رأة إذا ك����ان   : "الح����دیث یلح����ظ فی����ھ زی����ادة وھ����ي  

، وھ��ذه الزی��ادة م��ن روای��ة س��عید ب��ن یزی��د األحم��سي،        "لزوجھ��ا علیھ��ا رجع��ة  
  .ولم تثبت عدالتھ

 م�����ن طری�����ق )٤(أحم�����د ف�����ي م�����سنده  : وأخ�����رج ھ�����ذه الزی�����ادة ای�����ضاً 
إّنم���ا : "عبي ع���ن فاطم���ة أّنھ���ا قال���ت ف���ي آخ���ر ح���دیثھا مرفوع���اً   مجال���دعن ال���ش

، وھ����و ف����ي أكث����ر الروای����ات موق����وف  "النفق����ة وال����سكنى لم����ن یمل����ك الرجع����ة 
ل��یس : "ومجال��د ب��ن س��عید الھم��داني الك��وفي، ق��ال فی��ھ أحم��د ب��ن حنب��ل      . علیھ��ا

: ، وق����ال یحی����ى ب���ن مع����ین فی����ھ "ب���شيء یرف����ع ح���دیثًا كثی����رًا الیرفع����ھ الّن���اس   
مجال�����د ض�����عیف واھ�����ي   : "، وق�����ال فی�����ھ أی�����ضاً  "تج بحدیث�����ھمجال�����د الُیح����� "

وق���د ذك���ر ال���دارقطني أّن الخطی���ب ف���ي الم���درج ق���د ب���ّین أّن مجال���د  . )٥("الح���دیث
ب��ن س��عید تف��رد برفع��ھ، وھ��و ض��عیف، وم��ن أدخل��ھ ف��ي روای��ة غی��ر مجال��دعن          
ال��شعبي فق��د أدرج��ھ، فلّم��ا لمتثب��ت ھ��ذه الزی��ادة ع��ن مجال��د وح��ده تحق��ق فیھ��ا           

  .)٦( الضعف بضعف مجالدالریب ووجب لھا
وقول���ھ إّن���ھ طلقھ���ا ھ���ذا ھ���و ال���صحیح الم���شھور ال���ذي     : "ق���ال االم���ام الن���ووي 

رواه الحف���اظ، واتف���ق علىی���ھ الثق���ات عل���ى اخ���تالف الف���اظھم ف���ي أّن���ھ طلقھ���ا       
ثالث��ًا، أو البت��ة أو آخ��ر ث��الث تطلیق��ات، وف��ي روای��ة طلقھ��ا طلق��ة كان��ت بقی��ت           

                                           
 .١/  سورة الطالق-١
 .٥٩٩/ ١ج/ فتح الباري/ ن حجر اب-٢
/ ٥ج)/ طالق الثالثة مجموعة(باب الرخصة في ذلك/ كتاب الطالق/ السنن الكبرى/  النسائي-٣

 ).٥٥٦٦(حدیث رقم / ٢٣٥
 ).٢٧٣٤٣(حدیث رقم / ٣٣٢/ ٤٥ج/ المسند/  أحمد-٤
 .٣٦٢- ٣٦١/ ٨ج/ الجرح والتعدیل/  ابن أبي حاتم الرازي-٥
 .٢٤/ ٣ج/ السنن/  الدارقطني-٦
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 بقی���ت م���ن طالق���ھ، وف���ي روای���ة  م���ن طالقھ���ا، وف���ي روای���ة طلقھ���ا طلق���ة كان���ت 
طلقھ��ا ول��م ی��ذكر ع��ددًا والغی��ره، ف��الجمع ب��ین ھ��ذه الروای��ات أّن��ھ  ك��ان طلقھ��ا         
قب���ل ھ���ذا طلقت���ین ث���ّم طلقھ���ا ف���ي ھ���ذه الم���دة الطلق���ة الثالث���ة، فم���ن روى أّن���ھ        

. طلقھ���ا طلق���ة، أو طلقھ���ا واح���دة او طلقھ���ا آخ���ر ث���الث تطلیق���ات، فھ���و ظ���اھر      
الق����ًا ص����ارت ب����ھ مبتوت����ھ ب����الثالث، وم����ن وم����ن روى البّت����ة فم����راده طلقھ����ا ط

 .)١("روى ثالثًا أراد تمام الثالث
     مّم����ا س����بق یت����ضح لن����ا أّن ح����دیث فاطم����ة بن����ت ق����یس ق����د ثبت����ت ص����حتھ   
ل���وروده ف���ي ص���حیح م���سلم، وھ���و كت���اب تلقت���ھ األّم���ة ب���القبول وأجم���ع العلم���اء  
عل����ى أّن����ھ م����ن أص����حِّ كت����ب الح����دیث بع����د ص����حیح البخ����اري، وق����د ورد ھ����ذا     

 ف����ي س����نن الن����سائي وأب����ي داود والترم����ذي واب����ن ماج����ة وھ����ي م����ن   الح����دیث
أش���ھر كت���ب ال���سّنة، وم���صنفوھا م���ن أش���ھر علم���اء الح���دیث وأكث���رھم حفظ���ًا        
وأع����رفھم بمواض����ع الخط����أ م����ن ال����صواب، وق����ول الترم����ذي عق����ب تخریج����ھ      

  .، قد دّل على صحتھ مع تعدد إسناده"ھذا حدیث حسن صحیح: "للحدیث

ب اطا  

  رآ وا رض ظر ًدث ط ت سذر ات ا

  /  M-  ,  +.   2  1  0  ": قولھ تعالى في سورة الطالق:                 أوًال

9  8  7  6  5  4    3:L ")٢(.  

!  "  #  $  %  &  '     M  : "وقولھ تعالى أیضًا في نفس السورة:                ثانیًا

*     )  (+ -  ,  4  3  2  1  0  /  .           5  E   L ")٣(.  

ذك���ر الخب���ر ال���ذي فی���ھ اس���تدراك عم���ر ب���ن الخط���اب وعائ���شة   : المطل���ب الثال���ث
  :-رضي اهللا عنھا– على حدیث فاطمة بنت قیس -رضي اهللا عنھما–

استدراك عمر بن الخطاب على حدیث فاطمة، فقد ورد أّن عمر رّد حدیث : أوًال
كنت مع : فعن أبي إسحاق، قاللغھ أو عندما ُذكر عنده، فاطمة بنت قیس عندما ب

األسود بن یزید جالسًا في المسجد األعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحدیث 
یجعل لھا سكنى وال نفقة، ثّم أخذ لم :  قال–-أّن رسول اهللا فاطمة بنت قیس 

ال : "مرویلك تحدث بمثل ھذا، قال ع: األسود كفًا من حصى، فحصبھ بھ، فقال
نترك كتاب اهللا وسّنة نبّینا لقول امرأة ال ندري لعلھا حفظت، أو نسیت، لھا 

                                           
 .٣٣٥/ ٩ج/  النووي، صحیح مسلم بشرح النووي-١
 ١/ الطالق-٢
 ٦/ الطالق-٣
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 /  0  1  2   3    4  5  ": ، قال اهللا عز وجل"السكنى والنفقة

وعن سلمھ بن كھیل عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس . )١(":6  7  8  9

فذكرت ذلك : قال. نىنفقھ والسك--أّن زوجھا طلقھا ثالثًا فلم یجعل لھا الّنبي
الندع كتاب ربنا والسّنة نبّینا : "قال عمر بن الخطاب: إلبراھیم النخعي، فقال

  .)٢("لقول امرأة لھا النفقة والسكنى
وح��دیث إب��راھیم ع��ن عم��ر منقط��ع؛ ألّن إب��راھیم النخع��ي ل��م ی��درك س��یدنا  

ن عمر بن الخطاب، وقد وصلھ الدارقطني من طریق األشعث عن الحكم وحّماد ع�   
  .)٣(إبراھیم عن االسود عن عمر بن الخطاب

وعن یحیى بن آدم عن عّمار بن رزیق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة 
: ، فقال--طلقني زوجي ثالثًا، فأردت النقلة، فأتیت الّنبي: بنت قیس قالت

  .)٤("انتقلي إلى بیت ابن عّمك عمرو بن أّم مكتوم، فاعتدي عنده"
شة على حدیث فاطمة بنت قیس، فقد ورد أّن عائشة أنكرت استدراك عائ: ثانیًا

صلى اهللا علیھ –على فاطمة بنت قیس تعمیمھا أن ال سكنى للمبتوتة، وأنّ الّنبي 
 لّما أمرھا باإلنتقال إلى دار ابن عّمھا، إّنما كان لعذر وكما ھو واضح من -وسلم

م عن أبیھ قال روایة البخاري وغیره، فعن سفیان عن عبد الرحمن ابن القاس
ألم تري إلى فالنة بنت الحكم، طلقھا زوجھا البّتة : عروة بن الزبیر لعائشة

أما إّنھ : ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: قال. بئس ما صنعت: فخرجت؟ فقالت
، وزاد ابن أبي الزناد عن ھشام عن أبیھ "لیس لھا خیر في ذكر ھذا الحدیث

ّن فاطمة كانت في مكان وحش، فخیف على إ: "عابت عائشة أشّد العیب، وقالت
  .)٥("-صلى اهللا علیھ وسلم-ناحیتھا، فلذلك أرخص لھا اّلنبي 

     وھذه الزیادة وصلھا أبو داود من طریق ابن وھب، حدثنا عبد الرحمن بن 
رضي اهللا -لقد عابت ذلك عائشة : أبي الزنادعن ھشام ابن عروة، عن أبیھ قال

إّن فاطمة كانت في : "حدیث فاطمة بنت قیس، وقالت أشّد العیب، یعني -عنھا
صلى اهللا علیھ -مكان وحش، فخیف على ناحیتھا، فلذلك رخص لھا رسول اهللا 

                                           
حدیث / ١١١٨/ ٢ج/ باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/  مسلم-١

 ).١٤٨٠(رقم 
 ).٢٧٣٢٦(حدیث رقم / ٣٠٨/ ٤٥ج/ المسند/  أحمد-٢
 .٤٠٠٩/ ٢٧٩/ ٩ج/ السنن/  الدارقطني-٣
حدیث / ١١١٨/ ٢ج/ باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/   مسلم-٤

 ).     ١٤٨٠(رقم 
حدیث رقم / ٥٨/ ٧ج/ باب قصة فاطمة/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/   البخاري-٥
)٥٣٢٥     .( 
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ولھا شاھد من روایة حفص بن غیاث عن ھشام بن عروة عن أبیھ . )١("-وسلم
قلت یارسول اهللا إّن زوجي طلقني ثالثًا فأخاف أن : عن فاطمة بنت قیس قالت

  .)٢("لّي فأمرھا فتحولتیقتحم ع
     وقد رّد ھذه الزیادة ابن حزم الظاھري متھمًا أبا الزناد بالضعف، نّبھ على 

طعن أبو محّمد بن حزم في روایة ابن أبي الزناد : "ذلك ابن حجر، حیث قال
عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعیف جدًا وحكم على روایتھ ھذه : المعلقة، فقال

ھ مختلف فیھ، ومن طعن فیھ لم یذكر مایدل على تركھ فضًال بالبطالن، وتعقب بأّن
عن بطالن روایتھ، وقد جزم یحیى بن معین بأّنھ أثبت الّناس في ھشام بن 
عروة، وھذا من روایتھ عن ھشام، فللھ دّر البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن 

 عبد وأخرجھ البخاري أیضًا من طریق شعبة عن. )٣("تصرفھ في الحدیث والفقھ
ما لفاطمة أال تتقي اهللا، : "الرحمن بن القاسم عن أبیھ عن عائشة أنھا قالت

ومن طریق یحیى بن سعید عن القاسم بن . )٤("ال سكنى وال نفقة: یعني في قولھا
محّمد وسلیمان بن یسار أّنھ سمعھما یذكران أّن یحیى بن سعید بن العاص طلق 

 الرحمن، فأرسلت عائشة أّم المؤمنین بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلھا عبد
قال مروان  . اتّق اهللا وأرددھا إلى بیتھا: إلى مروان بن الحكم، وھو أمیر المدینة

أوما : إّن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محّمد: في حدیث سلیمان
ال یضرك أن ال تذكر حدیث فاطمة، فقال :بلغك شأن فاطمة بنت قیس؟ قالت

  .)٥("إن كان بك شّر، فحسبك ما بین ھذین من الشّر: ن بن الحكممروا
وأخ���رج م���سلم أی���ضًا م���ن طری���ق ص���الح ب���ن كی���سان ع���ن اب���ن ش���ھاب أّن أب���ا      
س��لمة ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن ع��وف أخب��ره أّن فاطم��ة بن��ت ق��یس أخبرت��ھ أّنھ��ا            
كان��ت تح��ت أب��ي عم��رو ب��ن حف��ص ب��ن المغی��رة، فطلقھ��ا آخ��ر ث��الث تطلیق��ات،          

 ت�����ستفتیھ ف�����ي -ص�����لى اهللا علی�����ھ وس�����لم-اءت رس�����ول اهللا فزعم�����ت أّنھ�����ا ج�����
خروجھ����ا م����ن بیتھ����ا، فأمرھ����ا أن تنتق����ل إل����ى اب����ن أم مكت����وم األعم����ى، ف����أبى   

                                           
قم حدیث ر/ ٢٨٨/ ٢ج/ باب من أنكر ذلك على فاطمة/ كتاب الطالق/ السنن/   أبو داود-١
)٢٠٣٥     .( 
حدیث / ١٤٨٢/ ٢ج/ باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/   مسلم-٢

 ).     ١١٢١(رقم 
 .٦٠٢/ ١ج/ فتح الباري/  ابن حجر-٣
حدیث رقم / ٥٧/ ٧ج/ باب قصة فاطمة/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/   البخاري-٤
)٥٣٢٣     .( 
حدیث رقم / ٥٧/ ٧ج/ باب قصة فاطمة/ كتاب الطالق/  الصحیحالجامع/   البخاري-٥
)٥٣٢١     .( 
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إّن عائ��شة  : "م��روان أن ی��صدقھ ف��ي خ��روج المطلق��ة م��ن بیتھ��ا، وق��ال ع��روة         
  .)١("أنكرت ذلك على فاطمة بنت قیس

طم���ة واألخب���ار بی���ان وج���ھ التع���ارض الظ���اھري ب���ین ح���دیث فا : المطل���ب الراب���ع
  التي تعارضھ

     یظھر مّما سبق بیانھ أّن منشأ ھذا التعارض ھو أّن حدیث فاطمة بنت قیس 
دل على أّن المبتوتھ مأخوذة من الفعل بّت أّي قطع، وطلقھا بائنًا بّتة أّي قاطعة 
النفقة لھا وال سكنى، وھذا الحدیث یعتبر نّص صریح صحیح في ھذه المسألة، 

ھر اآلیتین الكریمتین الدالتین على عدم إخراج المطلقات من وھو یعارض ظا
بیوتھن وإثبات السكنى لھّن، ویعارض أیضًا استدراك كل من عمر ابن الخطاب 

 الدال على أّن المبتوتة لھا النفقة والسكنى، وإّنما -رضي اهللا عنھما-وعائشة 
ھ الروایات كان خروج فاطمة من بیتھا لظرف خاّص بھا ولسبب معّین دلت علی

  .السابق اإلشارة إلیھا، وبناء علیھ ظھر أن ال تعارض بین الحدیث والقرآن
  

                                           
حدیث / ١٤٨٠/ ٢ج/ باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا/ كتاب الطالق/ الجامع الصحیح/   مسلم-١

 ).     ١١١٦(رقم 
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  املبحث الثاني

   مسالك العلماء يف مسألة املبتوتة هل هلا نفقة وسكىن أم ال؟

  
     اختلف العلماء في حكم النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة على وجھات عّدة، 

بدلوه في ظلھ ودائرتھ، وذلك وفق المطالب اآلتي لكٍل رأیھ ودلیلھ الذي أدلى 
  :تفصیلھا

  اطب اول

   ا ل ٍل، و  إ أن ون ً اك اول

سعید بن المسیب، وسلیمان وبن یسار، :      وقد ذھب إلى القول بذلك كٍل من
، )١(، والشافعيوالزھري ومالك، واللیث بن سعد واالوزاعي، وابن ابي لیلى

  /  M.    3   2  1  0  احتجوا إلثبات السكنى بقولھ تعال: وأدلتھم على ذلك

9  8  7  6  5  4:L" 
!  "  #  $  %  M : وبقولھ تعالى، )٢(

,  -    .  /  M  0 : "، واحتجوا إلسقاط النفقة بمفھوم قولھ تعالى)٣("  &

4  3  2  15  E   L ")ر الحامل النفقة لھا، وإال لم فإّن مفھومھ أّن غی، )٤

وأّما عن سبب إخراج فاطمة بنت قیس من : قالوا. یكن لتخصیصھا بالذكر فائدة
  :بیت زوجھا فإّنما كان ألمر كتمتھ وقد ورد من طریقتین

دخلت المدینة فسألت عن أخبر الّناس بھا : مارواه میمون بن مھران قال:        أحدھما
لھا السكن، فذكرت : "سألتھ عن سكن المبتوتة، فقالسعید بن المسیب، ف: فقالوا

تلك امرأة فتنت الّناس كان في لسانھا ذراّبة : لھ حدیث فاطمة بنت قیس، فقال
  .)٥"( لطول لسانھا-–فاستطالت على أحمائھا فنقلھا رسول اهللا 

ماروَي أّن یحیى بن سعید بن العاص طلق امرأتھ بنت عبدالرحمن بن :        والثاني
لحكم فانتقلھا أبوھا عبدالرحمن، فأرسلت عائشة الى مروان اتّق اهللا واردد ا

اوما بلغك شأن فاطمة بنت : المرأة الى بیتھا تعني أّن سكناھا واجب، فقال مروان
قیس، فقالت عائشة ال علیك أال تذكر فاطمة تعني أّن تلك كان لھا قصة أخرجت 

                                           
/ الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام الشافعي/ ، والماوردي٣٨٥/ ٦ج/ نیل األوطار/   الشوكاني-١
 ..١٥٨- ١٥٧/ ٢ج/ بدایة المجتھد/ ، وابن رشد٢٤٧/ ج
 .     ١/   الطالق-٢
 .     ٦/   الطالق-٣
 .     ٦/   الطالق-٤
 .٢١١/ ٥ج/ شرح السّنة/   البغوي-٥
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ذي كان من فاطمة حین أخرجت إن كان بك الشّر یعني ال: لھا، فقال مروان
فحسبك مابین ھذین من الشّر، یعني أنّني أخرجتھا ألجل الشر الذي أخرجت 

  .)١("فاطمة من أجلھ
؛ فألّنھا حین كتمت السبب "لم یجعل لي نفقة وال سكنى: "وقول فاطمة

 قد نقلھا الى بیت ابن أّم مكتوم تصورت أّنھ نقلھا إلسقاط --ورأت الرسول
 أدّل شيء على وجوب السكنى؛ ألّنھ لو اسقطھا ألرسلھا حیث سكناھا، وھذ

إّنما النفقة والسكنى للتي یملك : "أّنھ قال-–وروایتھا عن الّنبي . شاءت
، یعني أّن استحقاتھا معًا بمجموعھا یكون للتي یملك زوجھا "زوجھا مراجعتھا

  .)٢(رجعتھا؛ ألّن المبتونة التستحقھما وإّنما تستحق أحدھما

اب اط  

دون ا ا  س ت ط ا ،ك اا  

الھ����ادي والمؤی����د ب����اهللا وآخ����رین،  :      وق����د ذھ����ب إل����ى الق����ول ب����ھ ك����ٍل م����ن  

M  Y  : "احتج���وا إلثب���ات النفق���ھ بقول���ھ تع���الى    : )٣(وأدل���تھم عل���ى ذل���ك  

[   Z\_  ^  ]  L )وألّنھ�������ا حب�������ست ب�������سببھ كالرجعّی�������ة،    )٤ ،

 !  "  #  $  ":  عل����ى ع����دم وج����وب ال����سكن بقول����ھ تع����الى    واس����تدلوا

أّن����ھ أوج����ب أن تك����ون حی����ث ال����زواج وذل����ك    : ، وم����وطن ال����شاھد ھن����ا )٥(..."
الیك����ون ف����ي البائن����ة؛ ألّن����ھ یقت����ضي االخ����تالط والیك����ون ذل����ك إال ف����ي ح����ق          

وح���دیث فاطم���ة بن���ت ق���یس ق���د طع���ن فی���ھ بمط���اعن ی���ضعف     : ق���الوا. الرجعّی���ة
  :)٦(ربعة مطاعنمعھا االحتجاج بھ وحاصلھا أ

  .كون الراوي امرأة بشاھدي عدلین یتابعانھا على حدیثھا. ١
  .أّن ھذه الروایة تخالف ظاھر القرآن. ٢
أّن خروجھ���ا م���ن المن���زل ل���م یك���ن ألج���ل أّن���ھ الح���ق لھ���ا ف���ي ال���سكنى ب���ل        . ٣

  .الیذائھا أھل زوجھا بلسانھا
  .معارضة روایتھا بروایة عمر بن الخطاب. ٤

                                           
إال أن یأتین بفاحشة : "باب ما جاء في قولھ تعالى/ كتاب العدد/ السنن الكبرى/   البیھقي-١

      ).١٥٤٩(حدیث رقم / ٧١١/ ٧ج"/ مبینة
 .٢٤٨/ ج/.  الحاوي الكبیر-٢
 .٣٥٩/ ٦ج/ نیل األوطار/  الشوكاني-٣
 .     ٢٤١/  البقرة-٤
 .     ٦/  الطالق-٥
 .٢٧٧/ ٣ج/ شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام/  الصنعاني-٦
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  اطب اث

اً ت أم ً وا ق ا ،ثك ا  

عم���ر ب���ن الخط���اب م���ن ال���صحابة،    : )١(                       وق���د ذھ���ب إل���ى الق���ول ب���ھ ك���ٍل م���ن    
وعم����ر ب����ن عب����دالعزیز، والث����وري، وأھ����ل الكوف����ھ م����ن الحنفی����ة، وغی����رھم،      

3    4  5  6  7  ": اس������تدلوا بقول������ھ تع������الى  : وأدل������تھم عل������ى ذل������ك  

ف�����إّن النھ�����ي ع�����ن إخ�����راجھن ی�����دل عل�����ى وج�����وب النفق�����ھ  ، )٢( "89  

، )٣(" !  "  #  $  %  & ":وال���������سكن، ویؤی���������دة قول���������ھ تع���������الى 

، حی������ث ق������ال أب������و  )٤("  +'     )  (     *: " واس������تدلوا بقول������ھ تع������الى 

وال : "حنیف����ة إّن ت����رك النفق����ھ م����ن أكب����ر األض����رار؛ ألّن����ھ ف����سر قول����ھ تع����الى   
ّنھامعت����ده ت����ستحق ال����سكنى ع����ن الط����الق،    ، أّي ف����ي النفق����ھ، وأل "ت����ضاروھّن

فكان���ت لھ���ا النفق���ة كالرجع���ة، وألّنھ���ا محبوس���ة علی���ھ لحق���ھ فاس���تحقت النفق���ة      
  .)٥(كالزوجة

إّن روای���ة فاطم���ة بن���ت   :      واس���تدلوا أی���ضًا بمجموع���ھ م���ن األدل���ة، ومنھ���ا     
ق���یس تع���ارض روای���ة عم���ر ب���ن الخط���اب، ول���ذلك ردھ���ا عم���ر وص���رح بروای���ة   

وال ری��ب ف��ي أّن ق��ول ال��صحابي م��ن ال��سّنة ك��ذا      : ھم��امق��ال اب��ن  . عل��ى خالفھ��ا 
، واحتج���وا -رض���ي اهللا عن���ھ–رفع���ھ، فكی���ف إذا ك���ان قائل���ھ عم���ر ب���ن الخط���اب   

س��نأخذ بالع��صمة الت��ي وج��دنا    : "بم��ا ورد ف��ي ص��حیح م��سلم م��ن ق��ول م��روان      
، والّن����اس إذ ذل����ك ھ����م ال����صحابة، فھ����ذا ف����ي المعن����ى حكای����ة    "الّن����اس علیھ����ا

وبم��ا ورد ف��ي ال��صحیحین ع��ن    . ھ وص��فھ بالع��صمة إجم��اع ال��صحابھ، حی��ث إّن��   
ع��روه أّن��ھ ق��ال لعائ��شة أل��م ت��ري إل��ى فالن��ة بن��ت الحك��م طلقھ��ا زوجھ��ا البت��ھ،            

أل����م ت����سمعي ال����ى ق����ول فاطم����ة؟   : ب����ئس م����ا ص����نعت فق����ال : فخرج����ت فقال����ت
أم��ا أّن��ھ الخی��ر لھ��ا ف��ي ذك��ر ذل��ك، فھ��ذا غای��ةاإلنكار، حی��ث نف��ت الخب��ر          :فقال��ت

شةأعلم ب��أحوال الّن��ساء، فق��د ك��ّن ی��أتین ال��ى منزلھ��ا       بالكلّی��ة عن��ھ، وكان��ت عائ��   
  .)٦(--ویستفتین منھ 

                                           
 .٤٠٧-٤٠٤/ ٤ج/ شرح فتح القدیر/ ، وابن الھمام٣٥٩/ ٦ج/ نیل األوطار/  الشوكاني-١
   .   ١/  الطالق-٢
 .     ٦/  الطالق-٣
 .     ٦/  الطالق-٤
 .     ١١١/ ١٨ج/  الجامع ألحكام القرآن/  القرطبي-٥
 .     ٤٠٧- ٤٠٥/ ٤ج/ شرح فتح القدیر/  ابن ھمام-٦
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راب اطا  

 و    وا ،راك اا 

، -رض���ي اهللا عنھم���ا–اب���ن عب���اس : وق���د ذھ���ب إل���ى الق���ول ب���ھ ك���ٍل م���ن
، -رحمھ����م اهللا–والح����سن، وال����شعبي، وعط����اء، والزھ����ري وأحم����د، وإس����حاق  

: ق��ال : اس��تدلوا بح��دیث ال��شعبي ع��ن فاطم��ة بن��ت ق��یس      : )١( ذل��ك وأدل��تھم عل��ى 
 - –دخل�����ت عل�����ى فاطم�����ة بن�����ت ق�����یس، ف�����سألتھا ع�����ن ق�����ضاء رس�����ول اهللا 

 - -فخاص���متھ ال���ى رس���ول اهللا: طلقھ���ا زوجھ���ا البّت���ة، فقال���ت : علیھ���ا، فقال���ت
فل��م یجع���ل ل��ي س���كنى وال نفق��ة، أمرن���ي أن أعت���د    : ف��ي ال���سكنى والنفق��ة، قال���ت  

، واس���تدلوا ای���ضًا بالح���دیث ال���ذي رواه أب���ي الجھ���م )٢("مكت���ومف���ي بی���ت اب���ن أّم 
طلقن���ي زوج���ي  : س���معت فاطم���ھ بن���ت ق���یس تق���ول   : ب���ن ص���خیر الع���دوي ق���ال   

وع����ن ال����شعبي . )٣(" ُس����كنى وال نفق����ة- -ثالث����ًا، فم����ا جع����ل لھ����ا رس����ول اهللا 
ح����دثتني فاطم����ھ بن����ت ق����یس أّن زوجھ����ا طلقھ����ا البّت����ة، فخاص����متھ ف����ي    : ق����ال

فل���م یجع����ل س���كنى وال نفق����ة،   : "، قال����ت -س���ول اهللا ال���سكنى والنفق���ة إل����ى ر  
، )٤(" یابن��ت آل ق��یس إّنم��ا ال��سكنى والنفق��ة عل��ى م��ن كان��ت ل��ھ رجع��ة        : "وق��ال

أرس��ل م���روان قبی��صة ب��ن ذؤی���ب    : وع��ن عبی��د اهللا اب���ن عب��داهللا ب��ن عتب���ھ ق��ال     
ال��ى فاطم��ھ، ف��سألھا فأخبرت��ھ أّنھ��ا كان��ت عن��د أب��ي حف��ص ب��ن المغی��رة، وك��ان          

اإلم���ام عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب عل���ى بع���ض ال���یمن، فخ���رج مع���ھ    أم���ر - -الّنب���ي
زوجھ���ا، فبع���ث إلیھ���ا بتطلیق���ة كان���ت بقی���ت لھ���ا وأم���ر عی���اش ب���ن أب���ي ربیع���ة    

ال واهللا م��ا لھ��ا نفق��ة إال أن تك��ون    : والح��ارث ب��ن ھ��شام أن ینفق��ا علیھ��ا، فق��اال     
، واس���تأذنھ "ال نفق���ة ل���ك إال أن تك���وني ح���امًال:" فق���ال- -ح���امًال، فأت���ت الّنب���ي

عن���د اب���ن أّم :أی���ن أنتق���ل ی���ا رس���ول اهللا؟ فق���ال :  االنتق���ال ف���أذن لھ���ا، فقال���ت ف���ي
مكت���وم، وك���ان أعم���ى ت���ضع ثیابھ���ا عن���ده وال ُیب���صرھا، فل���م ت���زل ھن���اك حت���ى      

 أس����امة، فرج����ع قبی����صة إل����ى م����روان     - -م����ضت ع����دتھا، فانكحھ����ا الّنب����ي   
ل���م ن���سمع ھ���ذا الح���دیث إال م���ن ام���رأة، ف���سنأخذ    : ف���أخبره ذل���ك، فق���ال م���روان  

بین���ي : ع���صمة الت���ي وج���دنا الّن���اس علیھ���ا، فقال���ت فاطم���ھ حی���ث بلغھ���ا ذل���ك    بال
ال : "، حت����ى ق����ال  "فطلق����وھّن لع����دتھنّ  ":وبی����نكم كت����اب اهللا، ق����ال اهللا تع����الى   

 .)٥(" ، فأّي أمٍر یحدث بعد الثالث"تدري لعّل اهللا ُیحدث بعد ذلك امرًا

                                           
شرح بلوغ المرام من أدلة / ، والصنعاني١٩٢/ ٣ج/ المبدع في شرح المقنع/  ابن مفلح-١

 ..     ٢٧٧/ ٣ج/ األحكام
  .     ٣ص/  سبق تخریجھ-٢
  .     ٣ص/  سبق تخریجھ-٣
  .     ٤ص/  سبق تخریجھ-٤
حدیث / ١١٦/ ٣ج/ السنن// ، وأبو داود)٢٧٣٢٧(حدیث رقم / ٤٣٦/ ٦ج/ المسند/  أحمد-٥

 ).     ٢٢٨٤(رقم 
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  اطب اس

 ،رك اب اأ د ءا  ران او 

بأنَّ المبتوتة لھا السكنى بكل حاٍل : والذي ذھب أصحابھ الى القول: المسلك األول
ثّم نظرنا في : "وال نفقة لھا إال أن تكون حامًال، وقد رّد علیھم ابن حزم بقولھ

قول من أوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة، فوجدناھم یحتجون بالّنص المذكور 
أسكنوھّن من  ":ن تأملھ؛ ألّن اهللا عزوجل ابتدأ قولة الصادقوال حجة فیھ لم

واالئي "إثر قولة تعالى في بیان العدد إذ یقول عزوجل " حیث سكنتم من وجدكم
، ونحن ال نختلف في أّن ھذه العدة للمبتوتة ..."یئسن من المحیض من نسائكم

!   " : "ىكما ھي لغیر المبتوتة وال فرق، فوجب ضرورة أن یكون قولھ تعال

أراد بھ تعالى جمیع المطلقات من مبتوتة ورجعیة، أو "  "  #  $  %  &

: إّنھ تعالى أراد كال القسمین قلنا لكم: أراد أحد القسمین ھذا ماال شك، فإن قلتم
فیجب على ھذا أّن غیر المبتوتة ال نفقة لھا إال أن تكون حامًال كما قلتم في 

وھذا خالف قولكم فبطل ھذا . ندكم فیھما جمیعًاالمبتوتة، وال بّد الّن الّنص ع
  :ھذا خطأ من وجھین: أراد المبتوتات فقد قلنا: فإن قالوا. القول

أّن���ھ دع���وى ب���ال برھ���ان وتخ���صیص للق���رآن ب���ال دلی���ل وھ���ذا ال یح���ل،     : أولھم���ا
 ق���د ص���حت ف���ي خب���ر فاطم���ھ   - -إّن ال���سّنة ع���ن رس���ول اهللا : والوج���ھ الث���اني

 - -ا وال س���كنى ومع���اذ اهللا أن یحك���م رس���ول اهللا  بن���ت ق���یس بأّن���ھ ال نفق���ة لھ���  
بخ���الف الق���رآن إال أن یك���ون ن���سخًا أو م���ضافًا إل���ى م���ا ف���ي الق���رآن ول���یس ھ���ذا  
م�����ضافًا إل�����ى م�����ا ف�����ي الق�����رآن، وال یح�����ل أن یق�����ال ھ�����ذا ن�����سخ إال بیق�����ین ال   

 .بالدعوى فبطل ھذا القول
لن�����ا ص�����دقتم وھ�����ذا قو: أراد اهللا عزوج�����ل الرجعی�����ات فق�����ط قلن�����ا: ف�����إن ق�����الوا

وبرھانن���ا عل���ى ذل���ك خب���ر فاطم���ھ بن���ت ق���یس وأوجبن���ا النفق���ة عل���ى المطلق���ة         
 .)١("طالقًا رجعیًا لیس بحامل؛ ألنھا زوجتھ یرثھا وترثھ بال خالف

,  -            .  /  0   : "واحتج�����وا الس�����قاط النفق�����ة بمفھ�����وم قول�����ة تع�����الى   

  نع���م، وھ���ذا ص���حیح فل���یس ف���ي الق���رآن إال م���ا ی���دل      )٢("   15  2  3  4

عل���ى أّن���ھ ال نفق���ة لھ���ّن؛ ألّن اهللا س���بحانھ وتع���الى ش���رط ف���ي وج���وب اإلنف���اق       
ك�����ون : ، فوج�����وب اإلنف�����اق إذن مقی�����د بقی�����دین)٣(أن یك�����ّن م�����ن أوالت الحم�����ل

                                           
 .     ٣٩ص/ ٦ج/ عون المعبود شرح سنن أبي داود/  آبادي-١
  .     ٦/  الطالق-٢
 . .     ٣٩٠/ ٦ج/ سنن أبي داودعون المعبود شرح /  اآلبادي-٣
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أّم��ا إذا . المطلق��ة بائن��ًا ف��ي حال��ة الحم��ل، وأّن��ھ مع��ّین بغای��ة، ھ��ي وض��ع الحم��ل       
ولك���ن فھ���م م���ن  ل���م تك���ن ح���امًال، فھ���ذه الحال���ة ل���م یتناولھ���ا ال���ّنص بمنطوق���ھ،     

تعلی��ق الحك��م عل��ى ال��شرط انتق��اء الحك��م عن��د انتق��اء ال��شرط، ف��ال نفق��ة لھ��ا ف��ي       
ھ��ذه الحال��ة وھ��و م��دلول التقیی��د بال��شرط، وك��ذلك حال��ة م��ا إذا وض��عت حملھ��ا          
ل��م یتناولھ��ا ال��ّنص بمنطوق��ھ، ولك��ن دّل تقیی��د حك��م وج��وب اإلنف��اق بغای��ة ھ��ي          

 الغای���ة؛ ألّن حك���م م���ا بع���د  وض���ع الحم���ل عل���ى إنتق���اء ھ���ذا الحك���م عن���د انتھ���اء   
الغای��ة مخ��الف لحك��م م��ا قبلھ��ا، وإال ل��م یك��ن للغای��ة معن��ى، ب��ل ل��م تك��ن ح��دًا أو          
مقطع����ًا، ف����ال نفق����ة لھ����ا بع����د وض����عھا حملھ����ا عم����ًال بمفھ����وم الغای����ة، فھ����ذان   

  :الحكمان األخیران للحالتین اللتین لم یتناولھما الّنص بمنطوقھ، وھما
: طلق���ة بائن���ًا إذا ل���م تك���ن ح���امًال، والثانی���ة  ع���دم وج���وب نفق���ة ع���دة الم : األول���ى

انتھ���اء وج����وب نفق����ة الع���دة لھ����ا بع����د وض����عھا حملھ���ا، أس����تفیدا ع����ن طری����ق    
 .مفھوم المخالفة؛ ألّن منطوق الّنص لم یتناولھما

     وأّم���ا ق���ولھم إّن س���بب إخ���راج فاطم���ة بن���ت ق���یس م���ن بی���ت زوجھ���ا ك���ان      
 بل��سانھا كم��ا ق��ال عنھ��ا    إلی��ذائھا أھ��ل زوجھ��ا  : ألم��ر كتمت��ھ ویع��ود ال��ى أم��رین   

ذل����ك س����عید ب����ن الم����سیب، ولق����ول أمی����ر المدین����ة م����روان لزوج����ة س����عید ب����ن 
إن ك��ان ب��ك ال��شّر یعن��ي ال��ذي م��ن فاطم��ة ح��ین أخرج��ت فح��سبك م��ا           : الع��اص

 .بین ھذین من الشّر، یعني إّن خروج فاطمة كان لشّر في لسانھا
دیث ال����ذي ك����ان ھ����ذا الك����الم أجنب����ي عّم����ا یفی����ده الح����:      فیج����اب عل����ى ذل����ك

 لب�����ذاءة - -روت، ول�����و كان�����ت ت�����ستحق ال�����سكنى لم�����ا أس�����قطھ رس�����ول اهللا  
ل���سانھا أو ألّنھ���ا كان���ت ف���ي مك���اٍن وح���ٍش مخی���ٍف عل���ى ناحیتھ���ا كم���ا ورد ف���ي     

 . )١(بعض الروایات، ولوعظھا وكفھا عن أذّیة أھل زوجھا
فق����ة دون  ب����انَّ لھ����ا الن  : وال����ذي ذھ����ب أص����حابھ إل����ى الق����ول    :                 الم����سلك الث����اني 

وللمطلق������ات مت������اع  : "ال������سكنى، واحتج������وا إلثب������ات النفق������ة بقول������ة تع������الى   
 :، فأجیب علیھم"بالمعروف

المتعة : مختلف فیھا، بعضھم قال المقصود بالمتاع" متاع: "بأّن قولھ: أوًال
تكون على : والمقصود بھا أعالھا خادم وأدناھا كسوة عند البعض، وبعضھم قال

المقصود بالمتاع النفقة ومن ضمن ھؤالء :  قالقدر یساره وإعساره، ومنھم
اصحاب ھذا الملك، ثّم إّن ھذه المتعة مختلف فیھا أھي على الوجوب أم على 

إّنھا على سبیل الندب واالستحباب : إّنھا واجبة وبعضھم قال: الندب؟ بعضھم قال
 ،"حقًا على المتقین: "حقًا على المحسنین، وقولھ تعالى: "بدلیل قولة تعالى

داللة على أّنھا لو كانت واجبة وجوب الحقوق الالزمة لألموال بكل حاٍل لم یخص 

                                           
 .     ٣٧٨/ ٣ج/ شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام/  الصنعاني-١
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المتقون والمحسنون بأّنھا حق علیھم دون غیرھم، بل كان یكون ذلك معمومًا بھ 
 .)١("كل أحد من الّناس

ألّنھ���ا ُحب���ست ب���سببھ كالرجعّی���ة، فق���ول ال ی���ستقیم؛ ألّن ھن���اك     : وق���ولھم: ثانی���ًا
مطلق���ة رجعّی���ًا والمطلق���ة بائن���ًا، فالمطلق���ة بائن���ًا تعتب���ر أجنبّی���ة ثّم���ة ف���رق ب���ین ال

 عن زوجھا بعكس الرجعّیة فعلى ماذا یحبسونھا؟   
إّن حدیث فاطمة بنت قیس قد طعن فیھ بمطاعن یضعف معھا : وأّما قولھم:ثالثًا

كون الراوي امرأة بشاھدي عدلیین : االحتجاج بھ، وحاصلھا أربعة مطاعن ھي
إّن كون الراوي امرأة غیر قادح، فكم من سنن : على حدیثھا، وأجیببیتابعانھا 

ثبتت عن اّلنساء یعلم من ذلك من عرف السیر وأسانید الصحابة، وأّما قول 
، "النترك كتاب ربنا وسّنة نبّینا لقول امرأة ال ندري احفظت أم نسیت: "عمر

صة عدة أخبار، عن عائشة وحف: فھذا تردد منھ في حفظھا، وإال فإّنھ قد قیل
وتردده في حفظھا عذرر لھ في عدم العمل بالحدیث، وال یكون شّكھ حجھ على 

 .غیره
ال تخرجوھن من : " إّنھ مخالف للقران وھو قولھ تعالى: وأما قولھم

 .، فإّن الجمع ممكن بحمل الحدیث على التخصیص لبعض أفراد العام"بیوتھن
زل ل��م یك��ن ألج��ل أّن��ھ الح��ق لھ��ا ف��ي    إّن خروجھ��ا م��ن المن�� : وأّم��ا ق��ولھم : رابع��ًا

ال���سكنى ب���ل  إلی���ذائھا أھ���ل زوجھ���ا بل���سانھا، فھ���ذا الك���الم أجنب���ي عّم���ا یفی���ده       
 - -الح����دیث ال����ذي روت����ھ ول����و كان����ت ت����ستحق ال����سكنى لم����ا اس����قطھ الّنب����ي   

 .لبذاءة لسانھا، ولوعظھا وكفھا عن أذّیة أھل زوجھا
ة عمر، فھم أرادوا بروایة عمر إّنھا معارضة روایتھا بروای: وأّما قولھم: خامسًا

، وقد عرف من علوم الحدیث أّن قول الصحابي من السّنة "وسّنة نبّینا: "قولھ
أّنھ قد أنكر أحمد بن حنبل الزیادة من قول عمر، : كذا یكون مرفوعًا، فالجواب

وأین في كتاب اهللا إیجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثالثًا، : وجعل یقسم ویقول
  عن عمر قال ذلك الدارقطني، أّما حدیث عمر سمعت الّنبي وھذا ال یصح

، فإّنھ من روایة إبراھیم النخعي عن عمر، وإبراھیم "لھا السكنى والنفقة: "یقول
  . )٢("لم یسمعھ من عمر، فإّنھ لم یولد اال بعد موت عمر بسنتین

 والسكن والذي ذھب أصحابھ الى القول بأّن المبتوتھ لھا النفقة: المسلك الثالث
التخرجوھن من : "حامًال كانت أو حائًال، فقد كان من ضمن أدلتھم قولھ تعالى

ال : "بأّن الذي فھمھ السلف من قولھ تعالى: ، وأجیب علیھم..."بیوتھن 
: ھو ما فھمتھ فاطمة من كونھ في الرجعّیة لقولھ في آخر اآلیة...." تخرجوھن 

مر الذي یرجى إحداثھ ھو الرجعة ال ألّن األ" لعّل اهللا یحدث بعد ذلك امرًا؛"
سواه، وھو الذي حكاه الطبري عن قتادة، والحسن، والسدي، والضحاك، ولم 

                                           
 .    ٧٩/ ٢ج/ جامع البیان عن تأویل آي القرآن/  الطبري-١
 .    ٣٧٨-٣٧٧/ ٣ج/ شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام/  الصنعاني-٢
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یحك عن أحد غیرھم خالفھ، قالھ في الفتح، وحكى غیره أّن المراد باألمر ما یأتي 
  .)١(من قبل اهللا تعالى من نسخ، أو تخصیص،أو  نحو ذلك فلم ینحصر

، حی�����ث ف�����سر أب�����و "ال ت�����ضاروھّن لت�����ضیقوا عل�����یھّنو: "     وقول�����ھ تع�����الى
، أي ف���ي ال����سكن،  "وال ت����ضاروھّن: "حنیف���ة االض���رار بت����رك النفق���ة، وأجی���ب    

لت���ضیقوا عل���یھّن وتلجئ���وھن إل���ى الخ���روج؛ ألّن س���یاق اآلی���ة ی���دل عل���ى ذل���ك       
وال ت�����ضاروھّن لت�����ضیقوا  ... اس�����كنوھّن م�����ن حی�����ث س�����كنتم م�����ن وج�����دكم    "

  .نفقة، واهللا أعلم، أّي في السكن ولیس في ال"علیھن
     واس���تدلوا أی���ضًا بالح���دیث ال���ذي رواه األعم���ش ع���ن إب���راھیم ع���ن االس���ود    

النجی���ز ف���ي الم���سلمین ق���ول ام���رأة  : ق���ال عم���ر لّم���ا بلغ���ھ ق���ول فاطم���ھ : ق���ال
ب���أّن ھ���ذا مطع���ن باط���ل بإجم���اع الم���سلمین للقط���ع       : ، وأجی���ب عل���یھم ..." 

أة لكونھ��ا ام��رأه فك��م   بأّن��ھ ل��م ینق��ل ع��ن أح��د م��ن العلم��اء أّن��ھ رد خب��ر الم��ر       
م��ن س��ّنة ق��د تلقتھ��ا األّم��ة ع��ن ام��رأة واح��دة م��ن ال��صحابة، وھ��ذا الینك��ره            

  .)٢(من لھ أدنى نصیب من علم السّنة
إّن روای����ھ فاطم����ة تع����ارض روای����ة عم����ر ب����ن الخط����اب  : وأّم����ا ق����ولھم

... كن��ت م��ع األس��ود ب��ن یزی��د   : والت��ي ف��ي ص��حیح م��سلم ع��ن أب��ي إس��حاق ق��ال     
اب ربن��ا وال س��ّنة نبّین��ا لق��ول ام��رأه الن��دري حفظ��ت أم      ال نت��رك كت�� : "ق��ال عم��ر 

، فاجی����ب ..."ال تخرج����وھّن:"ق����ال اهللا تع����الى". ن����سیت لھ����ا ال����سكنى والنفق����ة 
أّن ھ��ذا ت��ردد من��ھ ف��ي حفظھ��ا وإال فإّن��ھ ق��د قی��ل ع��ن عائ��شة وحف��صة         : عل��یھم

ع���دة أخب���ار وت���ردده ف���ي حفظھ���ا ع���ذر ل���ھ ف���ي ع���دم العم���ل بالح���دیث وال یك���ون 
، ث��ّم إّن��ھ ل��م بنق��ل ع��ن أح��د م��ن الم��سلمین أّن��ھ ی��رد          )٣(غی��رهش��كھ حج��ھ عل��ى   

الخب���ر بمج���رد تج���ویز ن���سیان ناقل���ھ، ول���و ك���ان ذل���ك مّم���ا یق���دح ب���ھ ل���م یب���ق        
ح���دیث م���ن األحادی���ث النبوی���ة إال وك���ان مق���دوحًا فی���ھ؛ الن تج���ویز الن���سیان ال      
ی���سلم من���ھ أح���د فیك���ون ذل���ك مف���ضیًا إل���ى تعطی���ل ال���سنن بأس���رھا م���ع ك���ون           

ورة م����ن الم����شھورات ب����الحفظ كم����ا ی����دل عل����ى ذل����ك ح����دیثھا       فاطم����ة الم����ذك 
 إال م���رة واح���دة  -–الطوی���ل ف���ي ش���أن ال���دجال ول���م ت���سمعھ م���ن رس���ول اهللا     

یخط���ب ب���ھ عل���ى المنب���ر فوعت���ھ جمیع���ھ فكی���ف یظ���ن بھ���ا أن تحف���ظ مث���ل ھ���ذا     
وتن���سى أم���رًا متعلق���ًا بھ���ا مقترن���ًا بف���راق زوجھ���ا وخروجھ���ا م���ن بیت���ھ، ث���ّم إّن    

  . مشترك بینھا وبین من اعترض علیھااحتمال النسیان أمر
س���نأخذ : "        واحتج���وا أی���ضًا بم���ا ورد ف���ي ص���حیح م���سلم م���ن ق���ول م���روان      

ل���م یق���ل أح���د أّن    : ، واجی���ب عل���یھم  ..."بالع���صمة الت���ي وج���دنا الّن���اس علیھ���ا    
فاطم���ة ك���ذبت ف���ي خبرھ���ا، فم���ع ك���ون م���روان ل���یس م���ن أھ���ل االنتق���اد عل���ى         

                                           
 .    ٣٥٩/  ٦ج/ نیل األوطار/ يالشوكان: وأنظر/ ٦٠٢/ ١٠ج/ فتح الباري/  ابن حجر-١
 .    ٣٦٠- ٣٥٩/ ٦ج/ نیل األوطار/  الشوكاني-٢
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ذ اهللا فاطم���ة ع���ن ذل���ك الفح���ش ال���ذي أج���الء ال���صحابة والطع���ن ف���یھم، فق���د أع���ا
رماھ���ا ب���ھ، فإّنھ���ا م���ن خی���رة ن���ساء ال���صحابة ف���ضًال وعلم���ًا، وم���ن المھ���اجرات  

رض����ي – لحب����ھ واب����ن حب����ھ أس����امة  -–األول، ولھ����ذا ارت����ضاھا رس����ول اهللا  
، ومّم����ن ال یحملھ����ا رق����ة ال����دین عل����ى فح����ش الل����سان الموج����ب       -اهللا عنھم����ا

ك��ان أح��ق الّن��اس بإنك��ار ذل��ك   إلخراجھ��ا م��ن دارھ��ا، ول��و ص��ح ش��يء م��ن ذل��ك ل    
  .)١(- –علیھا رسول 

         وأّم��ا اس��تداللھم بم��ا ورد ف��ي ال��صحیحین ع��ن ع��روة أّن��ھ ق��ال لعائ��شة أل��م         
أم��ا أّن��ھ ال خی��ر لھ��ا ف��ي ذك��ر      : ، فقال��ت عائ��شة ...ت��ري ال��ى فالن��ة بن��ت الحك��م    

، حی���ث أنك���رت عائ���شة عل���ى فاطم���ة تعمیمھ���ا كم���ا وض���حت ذل���ك س���ابقًا،   "ذل���ك
 بمث����ل ھ����ذا اال مظل����م  -–ّن ھ����ذا ال ی����رد الثاب����ت ع����ن رس����ول اهللا   إ: وأجی����ب

  ".الجھل أورقیق الدین ونعوذ باهللا من كلیھما
        واحتج��وا أی��ضًا بم��ا ورد ع��ن عائ��شة أّنھ��ا قال��ت لفاطم��ة إّنم��ا أخرج��ك ھ��ذا         
الل����سان ویؤی����ده ك����الم س����عید ب����ن الم����سیب، وھ����و معاص����ر عائ����شة، وأجی����ب    

ن روای���ة محّم���د ب���ن إب���راھیم أّن عائ���شة قال���ت  ب���أّن ھ���ذا الخب���ر ھ���و م��� : عل���یھم
، وھ����ذا الخب����ر ف����ساقط ال وج����ھ    - تعن����ي الل����سان -إّنماأخرج����ك ھ����ذا : لفاطم����ة

لالن��شغال ب��ھ؛ ألّن��ھ م��شكوك ف��ي إس��ناده، ث��ّم منقط��ع أی��ضًا ل��م ی��سمع محّم��د ب��ن        
  .)٢(إبراھیم عائشة أم المؤمنین قط

إّن ف���ي كت���اب اهللا تع���الى م���ن غی���ر م���انظرت فی���ھ فاطم���ة م���ا   :      وأّم���ا ق���ولھم
اس���كنوھّن م���ن حی���ث  : "یفی���د وج���وب ال���سكنى والنفق���ة لھ���ا وھ���و قول���ھ تع���الى   

وان ك������ّن أوالت حم������ل ف������انفقوا   :"، وقول������ھ تع������الى "س������كنتم م������ن وج������دكم 
ی����دل ..." أس����كنوھّن:" ، ف����سیاق اآلی����ات والت����ي قب����ل قول����ھ تع����الى..."عل����یھّن
المق��صود ب���ھ المطلق���ات طالق���ًا  " أس���كنوھّن: "ّن الم���راد م���ن قول��ھ تع���الى عل��ى أ 

ال ت���دري لع���ّل اهللا  : "رجعّی���ًا ول���یس المطلق���ات طالق���ًا بائن���ًا، حی���ث ق���ال تع���الى      
، ..."ف���إذا بلغ���ن أجلھ���ّن فام���سكوھنّ : "، وقول���ھ تع���الى "یح���دث بع���د ذل���ك ام���راً 

ھ��ذا م��ا ق��د یفھ��م   ، ..."اس��كنوھّن: "وھ��ذا الیك��ون ف��ي الب��ائن، ث��ّم ق��ال بع��د ذل��ك     
  .من كالم بعض المفسرین في معنى ھذه اآلیات

وأّم���ا تبری���رھم س���بب خ���روج فاطم���ة بن���ت ق���یس م���ن بی���ت زوجھ���امن     
أّنھ��ا كان��ت ل��سنة أو م��ن س��وء الخل��ق، فق��د ذك��رت إجاب��ة العلم��اء عن��ھ س���ابقًا            

وتبری����رھم بع����دم  . ف����ي مع����رض ال����رّد عل����ى أص����حاب الم����سلك األول والث����اني   
 زوجھ���ا ك����ان غائب����ًا، فتبری���ر ل����یس ف����ي محل����ھ؛ ألّن   وج���وب النفق����ة لھ����ا؛ ألنّ 

 .حتى ولو كان غائبًا-–نفقتھا لو كانت واجبة علیھ لما أسقطھا الّنبي 

                                           
 .    ٣٦٠/ ٦ج/  المصدر السابق-١
 .    ٢٩٥ -٢٩٤/ ١٠ج/ المحلى/  ابن حزم-٢
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بأّن المبتوتة ال تستحق نفقة وال : والذي ذھب أصحابھ إلى القول: المسلك الرابع
من سكنى، حیث استدلوا بالحدیث الذي ینص على أّن النفقة والسكنى إّنما تكون ل

كانت لھ رجعة، وقد ُرّد علیھم بأّن ھذا من روایة مجالد عن الشعبي، ومجالد 
تفرد برفعھ، وھو ضعیف، وقد تابعھ في رفعھ بعض الرواة، إال أّنھم أضعف من 

الرفع زیادة یتعّین : وأجیب علیھ.)١(مجالد، وھو في أكثر الروایات موقوف علیھا
الرتفاع عن درجة السقوط إلى قبولھا، وروایة الضعیف مع الضعیف توجب ا

  .)٢(درجة االعتبار
  الراجح من مسالك العلماء في مسألة المبتوتة ھل لھا نفقة وسكنى أم ال؟

     والراجح مّما سبق ذكره من مسالك العلماء في ھذه المسألة ھو المسلك 
  :الرابع، وھو أّنھ ال نفقة وال سكنى للمبتوتة، وذلك لألسباب اآلتي ذكرھا

إّن فاطمة بنت قیس ھي صاحبة القصة، وھذا یعتبر من أسباب الترجیح : أوًال
التي تعود إلى اإلسناد، فقد قالت حینما بلغھا قول مروان، وھو أمیر المؤمنین 

بیني وبینكم كتاب اهللا ": "سنأخذ بالعصمة التي وجدنا علیھا الّناس"آنذاك، 
، فأّي أمر یحدث بعد "ك أمرًاال تدري لعّل اهللا یحدث بعد ذل: "تعالى، قال تعالى

  .الثالث
  .یعتبر حدیث فاطمة نّص صریح في ھذه المسألة بال نزاع: ثانیًا
لقد صرح بعض األئمة بأّنھ لم یثبت شيء من السّنة یخالف قول فاطمة : ثالثًا

ال ندع كتاب ربنا وال سّنة : "ھذا، وما ورد في بعض الروایات عن عمر أّنھ قال
وسّنة نبّینا غیر محفوظ، والمحفوظ ال ندع : "ال الدارقطني، حیث ق..."نبّینا

، قال "ال یصح ذلك عن عمر بن الخطاب: "وقال أحمد بن حنبل. )٣("كتاب ربنا
ولكن من طریق الحجة وما یلزم : "ابن عبد البر تعقیبًا على قول أحمد السابق

لیھا وكانت عنھا قول ابن حنبل، ومن تابعھ أصح وأحّج؛ ألّنھ لو وجب السكنى ع
عبادة تعبدھا اهللا بھا أللزمھا علیھ السالم، ولم یخرجھا من بیت زوجھا، وقد 
أجمعوا على أّن المرأة التي تبذو على أحمائھا بلسانھا تؤدب  وتقصر على 
السكنى في المنزل الذي طلقت فیھ، وتمنع من أذى الّناس، فدل ذلك على أّن من 

  .)٤("عتل بغیر صحیح وال متفق علیھ من الخبراعتل بمثل ھذه العلة في انتقالھا ا
  

                                           
 .    ٢٤/ ٣ج/ السنن/  الدارقطني-١
 .    ٢٩٧ -٢٩٦/ ٣ج/ مسیر في علم التفسیرزاد ال/  ابن الجوزي-٢
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  املبحث الثالث

   واألخبار التي تعارضها-رضي اهللا عنها–التوفيق بني خرب فاطمة 

  اطب اول

درء ارض اظري ن دث ط ت س وظر ان 

  ارن

وقبل بیان : ارض     وقد سلك العلماء مسلك الجمع والتوفیق في درء ھذا التع
مسلكھم في الجمع والتوفیق ال بّد من ذكر أقوال بعض المفسرین في معنى 
ومدلول ھاتین اآلیتین حتى یزول اللبس واإلشكال، وتتضح ماھّیة ھذا التعارض، 
وأّنھ إّنما ھو ظاھري ولیس حقیقي، إذ ال تعارض بین نصین صحیحین صریحین 

  . في ھذه المسألة

  /  0  1  2   3    .+  ,  - {: تعالىقال : اآلیة األولى
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أّي وخافوا اهللا أّیھا الّناس : واتقوا اهللا: قال الطبري في تفسیر ھذه اآلیة .١
 من نسائكم ربكم، فاحذروا معصیتھ أن تتعدوا حده ال تخرجوا من طلقتم

لعدتھّن من بیوتھّن التي كنتم أسكنتوھّن فیھا قبل الطالق حتى تنقضي 
لیس لھا أن تخرج : قال" عدتھّن، وال یخرجن إال أن یأتین بفاحشة مبینة

إال بإذنھ ولیس للزوج أن یخرجھا ما كانت في العدة، فإن خرجت فال 
حت خروج واختلفوا في الفاحشة التي أبا: سكنى لھا وال نفقة، قال

  : على خمسة أقوال! المعتدة ما ھي
  .  إّنھا الزنا فتخرج إلقامة الحد، قالھ اللیث بن سعد، والشعبي-

 إّنھ سوء الكالم مع اإلصھار فتخرج ویسقط حقھا في السكن ویلزمھا -    
اإلقامة في مسكن     تتخذه حفظًا للنسب، قالھ ابن عباس، ویؤیده قراءة 

 ".  یفحشن علیكمإال أن: "أبّي بن كعب
 إّنھ جمیع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغیر ذلك، فمن فعلت -    

  .شیئًا من ذلك سقط حقھا في السكن قالھ ابن عباس

                                           
 .١/  الطالق-١
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 إّنھ الخروج من بیتھا خروج انتقال، فمن فعلت ذلك سقط حقھا في -    
 .السكن وإلى ھذا ذھب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة

ن��شوز قب���ل الط��الق، ف���إن طلقھ��ا ب���سبب ن��شوزھا ف���ال یك��ون علی���ھ       إّن��ھ ال -
 . سكن قالھ قتادة

تل���ك ح���دود اهللا، أي إش���ارة إل���ى م���ا ذك���ر م���ن األحك���ام الت���ي عّینھ���ا 
لعب����اده، وم����ن یتع����د ح����دود اهللا، أي ح����دود الم����ذكورة ب����أن أخ����ل ب����شيء     

  . منھا، فقد ظلم نفسھ، أّي أضّر بھا وتفسیر الظلم بتعریضھا للعقاب

، أّي لع�����ّل الرج�����ل یراجعھ�����ا    } N  M  L  K  J   I {: تع�����الىوقول�����ھ 

ف���ي ع���دتھا ورد ذل���ك ع���ن قت���ادة، والح���سن، وال���سدّي، وال���ضحاك، أّن األم���ر        
  .)١(الذي یرجى إحداثھ ھو الرجعة ال سواه، ولم یحك عن أحد غیرھم

ق���ال أب���و ال���سعود، وأب���و حی���ان، واب���ن ج���زي الكلب���ي مث���ل قول���ھ اإلم���ام  .  ٢
 ھ����ذه اآلی����ة م����ع اخ����تالف ی����سیر ف����ي التعبی����ر عن����د   الطب����ري ف����ي تف����سیر 

  ". ال تدري لعل اهللا یحدث بعد ذلك أمرًا: "تفسیرھم آلخرھا
، فإن��ھ اس��تئناف م��سوق لتعلی��ل    "لع��ّل: "ق��ال أب��و ال��سعود ف��ي تف��سیرھا    . ١

إّن األم���ر ال���ذي یحدث���ھ اهللا تع���الى أن یقل���ب  : م���ضمون ال���شرطیة وق���د ق���الوا
ف���ھ، ف���ال ب���ّد أن یك���ون الظل���م عب���ارة ع���ن  قلب���ھ عّم���ا فعل���ھ بالتع���دّي إل���ى خال

ض���رب دنی����وي یلحق����ھ ب����سبب تعدی���ھ، وال یمك����ن تدارك����ھ، أو ع����ن مطل����ق   
ال����ضرر ال����شامل لل����دنیوي واآلخ����روي، ویخ����ص التعلی����ل بال����دنیوي لك����ون  

ال : "احت����راز الّن����اس من����ھ أش����ّد واھتم����امھم بدفع����ھ أق����وى، وقول����ھ تع����الى 
تم���ام ب���الزجر ع���ن   خط���اب للمتع���دّي بطری���ق االلتف���ات لمزی���د االھ    " ت���دري

 كم����ا ت����وھّم، ف����المعنى وم����ن –علی����ھ ال����صالة وال����سالم -التع����دي ال للّنب����ي 
یتع���ّد ح���دود اهللا فق���د أض���ّر بنف���سھ، فإّن���ك ال ت���دري أّیھ���ا المتع���دي لع���ّل اهللا      
یح��دث ف��ي قلب��ك بع��د ذل��ك ال��ذي فعل��ت م��ن التع��دّي أم��رًا یقت��ضي خ��الف م��ا         

 إلیھ���ا، ویت���سنى  فعلت���ھ، فیب���دل ببغ���ضھا محب���ة، وب���اإلعراض عنھ���ا إقب���االً     
  .)٢("تالفیھ رجعة أو استئناف نكاح

األم����ر ھن����ا : ق����ال المف����سرون..." ال ت����دري لعل����ك: "وق����ال أب����و حی����ان. ٢
الرغب���ة ف���ي ارتجاعھ���ا والمی���ل إلیھ���ا بع���د انحراف���ھ عنھ���ا أو ظھ���ور حم���ل      

  . )٣("فیراجعھا من أجلھ
الم�����راد ب����ھ الرجع����ة عن�����د   ..." ال ت����دري : "وق����ال اب����ن ج�����زي الكلب����ي   .٣

ور، أّي أح����صوا الع����دة وامتثل����وا م����ا أم����رتكم ب����ھ لع����ّل اهللا یح����دث     الجمھ����

                                           
 .١٣٦ - ١٣٢/ ٢٨ج/ جامع البیان عن تأویل آي القرآن/  الطبري-١
 .٣٤٤/ ٥ج/ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم/  أبو السعود-٢
 .١٩٧/ ١٠ج/   البحر المحیط في التفسیر/ أبو حیان-٣
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الرجع����ة لن����سائكم، وقی����ل أّن س����بب الرجع����ة الم����ذكورة ف����ي اآلی����ة تطلی����ق   
 لحف������صة بن������ت عم������ر، ف������امره اهللا  –ص������لى اهللا علی������ھ وس������لم –الّنب������ي 

  .)١("بمراجعتھا
 المطلقة طالقًا رجعیًا،..." ال تخرجوھن : "     فالمقصود إذن بقولھ تعالى

M  P : ولیست المطلقة طالقًا بائنًا، والذي یؤكد ذلك اآلیة التي بعدھا قولھ تعالى

  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U   T   S  R  Q

  ^L 
، واإلمساك بمعروف ھو تحسین العشرة وتوفیھ النفقة، والفراق )٢(

بالمعروف ھو أداء الصداق، واإلمتاع حین الطالق، والوفاء بالشروط، ونحو 
ك، وأشھدوا ذوي عدل منكم ھذا خطاب لألزواج والمأمور بھ ھو اإلشھاد على ذل

الرجعة عند الجمھور، فال یمكن أن تكون ھذه اآلیة في المطلقة بائنًا، وحدیث 
طلقني زوجي : "فاطمة بنت قیس إّنما ھو في المطلقة طالقًا بائنًا؛ ألّنھا قالت

  ".ةثالثًا، فلم یجعل لي رسول اهللا سكنى وال نفق
     فالتع��ارض ال��ذي ق��د یتوھم��ھ ال��بعض غی��ر متحق��ق ب��ین ھ��ذه اآلی��ة والت��ي           
تخ���تص رجعی���ًا ب���أّن لھ���ا ال���سكنى والنفق���ة، وب���ین ح���دیث فاطم���ة بن���ت ق���یس          

  . والذي تختص بالمطلقة بائنًا، ولیس لھا السكنى والنفقة، واهللا أعلم
 الجم��ع      وق��د ذك��رت الدراس��ة س��ابقًا أّن ھن��اك م��ن العلم��اء م��ن س��لك م��سلك        

–ب���ین ھ���ذه اآلی���ة وح���دیث فاطم���ة بن���ت ق���یس، م���نھم ال���شوكاني وال���صنعاني       
  :-رحمھما اهللا تعالى

ق���ال اإلم���ام ال���شوكاني ف���ي مع���رض الح���دیث ع���ن اخ���تالف العلم���اء ف���ي    .١
إّن الق����ول بع����دم   : "م����سألة المبتوت����ة ھ����ل لھ����ا س����كنى ونفق����ة أو ال؟     

وج���وب ال���سكنى والنفق���ة لھ���ا وال���ذي ق���ال ب���ھ اب���ن عب���اس، وأحم���د،          
ی����رھم ھ����و أرج����ح األق����وال لم����ا ف����ي الب����اب م����ن ال����ّنص ال����صحیح     وغ

ال���صریح، وأّم���ا م���ا قی���ل م���ن أّن���ھ مخ���الف للق���رآن ف���وھم، ف���إّن ال���ذي        
ھ���و م���ا فھمت���ھ   ..." ال تخرج���وھن : "فھم���ھ ال���سلف م���ن قول���ھ تع���الى   

لع��ل اهللا یح��دث  : "فاطم��ة م��ن كون��ھ ف��ي الرجعی��ة لقول��ھ ف��ي آخ��ر اآلی��ة     
رج��ى إحداث��ھ ھ��و الرجع��ة ال س��واه،     ؛ ألّن األم��ر ال��ذي ی "بع��د ذل��ك أم��راً  

وھ������و ال������ذي حك������اه الطب������ري ع������ن قت������ادة، والح������سن، وال������سدي،     
وحك��ى : ق��ال ف��ي الف��تح  . وال��ضحاك، ول��م یح��ك ع��ن أح��ٍد غی��رھم خالف��ھ    

غی���ره أّن الم���راد ب���األمر م���ا ی���أتي م���ن قب���ل اهللا تع���الى م���ن ن���سخ أو          
ول���و س���لم العم���وم ف���ي  . تخ���صیص أو نح���و ذل���ك، فل���م ینح���صر، انتھ���ى  

                                           
 . ٤٥٦/ ٢ج/ التسھیل لعلوم التنزیل/  الكلبي-١
 . ٢/  الطالق-٢
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ن ح���دیث فاطم���ة الم���ذكور مخص���صًا ل���ھ، وب���ذلك یظھ���ر أّن       اآلی���ة لك���ا 
  . )١("العمل بھ لیس بترك للكتاب العزیز كما قال عمر

وأّم���ا م���ن ق���ال بأّن���ھ مخ���الف للق���رآن، وھ���و    : "وق���ال اإلم���ام ال���صنعاني  .٢
، ف���إّن الجم���ع ممك���ن بحم���ل الح���دیث     ..."ال تخرج���وھّن: "قول���ھ تع���الى 

 . )٢("على التخصیص لبعض أفراد العام

 مــــــن ســــــكَنتُم حيـــــث  مِــــــن أَســــــكِنوهن{: قول������ھ تع�����الى : الثانی������ةاآلی�����ة  

،ـــدِكُمجــا و ــن وإِن لِتُـــضَيقُواعلَيهِن، تُـــضَاروهن ولَـ ــلٍ أُولَـــاتِ كُـ ــأَنفِقُوا حمـ ــيهِن فَـ ــى علَـ  حتَّـ

نضَعي نلَهم٣ (}ح( . 

اج���ع إل���ى م���ا  ر..." أس���كنوھّن: "ق���ال القرطب���ي ف���ي تف���سیر ھ���ذه اآلی���ة  
قبل���ھ وھ���ي المطلق���ة الرجعّی���ة، واهللا أعل���م، وألّن ال���سكنى تابع���ة للنفق���ة   

 . وجاریة مجراھا، فلّما لم تجب للمبتوتة نفقة لم یجب لھا سكنى
وج���دت ف���ي الم���ال أج���د : ، أّي م���ن س���عتكم یق���ال"م���ن وح���دكم: "وقول���ھ -

الغن�����ي والمق�����درة، وق�����راءة : وج�����دًا ووج�����دًا ووج�����دًا وج�����دة والوج�����د
ب�����ضم ال�����واو، وق�����رأ األع�����رج والزھ�����ري بفتحھ�����ا، ویعق�����وب  العاّم�����ة 

  . بكسرھا، وكلھا لغات فیھا
ف�����ي الم�����سكن، وق�����ال   : ، ق�����ال مجاھ�����د ..."وال ت�����ضاروھّن: "وقول�����ھ -

ھ���و أن : ف���ي النفق���ة، وھ���و ق���ول حنیف���ة، وع���ن أب���ي ال���ضحى     : مقات���ل
 . یطلقھا فإن بقي یومان من عدتھا راجعھا ثّم طلقھا

ال خ���الف ب���ین العلم���اء ف���ي وج���وب  ." ..وإن ُك���ّن أوالت حم���ل: "وقول���ھ -
النفق����ة وال����سكنى للحام����ل المطلق����ة ثالث����ًا أو أق����ل م����نھّن حت����ى ت����ضع    
حملھ����ا، فأّم�����ا الحام�����ل المت�����وفى عنھ�����ا زوجھ�����ا، فق�����ال عل�����ي واب�����ن  

ینف���ق علیھ���ا م���ن جمی���ع الم���ال حت���ى ت���ضع، وق���ال     : وغی���رھم... عم���ر
ال ینف����ق : اب����ن عب����اس واب����ن الزبی����ر ومال����ك وال����شافعي وأب����و حنیف����ة 

 . )٤(ھا إال من نصیبھاعلی
اس�����تئناف وق�����ع جواب�����ًا ع�����ن ...": أس�����كنوھّن : "وق�����ال أب�����و ال�����سعود. ٢

س���ؤال ن���شأ مّم���ا قبل���ھ ع���ن الح���ّث عل���ى التق���وى، كأّن���ھ قی���ل كی���ف تعم���ل          

                                           
 . ٣٥٩/ ٦ج/ نیل األوطار شرح منتقى األخبار/  الشوكاني-١
 . ٣٧٨/ ٣شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، ج/  الصنعاني-٢
 . ٦/  الطالق-٣
 . ١١١ -١١٠/ ١٨ج/ الجامع ألحكام القرآن/  القرطبي-٤
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أس����كنوھّن م����ن حی����ث س����كنتم، أي   : ب����التقوى ف����ي ش����أن المعت����دات فقی����ل   
  .)١(..."بعض مكان سكنًا

ع�����یض، أس�����كنوھّن بع�����ض م�����ن للتب..." أس�����كنوھّن: "وق�����ال األلوس�����ي. ٣
مك��ان س��كنكم، ولت��سكن إذا ل��م یك��ن إال بی��ت واح��د ف��ي بع��ض نواحی��ھ كم��ا           
روَي ع����ن قت����ادة، م����ن وج����دكم، أي م����ن وس����عكم، أّي مّم����ا تطیقون����ھ، وال   
ت�����ضاروھّن، أي وال ت�����ستعملوا معھ�����ّن ال�����ضرار ف�����ي ال�����سكنى لت�����ضیقوا    

ن عل���یھّن، فتلجئ���وھّن إل���ى الخ���روج ب���شغل المك���ان أو بإس���كان م���ن ال ی���رد    
ال����سكنى مع����ھ ونح����و ذل����ك، وإن ك����ّن، أّي المطلق����ات أوالت حم����ل ف����أنفقوا   
عل���یھّن حت���ى ی���ضعن حملھ���ن فیخ���رجن ع���ن الع���دة، وأّم���ا المت���وفى ع���نھّن     

  .)٢(أزواجھّن فال نفقة لھّن عند أكثر العلماء
وق���د س���لك بع���ض العلم���اء وم���نھم اآلب���ادي م���سلك الجم���ع والتوفی���ق ب���ین        

 الق�����رآن ال ی�����دل عل�����ى وج�����وب إّن: "ھ�����ذه اآلی�����ة وح�����دیث فاطم�����ة فق�����ال
ال��سكنى للمبتوت��ة بوج��ھ م��ا؟ ف��إّن ال��سیاق كل��ھ إّنم��ا ھ��و ف��ي الرجعّی��ة ب��ین           

، وقول���ھ "ال ت���دري لع���ّل اهللا یح���دث بع���د ذل���ك أم���راً    : "فقول���ھ تع���الى : ذل���ك

 وھ������ذا ف������ي  ،" ،W  V  U   T   S  R  Q  P: "تع������الى

إذا بلغ���ن ف���: "، والالت���ي ق���ال ف���یھّن"أس���كنوھّن: "الب���ائن م���ستحیل، ث���ّم ق���ال
: ، ق�����ال ف�����یھنّ "أجلھ�����ّن فأم�����سكوھن بمع�����روف أو ف�����ارقوھّن بمع�����روف    

  ...".، وال یخرجن من بیوتھّن"أسكنوھّن"

 ,  - .  " : "وش���بھة م���ن ظ���ّن أّن اآلی���ة ف���ي الب���ائن قول���ھ تع���الى     : ق���ال

ومعل���وم أّن الرجعّی���ة لھ���ا النفق���ة ح���امًال كان���ت أو ح���ائًال، وھ���ذا  : ق���الوا"/  

أوج���ب نفقتھ���ا ح���امًال ل���م ی���دل ذل���ك عل���ى اخ���تالف     ال حج���ة فی���ھ، فإّن���ھ إذا  
جھ��ة اإلنف��اق ب��سبب الحم��ل قب��ل الوض��ع وبع��ده، فقب��ل الوض��ع لھ��ا النفق��ة           
حت���ى ت���ضعھ، ف���إذا وض���عتھ ص���ارت النفق���ة بحك���م اإلج���ارة ورض���اعة الول���د   

@    ": "وھ���ذه ق���د یق���وم غیرھ���ا مقامھ���ا فی���ھ ف���ال ت���ستحقھا لقول���ھ تع���الى         

  D  C  B  A"  لحم�����ل ف�����ال یق�����وم غیرھ�����ا    ،وأّم�����ا النفق�����ة ح�����ال ا

مقامھ��ا فی��ھ، ب��ل ھ��ي م��ستمرة حت��ى ت��ضعھ فجھ��ة اإلنف��اق مختلف��ة، وأّم���ا           
الحائ���ل فنفقتھ���ا معلوم���ة م���ن نفق���ة الزوج���ات، فإّنھ���ا زوج���ة م���ا دام���ت ف���ي   

وأّم���ا الحام���ل فلّم���ا اختلف���ت    . الع���دة ف���ال حاج���ة إل���ى بی���ان وج���وب نفقتھ���ا     

                                           
 . ٣٤٦/ ٥ج/ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم/  أبو السعود-١
 . ١٣٩/ ٢٨ج/ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني/  األلوسي-٢
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ن وال���سببین، جھ��ة النفق���ة علیھ���ا قب��ل الوض���ع وبع���ده ذك��ر س���بحانھ الجھت���ی   
  . وھذا من أسرار القرآن ومعانیھ التي یختص اهللا بفھمھا من یشاء

ف����ي الب����وائن  "  ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  : "وأی����ضًا فل����و ك����ان قول����ھ تع����الى    
لك��ان دل��یًال ظ��اھرًا عل��ى أّن الحائ��ل الب��ائن ال نفق��ة لھ��ا إلش��تراط الحم��ل ف��ي        

:  وبالت����اليوج���وب اإلنف����اق، والحك���م المعل����ق بال���شرط بع����دم عن���د عدم����ھ،    
ف��إّن آی��ة ال���سكنى ال یق��ول أح���د أّنھ��ا مخت��صة بالب���ائن؛ ألّن ال��سیاق یخالف���ھ       

ھ���ي مخت���صة بالرجعّی���ة   : فإّم���ا أن یق���ال . ویب���ین أّن الرجعّی���ة م���راده منھ���ا  
كم���ا ی���دل علی���ھ س���یاق الك���الم وتتح���د ال���ضمائر وال تختل���ف مف���سراتھا ب���ل      

وعل���ى " أس���كنوھّن: "ھ��و مف���سر قول��ھ  " فأم���سكوھّن: "یك��ون مف���سر قول��ھ  
  . ھذا فال حجة في سكنى البائن

ھ���ي عاّم���ة للب���ائن والرجعّی���ة، وعل���ى ھ���ذا ف���ال یك���ون ح���دیث        : وإّم���ا أن یق���ال 
فاطم����ة منافی����ًا ب����ل غایت����ھ أن یك����ون مخص����صًا لعموم����ھ وتخ����صیص الق����رآن     

عام���ًا، فكی���ف وال ی���صح " أس���كنوھّن: "بال���سّنة ج���ائز واق���ع ھ���ذا ل���و ك���ان قول���ھ
  . )١("فیھ العموم لما ذكرناه؟

درء التع����ارض الظ����اھري ب����ین ح����دیث فاطم����ة بن����ت ق����یس     : لمطل����ب الث����اني ا
  .  علیھ–رضي اهللا عنھما -واستدراك كل من عمر بن الخطاب وعائشة 

: درء التع���ارض ب���ین ح���دیث فاطم���ة واس���تدراك عم���ر ب���ن الخط���اب علیھ���ا       . ١
م��ا كّن��ا لن��دع كت��اب ربن��ا وس��ّنة نبّین��ا لق��ول       :"-رض��ي اهللا عن��ھ –أّم��ا ع��ن قول��ھ   

  :، فإن ھذا یجمع ثالثة معان" ندري أحفظت أم نسیتامرأة ال
، فھ���ي بی���د فاطم���ة بن���ت    – ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  –أم���ا س���ّنة رس���ول اهللا   . ١

ق��یس، ونح��ن ن��شھد ب��شھادة اهللا تع��الى قطع��ًا أّن��ھ ل��م یك��ن عن��د عم��ر ف��ي ذل��ك           
 غی�����ر عم�����وم س�����كنى  – ص�����لى اهللا علی�����ھ وس�����لم  –س�����ّنة ع�����ن رس�����ول اهللا  

لم أن یظ��ّن بعم��ر أّن��ھ ش��ّك بحك��م م��ن رس��ول اهللا      المطلق��ات فق��ط، وال یح��ل لم��س   
، وال بّین���ھ للّن���اس وی���أتى ب���ھ لم���ا ف���ي ھ���ذا م���ن        – ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   –

عظ��یم الوعی��د ف��ي الق��رآن، إذن ل��م یك��ن ف��ي ذل��ك عن��د عم��ر س��ّنة ع��ن رس��ول            
 فكتمھ����ا، ول����م ین����صھا ویبینھ����ا، فلی����صرحوا   – ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  –اهللا 

–ك س���ّنة ع���ن رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم بأّن���ھ ك���ان عن���د عم���ر ف���ي ذل���
ص��لى –ول��م یخب��ر بن��صھا الّن��اس حت��ى ی��روا م��ن مّن��ا ال��ذي یك��ذب عل��ى رس��ول       

، وأّین���ا ی���ضیف إل���ى عم���ر م���ا ق���د نزھ���ھ اهللا تع���الى عن���ھ، وال  –اهللا علی���ھ وس���لم
ص��لى – ع��ن الّنب��ي  –رض��ي اهللا عن��ھ –نقتن��ع م��نھم إال ب��القطع بأّن��ھ ك��ان عن��ده     

  . للمطلقة ثالثًا السكنى والنفقة مدة العدة إّن–اهللا علیھ وسلم
وأّم����ا كت����اب اهللا تع����الى فق����د بین����ھ إذ أت����ى باآلی����ة الم����ذكورة وھ����ي حج����ة      . ٢

ال ت���دري لع���ّل اهللا یح���دث بع���د ذل���ك أم���رًا، ف���إذا بلغ���ن   "لفاطم���ة علی���ھ؛ ألّن فیھ���ا

                                           
 . ٣٩٢-٣٩٠/ ٦ج/ عون المعبود شرح سنن أبي داود/  آبادي-١
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، فھ���ل ی���شّك أح���د ف���ي   "أجلھ���ّن، فأم���سكوھّن بمع���روف أو ف���ارقوھن بمع���روف   
 الط���الق الرجع���ي خاص���ة، ول���و ُذكِّ���ر عم���ر ب���ذلك لرج���ع ع���ن  أّن ھ���ذه اآلی���ة ف���ي

قول���ھ إذ من���ع م���ن أن یزی���د أح���د عل���ى أربعمائ���ة درھ���م ف���ي ص���داق ام���رأة ح���ین 
  .، فتذكر ورجع)١("پ   پ  پ  :" ذكرتھ امرأة بقولھ تعالى

ف��إن م��ا أمك��ن م��ن    ": لق��ول ام��رأة ال ن��دري أحفظ��ت أم ن��سیت   : "وأّم��ا قول��ھ . ٣
مك���ن عل���ى عم���ر ب���ال ش���ّك، وأق���رب ذل���ك ت���ذكیر   الن���سیان عل���ى فاطم���ة، فھ���و م 

 لھم��ا جمیع��ًا ب��التیمّم   –ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  –عّم��ار ل��ھ ب��أمر م��ن رس��ول اهللا     
م��ن الجناب��ة لم��ن ل��م یج��د الم��اء، فل��م ی��ذكر عم��ر ذل��ك، ول��و ك��ان ج��واز الن��سیان      
مانع���ًا م���ن قب���ول روای���ة الع���دل ال���ذي ق���د افت���رض اهللا قب���ول روایت���ھ ول���و ك���ان     

ل خ���صومنا ت���رك خب���ر الواح���د جمل���ة، ورد ش���ھادة ك���ل  ذل���ك لوج���ب عل���ى أص���و
ش���اھد ف���ي اإلس���الم لج���واز الن���سیان ف���ي ھ���ذا، ث���ّم إّن ح���دیث إب���راھیم النخع���ي      
ع���ن عم���ر منقط���ع؛ ألّن إب���راھیم ل���م ی���درك عم���ر ب���ن الخط���اب، وق���د ول���د بع���د      
م��وت عم��ر ب��سنتین، وأّم��ا م��ا ورد م��ن طری��ق یحی��ى ب��ن آدم ع��ن ال��شعبي ع��ن        

أن جئ���ت ب���شاھدین ی���شھدان أّنھم���ا س���معاه     ...طلقن���ي زوج���ي : "فاطم���ة قال���ت 
، فھ����م أّي الخ����صم أول مخ����الف   - ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم   –م����ن رس����ول اهللا  

–لھ��ذا، ول��و ل��زم ھ��ذا فاطم��ة لل��زم عم��ر ف��ي ك��ل م��ا ح��دث ب��ھ ع��ن رس��ول اهللا         
، وك���ل أح���د م���ن ال���صحابة وال ف���رق، فم���ن أظّن���ك مّم���ن  -ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم

ین اهللا تع���الى بخالفھ���ا وبطالنھ���ا ونع���وذ  یم���وه عل���ى الم���سلمین بأش���یاء ھ���و ی���د 
  .)٢(باهللا من الخذالن

–س���معت رس���ول اهللا : وأّم��ا م���ا وق���ع ف��ي بع���ض الروای���ات ع��ن عم���ر أّن���ھ ق��ال    
، فق����د ق����ال اإلم����ام  "لھ����ا ال����سكنى والنفق����ة : " یق����ول–ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم 

ال���سّنة بی���د فاطم���ة قطع���ًا   : ال ی���صح ذل���ك ع���ن عم���ر، وق���ال ال���دارقطني   : أحم���د
 الروای���ة ع���ن عم���ر ع���ن طری���ق إب���راھیم ومول���ده بع���د م���وت عم���ر  وأی���ضا تل���ك

ونح���ن ن���شھد ب���اهللا ش���ھادة ن���سأل عنھ���ا إذا : "ق���ال العالم���ة اب���ن الق���یم. ب���سنتین
ص����لى اهللا علی����ھ –لقین����اه أّن ھ����ذا ك����ذب عل����ى عم����ر وك����ذب عل����ى رس����ول اهللا  

، وینبغ����ي أن ال یحم����ل اإلن����سان ف����رط االنت����صار للم����ذاھب والتع����صب   –وس����لم
نن النبوی����ة ال����صریحة ال����صحیحة بالك����ذب البح����ت، فل����و    عل����ى معارض����ة ال����س 

 لخرس���ت فاطم���ة –ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم –یك���ون ھ���ذا عن���د عم���ر ع���ن الّنب���ي   
  .)٣(وذووھا ولم ینبروا بكلمة وال دعت فاطمة إلى المناظرة

  :درء التعارض بین حدیث فاطمة استدراك عائشة أّم المؤمنین علیھا. ٢

                                           
 . ٢٠/  النساء-١
 . ٢٩٧/ ١٠ج/ المحلى/  ابن حزم الظاھري-٢
 . ٣٥٩/ ٦ج/ نیل األوطار/  الشوكاني-٣
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إّن :اطم���ة لخروجھ���ا م���ن بیتھ���ا، وقال���ت فق���د روَي أّن عائ���شة عاب���ت عل���ى ف . ١
فاطم���ة كان���ت ف���ي مك���اٍن وح���ٍش فخی���ف عل���ى ناحیتھ���ا، وق���د أج���اب علی���ھ اب���ن     

م��ن تأم��ل ھ��ذا الخب��ر وج��ده غی��ر ص��حیح؛ ألن ھن��اك روای��ة ع��ن          : "حزمبقول��ھ
س����عید ذكرتھ����ا س����ابقًا ت����دل عل����ى أّن س����بب إخراجھ����ا ألنھ����ا ت����ؤذي إحماءھ����ا    

ا كم��ا ف��ي ذل��ك الخب��ر، فق��د بط��ل     بل��سانھا، ف��إذن ك��ان إخراجھ��ا م��ن أج��ل ل��سانھ     
ھ���ذا ال���ذي فی���ھ أّنھ���ا كان���ت ف���ي مك���اٍن وح���ٍش فخی���ف عل���ى ناحیتھ���ا، فل���ذلك           

 إذن ال ش���ّك أّنھ���ا إذا كان���ت ب���ین  –ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم –أرخ���ص لھ���ا الّنب���ي  
ق��وم ت��ؤذیھم بل��سانھا فلی��ست ف��ي مك��اٍن وح��ٍش، أو إذا كان��ت ف��ي مك��اٍن وح��ِش         

ھن���اك ق���وم ت���ؤذیھم بل���سانھا فتخ���رج    یخ���اف علیھ���ا فی���ھ، ف���ال ش���ّك أّن���ھ ل���یس     
  .)١(لذلك

إن ك���ان بك���م ش���ّر   : "وأّم���ا م���ا ورد م���ن ق���ول م���روان لم���ا ح���دث بح���دیثھا      . ٢
یعن���ي أّن خ���روج فاطم���ة ك���ان ل���شٍر ف���ي   ": فح���سبكم م���ا ب���ین ھ���ذین م���ن ال���شرّ  

ل���سانھا، فم����ع ك����ون م���روان ل����یس م����ن أھ����ل االنتق���اد عل����ى أج����الء ال����صحابة    
ع��ن ذل��ك الفح��ش ال��ذي رماھ��ا ب��ھ، فإّنھ��ا      والطع��ن ف��یھم، فق��د أع��اذ اهللا فاطم��ة     

، وألّن��ھ ل��و   )٢(م��ن خی��رة ن��ساء ال��صحابة ف��ضًال وعلم��ًا وم��ن المھ��اجرات األول       
وج��ب ال��سكنى علیھ��ا وكان��ت عب��ادة تعب��دھا اهللا بھ��ا أللزمھ��ا علی��ھ ال��سالم ول��م         

  ).٣(یخرجھا من بیت زوجھا
ی����ھ ث���ّم إّن معظ����م م���ا اس����تدركتھ عائ����شة عل���ى ال����صحابة ل����م یك���ن الح����ّظ ف    . ٣

حلیفھ���ا، ب���ل كان���ت م���ن ض���من األم���ور الت���ي لی���ست عن���دھا فیھ���ا عل���م، وھ���ي       
وممك���ن أن یك���ون ح���دیث فاطم���ة بن���ت ق���یس م���ن     . مجتھ���دة ت���صیب وتخط���ىء 

األم��ور الت��ي ل��م تك��ن تعل��م بھ��ا واهللا أعل��م، وبالت��الي فإّن��ھ ل��یس ف��ي ال��سّنة م��ا            
یع���ارض ح����دیث فاطم���ة، كم����ا أّن����ھ ل���یس ف����ي الكت����اب م���ا یعارض����ھ، وفاطم����ة     

  . جلیلة من فقھاء الصحابة غیر متھّمة في الروایةامرأة 
     وأّم����ا األحن����اف كع����ادتھم ف����ي تق����دیم المخل����ص م����ن جھ����ة ال����دلیل، وھ����و     
الت���رجیح، ول���ذلك فق���د رجح���وا روای���ة عم���ر ب���ن الخط���اب عل���ى ح���دیث فاطم���ة      

خالف���ت فاطم���ة  : "بن���ت ق���یس، وق���د ب���الغ الطح���اوي ف���ي تقری���ر مذھب���ھ فق���ال       
؛ ألّن عم���ر روى خ���الف م���ا روت،  –ی���ھ وس���لم ص���لى اهللا عل–س���ّنة رس���ول اهللا  

فخ���رج المعن���ى ال���ذي أنك���ر علیھ���ا وبط���ل ح���دیث فاطم���ة، فل���م یج���ب العم���ل ب���ھ     
أص��ًال وعمدت���ھ عل��ى م���ا ذك��ر م���ن المخالف��ة م���ا روى عم��ر ب���ن الخط��اب، فإن���ھ       

ص��لى  –س��معت رس��ول اهللا  : أورده م��ن طری��ق إب��راھیم النخع��ي ع��ن عم��ر ق��ال      

                                           
 . ٢٩٤/ ١٠ج/ المحلى/  ابن حزم-١
 . ٣٥٩/ ٦ج/  المصدر السابق-٢
 . ٧٠٨/ ٧ج/ السنن الكبرى/  البیھقي-٣
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وھ���ذا منقط���ع ال تق���وم   ، )١(" والنفق���ةلھ���ا ال���سكنى  : " یق���ول–اهللا علی���ھ وس���لم 
  .بھ حجة كما بّینت ذلك سابقًا، واهللا أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 . ٦٨/ ٣ج/ شرح معاني اآلثار/  الطحاوي-١
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  الخاتمة

وفیھ���ا أھ���ّم النت���ائج الت���ي توص���لت إلیھ���ا ھ���ذه الدراس���ة، وھ���ي عل���ى النح���و           
  : اآلتي
فاطم�����ة بن�����ت ق�����یس م�����ن المھ�����اجرات األول وال�����صحابیات الجل�����یالت    .١

  . صاحبة عقٍل وفھم
 .  صریحًا صحیحًا في مسألة المبتوتةیعتبر حدیث فاطمة نصًا .٢
س���لك العلم���اء ف���ي م���سألة المبتوت���ة بن���اًء عل���ى ح���دیث فاطم���ة أربع���ة         .٣

 :مسالك
  . القول بأّن لھا السكنى وال نفقة لھا: المسلك األول .١
 . القول بأّن لھا النفقة دون السكنى: المسلك الثاني .٢
 . القول بأّن لھا النفقة والسكنى: المسلك الثالث .٣
 . القول بأّنھا ال تستحق السكنى والنفقة: لرابعالمسلك ا .٤
ثب���ت أّن ال���راجح م���ن ھ���ذه الم���سالك ھ���و الم���سلك الراب���ع، وذل���ك لق���وة      .٤

أدل���تھم م���ن جھ���ة، وألّن ح���دیث فاطم���ة یعتب���ر ن���ص ص���حیح ف���ي ھ���ذه      
  . المسألة من جھٍة أخرى

س���لك العلم���اء ف���ي درء التع���ارض الظ���اھري ب���ین اآلیت���ین الك���ریمتین،        .٥
لك الجم���ع والتوفی���ق، وك���ذلك نف���س ال���شيء    وب���ین ح���دیث فاطم���ة م���س  

أّم�����ا . بالن�����سبة لح�����دیث فاطم�����ة واس�����تدراك عم�����ر وعائ�����شة علیھ�����ا    
األحن��اف فق��د س��لكوا م��سلك الت��رجیح، وذل��ك بت��رجیح روای��ة عم��ر ب��ن          

  . الخطاب على حدیث فاطمة بنت قیس
م���ا یت���وھم م���ن التع���ارض ب���ین بع���ض اآلی���ات وح���دیث فاطم���ة، وب���ین        . ٦

راك عم���ر وعائ���شة علیھ���ا، إّنم���ا ھ���و ف���ي ح���دیث فاطم���ة بن���ت ق���یس واس���تد
الظ���اھر، وإال فإّن���ھ ال تع���ارض حقیق���ي ب���ین ن���صوص الكت���اب وال���سّنة م���ن     

  . جھة، وبین نصوص السّنة بعضھا مع بعض من جھة أخرى
: اح����تّج العلم����اء بح����دیث فاطم����ة بن����ت ق����یس ف����ي أحك����ام كثی����رة منھ����ا  . ٧

رج�����ل نظ�����ر الم�����رأة إل�����ى ال: التع�����ریض بخطب�����ة المعت�����دة الب�����ائن، ومنھ�����ا
  . الخ... ووصفھا ثیابھا في الخلوة

  ھذا والحمد هللا رب العالمین
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  : قائمة المصادر
عبد : ت/ عون المعبود شرح سنن أبي داود)/ محمد شھاب الحق( اآلبادي -١

  . ط.د/ بیروت/ دار الفكر/ الرحمن محمود عثمان
/ تفسیرالبحر المحیط في ال)/ محمد بن یوسف بن حیان األندلسي( أبو حیان -٢

 .   ھـ١٤٢٠ط/ بیروت/ دار الفكر/ صدقي محمد جمیل: ت
 محمد محیي الدین عبد :ت/ سنن أبي داود)/ سلیمان بن األشعث(أبو داود  -٣

  .ط.د/ بیروت/المكتبة العصریة/ الحمي
/ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم/  أبو السعود بن محمد العمادي-٤

  .ط.د/ الریاض/ تبة الریاض الحدیثةمك/ عبد القادر عطا: ت
/ زاد المسیر في علم التفسیر)/ جمال الدین عبد الرحمن( ابن الجوزي -٥

 .   م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤)/ ٣(ط/ بیروت/ المكتب اإلسالمي
عبد : ت/ فتح الباري شرح صحیح البخاري)/ أحمد بن علي( ابن حجر -٦

  .ھـ١٤١٤ط/ بیروت/ دار الفكر/ العزیز بن باز
دار / أحمد شاكر: ت/ المحلى)/ أبو محمد بن علي بن سعید( حزم  ابن-٧

  .ط.د/ اآلفاق الجدیدة
 شعیب األرنؤوط و عادل مرشد، :ت/ المسند)/ أحمد بن محمد( ابن حنبل-٨

  / بیروت/ مؤسسة الرسالة/ وآخرون
 .م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١)/ ١( ط
حمد : ت/ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد)/ محمد بن أحمد( ابن رشد -٩

  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨)/ ١(ط/ ن.د/ معوض وعادل عبد الموجود
شعیب األرنؤوط و عادل :  ت/سنن ابن ماجة)/ محمد بن یزید( ابن ماجة -١٠

 - ھـ ١٤٣٠) ١(ط/ بیروت/ دار الرسالة العالمیة/ مرشد وآخرون
 م.٢٠٠٩

المكتب / المبدع في شرح المقنع)/ برھان الدین بن محمد( ابن مفلح -١١
  .ط.د/ بیروت/ المياإلس

/ بیروت/ دار الفكر/ شرح فتح القدیر)/ محمد بن عبد الواحد( ابن ھمام -١٢
  . ت.د)/ ٢(ط

محمد زھیر بن ناصر : ت/ الجامع الصحیح)/ محمد بن إسماعیل( البخاري -١٣
مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم (دار طوق النجاة /  الناصر

  .ھـ١٤٢٢/ )١(ط)/ محمد فؤاد عبد الباقي
علي محمد موحد وعادل : ت/ شرح السّنة)/ الحسین بن مسعود(البغوي  -١٤

-ھـ١٤١٢)/ ١(ط/ بیروت/ دار الكتب العلمیة/ أحمد عبد الموجود
  .م١٩٩٢

/ بیروت/ دار الكتب العلمیة/ السنن الكبرى)/ أحمد بن الحسین( البیھقي -١٥
  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤)/ ١(ط



 - ١٠٤٢ -

/ محمد فؤاد عبد الباقي: ت/  سنن الترمذي)/محمد بن عیسى( الترمذي -١٦
  .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨)/ ١(ط/ بیروت/ دار الكتب العلمیة

: ت/  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمدالدارقطني/السنن/ الدارقطني -١٧
/ بیروت/ مؤسسة الرسالة/ وآخرون/ شعیب االرنؤوط وحسن عبد المنعم

  .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤)/١(ط
دار إحیاء التراث / الجرح والتعدیل)/ ن أبي حاتمعبد الرحمن ب( الرازي -١٨

  .م١٩٥٣-ھـ١٣٧٢)/ ١(ط/ بیروت/ العربي
عصام : ت/ نیل األوطار شرح منتقى األخبار)/ محمد بن علي( الشوكاني -١٩ 

  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٣)/ ١(ط/ دار الحدیث/ الدین الصابطي
/ ن.د/ كامشرح بلوغ المرام من أدلة األح)/ محمد بن إسماعیل( الصنعاني -٢٠

  . م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨)/ ١(ط
/ دار الفكر/ جامع البیان عن تأویل آي القرآن)/ محمد بن جریر( الطبري -٢١

  .  ط.د/ بیروت
/ محمد زھري النجار: ت/شرح معاني اآلثار)/ أحمد بن جعفر( الطحاوي -٢٢

  .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧)/ ٢(ط/ ن.د
دار الكتب /   القرآنالجامع ألحكام)/ محمد بن أحمد األنصاري(القرطبي  -٢٣

 .م١٩٧٠-ھـ١٤١٣)/ ١(ط/  بیروت/ العلمیة
/ دار الكتب العلمیة/ التسھیل لعلوم التنزیل)/ محمد بن جزيء( الكلبي -٢٤

 .م١٩١٥-ھـ١٤١٥)/ ١(ط/ بیروت

علي : ت/ الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام الشافعي)/ أبو الحسن(الماوردي  -٢٥
 .ن.د/ ط. د/ج/. معوض و عادل أحمد عبد الموجود

/ حسن عبد المنعم شلبي: ت/ السنن الكبرى)/ أحمد بن شعیب( النسائي -٢٦
  م.٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١)/ ١(ط/بیروت/ مؤسسة الرسالة

خلیل مأمون : ت/ صحیح مسلم بشرح النووي/ یحیى بن شرف( النووي -٢٧
  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨)/ ٤(ط/ بیروت/ دار المعرفة/ شیحا

دار إحیاء / محمد فؤاد عبد الباقي: ت/ الصحیحالجامع / مسلم بن الحجاج -٢٨
  .ط.د/ بیروت/ التراث العربي

  




