ْـر ِة ب ْي َن َّ
الز ْو َج ْي ِن
الو ْق ِ
ت في ب ْع ِ
أَث َ ُر َ
ض َمسائِل ال ِعش َ
ص ْب ِر ا َّ
س ِم بَ ْي َن َّ
لز ْو َج ِة ع َْن َز ْو ِج َها،
الز ْو َجاتَِ ،و َ
(في القَ ْ
يالء ،وا ْنتِ َ
ب َوال َم ْفقُودِ)
اإل ِ
ظ ِار الغَائِ ِ
َو ِ

الدكتور
سلطان بن عبدالرحمن بن عبدالقادر العبيدان
أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة واألنظمة
بجامعة تبوك
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مقدّمة:

سالالم علالس رسالول ي ،ساليّدنا ونبيّنالا محمالد صاللّس ي
الحمد هلل ،والصّالالة وال ّ
عليه وعلس آله وأصحابه ومن وااله ،أ ّما بعد ،،،
ّ
والزمن أثرا ً كبيرا ً في مسائل العشرة بالين ال ّالزوجين ،ومنهالا
فال شكّ أنّ للوقت
النّكاح وال ّ
طالق وما يتعلّق بهما ،وهو أثر يتّضح من خالل مطالعة مسالائل هالذا الفقاله
وقضالالاياه ،حيالالث يالاللثّر الوقالالت أحيانالا ً فالالي الحكالالم علالالس بعالالض المسالالائل مالالن حيالالث الحال ّل
والح ُْرمة ،ومن حيث الجواز وعدمه.
أهمية الموضوع:
 .1تنبع أهمية هذا الموضوع من أهميّة ودقّة الجانب الذي يعالجه ويتصال ّد لاله
بالبحث والدّراسة.
ي مالن
 .2يسهم هذا الموضوع في وضع
ّ
تصور شامل عن موقال الفقاله اإلسالالم ّ
أثر الوقت في بعض مسائل العشرة بين ّ
الزوجين.
تعرض لدراسة هذا الموضوع تحديدا ً بدراسالة
 .3إنّني لم أجد أحدًا من الباحثين ّ
منفصلة من قبل فيما أعلم.

منهج البحث:

س ْـرتُ في كتابة هذا البحث ِو ْفق المنهج التّالي:
لقد ِ
ي :وذلالك مالن خالالل اسالتقراء وتتبّالع المسالائل الخاصّالة بالأثر
 .1المنهج االسالتقرائ ّ
ّ
الوقت في بعض مسائل العشرة بين الزوجين.
 .2المنهج المقارن :وذلك من خالل دراسة هذه المسائل في إطالار المقارنالة بالين
االتجاه الالات الفقهيّ الالة ف الالي موض الالوع البح الالث ،وع الالرض أدلّ الالة ه الالذه االتجاه الالات
الراجح في المسائل الخالفيّة.
للوصول إلس القول ّ
 .3تخ الالريج األحادي الالث وافث الالار ،ف الاليذا ك الالان الح الالديث واألث الالر ف الالي الص الالحيحين أو
أحالالدهما ،فالاليني أكتفالالي بالالذلك ،وإذا لالالم يكالالن فيهمالالا أو فالالي أحالالدهما ،فالاليني أقالالوم
بتخريجهما ،والحكم عليهما -قدر المسالتطاع -خاصالة إذا كالان يترتالب عليهمالا
ترجيح قو ٍل أو رأي.
ً
َ
 .4عدم التّرجمة لألعالم إالّ في أ ْ
ضيَق الحدود؛ رغبة في االختصار وعدم إطالالة
البحث.

ُخ ّ
طة البحث:

جاءت الدّراسة عبر مقدّمة ،وتمهيد ،وأربعة فصول:
مقدّمة :وفيها أهميّة الموضوع ،والمنهج المتّبع في الدّراسة.
وعر ْفتُ فيه معنس الوقت لغةً واصطالحا ً،والكلمات ذات الصّلة.
تمهيد:
َّ
سم بين ّ
الزوجات.
األول :أثر الوقت في القَ ْ
المبحث ّ
المبحث الثّاني :قَدْر الوقت الذي تصبر فيه ّ
الزوجة علس غياب زوجها.
المبحث الثّالث :أثر الوقت في تحديد زمن اإليالء.
الرابع :مقدار الوقت الذي يُ ْنتَظر فيه الغائب والمفقود.
المبحث ّ
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تمهيد

ت الصّلة به
ت واأللْفَاظ ذا ِ
الو ْق ِ
تعريف َ

ت لغة ً واصطال ًحا:
الوقْ ِ
 -تعريف َ

مقدار من ّ
الزمان معرو  ،وك ّل شيء قدَّرت
الو ْقتُ لغةً :أصله َوقَتَ  ،وهو
َ
ٌ
َ
َّ
َّ
له حينا ً فهو ُملقت ،وكذلك ما قدَّرت غايته فهو ُملقتَ ،وا ْلج َْم ُع :أ ْوقاتٌ َ ،وهُ َو
الميقاتُ  .و َو ْقتٌ َم ْوقُوتٌ و ُم َوقَّتٌ َ :محْ دُود( ، )1والوقت :مقدار من الزمان قدر ألمر
ِ
)
2
(
َ
َيءٍ َوكُ ْن ِه ِه فِي
ص ٌل يَ ُد ُّل َ
او َوا ْلقَا ُ َوالتَّا ُء :أ ْ
فارس " :ا ْل َو ُ
ما ؛ قال ابن ِ
علَس َح ِ ّد ش ْ
ْ
ان َو َ
غي ِْرهِِ .م ْنهُ ا ْل َوقتُ َّ :
ش ْي ُء ا ْل َمحْ دُودَُ .وا ْل ِميقَاتُ :
الز َمانُ ا ْل َم ْعلُو ُمَ .وا ْل َم ْوقُوتُ  :ال َّ
َز َم ٍ
()3
َ
ْ
ي َح َّد َدهُ" .
ا ْل َم ِص ُ
ير ِل ْل َوقتَِ .وقَتَ لَهُ َكذَا َو َوقَّتَهُ ،أ ْ
ْ
ساعَة من َّ
الز َمان
وقال ابن د َُريْدَ " :وا ْل َوقتَ :م ْع ُرو ا ْ
سم َواقع علس ال َّ
)
4
(
ست َ ْقبل أَيْضاً. ".
ست ْعمل فِي ا ْل ُم ْ
اضي َوقد ا ْ
والحينَ .وأكْثر َما ي ْ
ست َ ْعمل ِفي ا ْل َم ِ
ْ
والميقاتُ  ،قَالَ :فالت َّ ْوقِيتُ والتَّأقِيتُ  :أَن
"وقَ ْد تَك ََّر َر الت َّ ْوقيت
ِ
وقال ابن األثيرَ :
يختص ِب ِهَ ،وهُ َو بيانُ ِم ْقد َِار ال ُمدَّةَ .وتَقُولُ :وقَّتَ الشي َء يُ َوقِّته،
للشيء َو ْقتٌ
يُجْ َعل
ّ
ِ
َان ..والت َّ ْوقيت :تحدي ُد
س َع فِي ِه فأ ُ ْطلِقَ َ
ووقَتَهُ يَ ِقتُه ِإذا بَيَّنَ َحدَّه ،ث ُ َّم ات ُّ ِ
َ
علَس ا ْل َمك ِ
)
5
(
األَوقاتَ .وتَقُولَُ :وقَّتُّه ِل َي ْو ِم َكذَا ِمثْ َل أ َ َّج ْلته" .
الز َمان َوا ْل َو ْقت :أَن َّ
وفي الفروق ألبي هالل العسكري " :ا ْلفرق َبين َّ
الز َمان
احدَ ،وهُ َو ا ْل ُمقدّر بالحركة
أ َ ْوقَات ُمت َ َوا ِل َية ُم ْختَلفَة ،أَو غير ُم ْختَلفَة ،والوقت َو ِ
احدَة من حركات ا ْلفلك َوهُ َو يجْ ِري من َّ
سمَ ،والشَّا ِهد
الز َمان مجْ ر ا ْلج ُْزء من ا ْل ِج ْ
ا ْل َو ِ
)
6
(
أَيْضا ً أَنه يُقَال :ز َمان قصير وزمان َط ِويلَ ،و َال يُقَال َوقت قصير" .
وا ْ
الم ْقدار المحدود من َّ
الزمن.
لوقتُ اصطالحاًِ :
وقيل :الوقتُ الح ّد الواقع بين أمريْن أحدهما معلوم سابق ،وافخر معلوم به الحق.
وقيل :نهاية َّ
الزمان المفروض للعمل(.)7

صلة بالوقت:
 األلفاظ ذات ال ّ َّالزمن:
الو ْقالالت وكثيالالره .يق الالَ :ز َمالالانٌ َ
وز َمالالنٌ  ،والجمالالع أ َ ْزمالالانٌ
الز َّززمن ززل اللّغززة :اسالالم لقليالالل َ

أي طا َل علياله ال َّالز َمن ،وأ َ ْز َمالن بالمكالان أقالـام باله
وأ َ ْز ِمنَةٌ وأ َ ْز ُمنٌ  .ويقال :أَز َمنَ الشَّي َء ْ
َّ
والز َمالالان
َزمانالالا .ويقولالالون :لقيتُالاله ذاتَ الال ُّالز َمي ِْن؛ فيالالراد بالالذلك تراخالالي ال ُم الدَّة ،والال َّالز َمن

( )1لسان العرب ،البن منظور  ،107/2مادة( :وقت).
( )2المعجم الوسيط  ،1048/2مادة( :وقت).
( )3معجم مقاييس اللغة ،البن فارس  ،131/6مادة( :وقت).
( )4جمهرة اللغة ،البن دريد  ،408/1مادة( :وقت).
( )5النهاية في غريب الحديث واألثر ،البن األثير  ،212/5مادة( :وقت).
( )6الفروق اللّغويّة ،ألبي هالل العسكري ،ص(.)271-270
( )7أورد هذه التعريفات المناوي في التوقي علس مه ّمات التعري  ،ص(.)340-339
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لفظتالالان تحمالالالن نفالالس المعنالالس ،وال فالالارق بينهمالالا ،فهمالالا تنتميالالان إلالالس مالالادَّة لغويالالة
واحدة(.)1
أمالا مفهالوم ال َّالز َمن فالي اصالـطالح علمالاء المساللمين فهالو مالرتبط بمعنالاه اللغالوي ،فهالالو
يعني :ساعات الليل والنهار ،ويشالمل ذلالك الطويالل مالن المالدَّة والقصالير منهالا ،وبالذلك
الزركشي إذ يقول" :أَنَّ َّ
عرفه ّ
َالار ،أ َ ْو
َانَ :ح ِقي ِقالي َوهُ َالو ُم ُالر ُ
َّ
ور اللَّ ْيال ِل َوالنَّه ِ
الز َمانَ نَ ْوع ِ
()2
َ
ْ
َ
َ
علس َما قِي َل فِي ِه . "... ،وال يخفس مالا بالين هالذا المعنالس والمعنالس
َار ح ََر َك ِة الفل ِك َ
ِم ْقد ُ
اللغوي من ارتباط وثيق.
 األَجَل:ت وحُلول الدَّين ونح ِوه ،أو مدة الشيءـ ،والتَّأ ْ ِجيل:
ت فِي ا ْل َم ْو ِ
األ َ َج ُل لغةً :غايةُ ا ْل َو ْق ِ
اج ِل.
آجل وأَ ِجيل :تأَخرَ ،وهُ َو نَقِيضُ ا ْلعَ ِ
تَحْ دِي ُد األَجَ ِل ،وأ َ ِج َل الشي ُء يَأْجَ لُ ،فَه َُو ِ
وافجلَة:
وافجل
وافجلَةْ :اف ِخ َرةَُ ،وا ْلعَا ِجلَةُ :ال ُّد ْنيَا،
واأل َ ِجيل :ال ُم َلجَّل إِلس َو ْقتٍ،
ِ
ِ
ِ
وأم ٍيرَ ،وفِي
ِ
اجلَ ِة ،وأ َ ِجلَ ،كفَ ِر َح أ َ َجالً فَ ُه َو ﴿أ َ ِج ٌل} وأ َ ِجي ٌل ك َكتِ ٍ
اج ِل َوا ْلعَ ِ
ِض ُّد ا ْلعَ ِ
َ
العاج ِل.
آجل :تَأ َّخ َر فه َُو نَ ِقيض
ِ
نُس َخ ٍة فَه َُو ِ
ستَأ ْ َج ْلتُه أَيَ :
أجيالً :أَي أ َ َّخ َرني(.)3
وا ْ
طلبتُ ِم ْنهُ األَ َج َل ﴿فأ َ َّجلَني ِإلس ُم ّد ٍة} ت َ ِ
ْ
ْ
َ
لوقت.
الوقت ،والتأجيل :هو تأخير ا َ
ومن ذلك يتّضح أن األجَل :هو غاية َ
واأل َ َج ُل اصطالحاً :هو المدّة المستقبلة التي يضا إليها أمر من األمور ،سواء
كانت هذه اإلضافة أجالً للوفاء بالتزام ،أو أجالً إلنهاء التزام ،وسواء كانت هذه
مقررة بالشـرع ،أو بالقضاء ،أو بيرادة الملتزم فردا ً أو أكثر .وهذا التعري
المدّة ّ
يشمل:
أوالً :األجل الشَّـرعي ،وهو المدّة المستقبلة التي حدّدها المشـ ِ ّرع الحكيم سببا ً لحكم
شـرعي ،كالعدّة.
ثانياً :األجل القضائي :وهو المدّة المستقبلة التي يحدّدها القضاء أجالً ألمر من
األمور كيحضار الخصم ،أو البيّنة.
ثالثاً :األجل االتفاقي ،وهو المدّة المستقبلة التي يحدّدها الملتزم موعدا ً للوفاء
بالتزامه (أجل اإلضافة) ،أو إلنهاء تنفيذ هذا االلتزام (أجل التوقيت) سواء كان ذلك
فيما يت ّم من التصـرفات بيرادة منفردة أو بيرادتَيْن(.)4
 النَّسيئ َة:سي ُء .
سيئةُ والنَّ ِ
س ُم النَّ ِ
سأَه :أ َ َّخرهَ ،و ِاال ْ
سلُه نَ ْ
سأ ً وأ َ ْن َ
سأ َ الشّي َء َي ْن َ
النَّسيئ َةُ لغةً :نَ َ
سأَه ِفي ِه،
سأ َ أ َ َجلَه :أ َ َّخرهَ .و َحكَس ا ْبنُ د َُر ْيدٍَ :م َّد لَهُ ِفي األَ َج ِل أ َ ْن َ
ي ِفي أ َ َج ِله ،وأ َ ْن َ
ونَ َ
سأ َ ُ
والنسيء مهموز علس فعيل ،ويجوز اإلدغام؛ ألنه زائد ،وهو التأخير ،والنسيئة

( )1الصّحاح ،للجوهري  ،2131/5معجم مقاييس اللّغة  ،22/3تاج العروس ،للزبيدي ،152/35
للجميع مادة( :زمن).
( )2البرهان في علوم القرآن ،للزركشي .123/4
( )3الصحاح  ،1621/4لسان العرب  ،11/11تاج العروس  ،435/27مادة( :أجل).
( )4الموسوعة الفقهية الكويتية .5/2
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علس فعيلة مثله ،وهما اسمان من نسأ ي أجله من باب نفع ،وأنسأه باألل إذا
سأَه فِي أ َ َج ِله ،بِ َم ْعنًس ،ونسأته البيع وأنسأته فيه أيضا،
سأَه يُ أ َ َجلَه ونَ َ
أخره ،وأَن َ
سأً :تأ َ َّخر َح ْي ُ
ضها ع َْن وقتِه ،وبَدَأ َ ح َْملُها.
سئ َ ِ
سأ ُ نَ ْ
وأنسأته الدين أخرته ،نُ ِ
ت المرأَةُ ت ُ ْن َ
التأخير يَكُونُ فِي العُ ُم ِر وال َّدي ِْن(.)1
النَّسيئ َةُ اصطالحاً:
ُ

( )1المصباح المنير ،للفيومي  ،604/2لسان العرب  ،166/1أنيس الفقهاء ،للقونوي ص( ،)77تحرير
ألفاظ التنبيه ،للنووي ص( ،)179القاموس الفقهي ،لسعدي أبو حبيب ص( ،)351مادة( :نسأ).
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ال َم ْب َح ُ
األول
ث َّ
سم بين ّ
الزوجات
الو ْقت في القَ ْ
أَث َ ُر َ

سم بين ّ
الزوجات في اتّفاق الفقهاء -رحمهم ي -بأنّ
يتّضح أثر الوقت في ال َق ْ
()2
ّ ()1
سم ّ
للزوجات هو الليل  ،وهذا األمر ال خال فيه ؛ ألن
الزمن الذي يجب فيه القَ ْ
اللّيل للسكن واإليواء ،يأوي فيه اإلنسان إلس منزله ،ويسكن إلس أهله ،وينام في
فراشه مع زوجته عادة .والنّهار للمعاش ،والخروج ،والتكسب ،واالشتغال ،قال
َار َم َعاشًا (.)3(" )11
تعالسَ ﴿ :و َج َع ْلنَا اللَّ ْي َل ِلبَا ً
سا (َ )10و َج َع ْلنَا النَّه َ
سكُنُوا ِفي ِه َو ِلت َ ْبتَغُوا ِم ْن فَ ْ
ض ِل ِه
َار ِلت َ ْ
وقال تعالسَ ) :و ِم ْن َرحْ َم ِت ِه َج َع َل لَكُ ُم اللَّ ْي َل َوالنَّه َ
َولَ َعلَّكُ ْم ت َ ْ
شك ُُرونَ (.)4(( )73
سم الرجل بين نسائه لَيْلة ولَيْلة ،ويكون في النّهار في معاشه،
فعلس هذا ي ْق ِ
وقضاء حقوق الناس ،وما شاء مما يباح له إالّ أن يكون ممن معاشه بالليل
سم بين نسائه بالنّهار ،ويكون اللّيل في ح ِقّه كالنّهار
كالحراس ومن أشبههم ،فينه ي ْق ِ
ّ
في حقّ ِ غيره.
َ
َ
ّ
ً
سم تبعا لليل ،قالت عائشة -رضي ي عنها« -ف َماتَ -أي
والنّهار يدخل في الق ْ
ضهُ
علَ َّي فِي ِه فِي بَ ْي ِتي ،فَقَبَ َ
ُور َ
رسول ي صلّس ي عليه وسلّمِ -في اليَ ْو ِم الَّذِي كَانَ يَد ُ
سحْ ِريَ ،و َخالَ َ
ط ِريقُهُ ِري ِقي»(.)5
سهُ لَبَ ْينَ َنحْ ِري َو َ
َّللاُ َوإِنَّ َرأْ َ
َّ
ّ
ّ
وجه الدّاللة :د ّل الحديث علس أنّ اليوم يشمل النهار والليل.
س ْودَة بنت َز ْمعة -رضي ي عنها -وهَبتْ يومها لعائشة رضي ي
وروي أنّ َ
عنها(.)6
سم:
مذاهب الفّقهاء ل مدّة القَ ْ
() 1
() 2

() 3
() 4
() 5
() 6

(واتَّفَقُوا علس أَن عماد ا ْلقَس ِْم
األئمة العلماء" َ :160/2

قال ابن هبيرة -رحمه ي -في "اختال
اللَّيْل).
انظر :فتح القدير ،للكمال ابن الهمام  ،433/3حاشية الشلبي علس تبيين الحقائق للزيلعي ،179/2
الدر المختار ،للحصفكي مع رد المحتار (حاشية ابن عابدين)  ،207/3الكافي في فقه أهل المدينة
المالكي ،البن عبدالبر ص ( ،)256التاج واإلكليل ،للمواق  ،254/5الشرح الكبير للدردير مع
حاشية الدسوقي  ، ،340/2منح الجليل شرح مختصر خليل ،للشيخ عليش ،538 ،536 ،534/3
المهذّب ،للشيرازي  ،239/4روضة الطالبين ،للنووي  ،348/7أسنس المطالب مع حاشية الرملي،
لزكريا بن محمد األنصاري  ،231/3المغني شرح مختصر الخرقي ،البن قدامة  ،242/10المحرر
في الفقه ،لمجد الدين أبي البركات عبدالسالم ابن تيمية  ،197/2الشرح الكبير علس متن المقنع،
ألبي الفرج شمس الدين ابن قدامة  ،149/8شرح منتهس اإلرادات ،للبهوتي  ،318/5منار
السبيل ،البن ضويان .222/2
سورة النبأ ،افيتان.11 ،10 :
سورة القصص ،افية .73
يمرض
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ،كتاب النكاح ،باب :إذا استأذن الرجل نساءه في أن ّ
في بيت بعضهنّ فأذنّ له  ،34/7رقم (.)5217
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ،كتاب النكاح ،باب :المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها
وكي يقسم ذلك )34/7( ،رقم ( .)5212ومسلم في صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب :جواز هبتها
نوبتها لضرتها ،1085/2 ،رقم (.)1463
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سم بها علس النحو التالي:
اختل الفّقهاء في المدّة التي يكون القَ ْ
 -1مذهب الحنفيّة:
ير الحنفيّة أنّ االختيار في امتداد الد َّْور إلس الزوج؛ ألنّ المستحق هو
التسوية دون طريقها ،فين شاء يوما ً يوماً ،وإن شاء يَو َميْن يَو َميْن ،وإن شاء ثالثا ً
علَ ْم أَنَّ
ثالثًا ،وإن شاء أربعا ً أربعاً؛ ولذلك يقول الكمال ابن الهمام -رحمه يَ ":-وا ْ
سنَ ًة َما يُ َ
ظنُّ
اإل ْط َالقَ َال يُ ْم ِكنُ ا ْ
عتِبَا ُرهُ َ
سنَ ًة َ
ُور َ
علَس ِص َرافَتِ ِه ،فَ ِينَّهُ لَ ْو أ َ َرا َد أ َ ْن يَد َ
َهذَا ْ ِ
اإل َ
يال ِء َوهُ َو أ َ ْربَعَةُ أَ ْ
شه ٍُرَ ،وإِذَا
إ ْط َال ُ
ق ذَ ِلكَ لَهُ ،بَ ْل يَ ْنبَ ِغي أ َ ْن َال يُ ْطلَقَ لَهُ ِم ْقد ُ
َار ُم َّد ِة ْ ِ
ش ِة َو َج َب أ َ ْن ت ُ ْعتَبَ َر ا ْل ُم َّدةُ ا ْلقَ ِريبَةَُ ،وأ َ ُ
ظنُّ أ َ ْكث َ َر ِم ْن
يس َود َْف ِع ا ْل َوحْ َ
كَانَ ُوجُوبُهُ ِللتَّأْنِ ِ
َارةً َّإال أَ ْن ت َ ْر َ
َّللا أ َ ْ
علَ ُم .)1(".والتّسوية ال ُمست َ َحقَّةُ فِي ا ْلبَ ْيتُوت َ ِة َال
ُج ُمعَ ٍة ُمض َّ
ضيَا بِ ِه َو َ َّ ُ
)
2
(
َ
َاطَ ،و َال ِخ َال َ فِي ِه .
فِي ا ْل ُمجَا َمعَ ِة؛ ِألنَّهَا ت ُ ْبتَنَس َ
علَس النَّش ِ
 -2مذهب المالكيّة:
سم في اللّيل وهو ال يكون إال ليلة وليلة ،ويصح أن يمت ّد
ير المالكيّة أنّ عماد القَ ْ
إلس أكثر ْ
إن رضين به ،واأل َ ْولس ليلة ليلة؛ اقتداء برسول ي ؛ وألنّ ذلك أقرب إلس
التّسوية في إيفاء الحقوق.
وقالوا أيضاً :ويبدأ باللّيل؛ ألنّه وقت اإليواء ّ
للزوجة ،فيقم عند ك ّل واحدة ليلة
واليوم الذي يليها.
واستدلّوا علس ذلك بأنّه عمل رسول ي  وصحابته ،ولم ينقل عن أحد منهم َقسم
أكثر من يوم ويوم(.)3
 -3مذهب الشَّا عيّة:
َ
َ
ّ
سم الليل ،واأل ْولس أن يكون ليلة وليلة ،وتجوز بالزيادة
ير الشافعيّة أنّ عماد الق ْ
ليلتين وثالث؛ ألنّه في ح ّد القليل ،وال تجوز الزيادة عن الثالث إال برضاهنّ ؛ ألنّ
تغريرا بحقهنّ  ،فين فعل ذلك لزمه القضاء للبواقي ،وإذا قسم بها ليلة كان لها
فيه
ً
الليلة وما يليها من نهار؛ لقول عائشة -رضي ي عنها" -قبض رسول ي  في
أول الشهر اللّيل(.)5
بيتي وفي يومي"( .)4وألنّ اللّيل سابق النّهار؛ ولذلك يكون ّ
 -4مذهب الحنابلة:
سم بين نسائه ليلة وليلةْ ،
أحب الزيادة علس ذلك لم
فين
الرجل ي ْق ِ
ّ
ير الحنابلة أنّ ّ
يجز إال برضاهنّ .
واستدلّوا علس ذلك بما يلي:
أ -أنّ النّبي  إنّما قَسم ليلة وليلة.
( )1فتح القدير ،للكمال ابن الهمام .435-434/3
( )2تبيين الحقائق  ،180-179/2المبسوط ،للسرخسي  ،217/5فتح القدير .435-434/3
( )3الكافي ص ( ،)256حاشية الدسوقي علس الشرح الكبير  ،342-340/2منح الجليل .538 ،534/3
( )4أخرجه البخاري في الجامع الصحيح من كتاب :الخمس ،باب :ما جاء في بيوت أزواج النبي صلس ي
عليه وسلم ،وما نسب من البيوت إليهن  ،81/4رقم (.)3100 ،3099
( )5المهذّب  ،240-239/4روضة الطالبين  ، 352-348/7مغني المحتاج إلس معرفة معاني ألفاظ
المنهاج ،للشربيني .336-334/3
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ب -وألنّ التّسوية واجبة ،وإنّما ج ّ ُِوز بالبداية بواحدة لتعذّر الجمع ،فيذا بات عند
واحدة ليلة تعيّنت الليلة الثانية حقًا لألخر  ،فلم يجز جعلها لألولس بغير رضاها.
جـ -وألنّه تأخير لحقوق بعضهنّ  ،فلم يجز بغير رضاهنّ  ،كالزيادة علس الثّالث.
د -وألنّه إذا كان له أربع نسوة فجعل لكل واحدة ثالثًا ،حصل تأخير األخيرة في تسع
ليال ،وذلك كثير فلم يجز ،كما لو كان له امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعاً.
هـ -وألنّ للتأخير آفات ،فال يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضا المستحق ،كتأخير
ال َّديْن الحال(.)1
 -5مذهب الظاهريّة:
ْ
س َم ِة ِل َّ
لز ْوجَاتِِ :م ْن
يقول اإلمام ابن حزم -رحمه ي -في كتابه المحلَّسَ ":و َح ُّد ال ِق ْ
)
2
(
اح َد ٍةَ ،و َال َيج ُ
ْع"  .واستد ّل علس
ُوز لَهُ أ َ ْن يَ ِزي َد َ
سب ٍْع ِلكُ ِ ّل َو ِ
علَس َ
لَ ْيلَ ٍة فَ َما َزا َد إلَس َ
سب ٍ
تزوج أ ّم سلمة
ذلك بما روي عن أ ّم سلمة -رضي ي عنها -أنّ رسول ي  لما ّ
لكْ ،
ْس ِب ِك علس أ َ ْه ِل ِك هَوانٌ ْ ،
سبَّ ْعتُ
شئ ْ ِ
سبَّ ْعتُ ِ
إن ِ
وإن َ
ت َ
أقام عندها ثالثًا ثم قال :لَي َ
سبَّ ْعتُ ِلنِسائِي»(.)3
ِ
لك َ
وجه الدَّاللة:
ص َّح أَنَّ ِل َّ
س ْب ِع جَا ِئ ٌز ِبجَ َو ِاز
يقول ابن حزم-رحمه ي ":-فَ َ
س ِّب َع َو َما دُونَ ال َّ
ج أَ ْن يُ َ
لز ْو ِ
سب ِْعَ ،وأ َ َّما ِ ّ
ب
الز َيا َدةُ َ
علَس ال َّ
سب ِْعِ ،ألَنَّهُ َبعْضُ ال َّ
ال َّ
سب ِْع فَ َم ْمنُوعٌ ِل َما ذَك َْرنَا قَ ْب ُل ِم ْن ُوجُو ِ
ا ْل َع ْد ِل َب ْينَ ُهنَّ فَلَ ْو ج َ
اح َد ِة َما شَا َء َ -ولَ ْو
ْع لَكَانَ لَهُ أ َ ْن َي ِبيتَ ِع ْن َد ا ْل َو ِ
َاز أ َ ْكث َ ُر ِم ْن َ
سب ٍ
ص َّح أَنَّهُ َال َيج ُ
ُوز
اط ٌل َوظُ ْل ٌم .فَ َ
س ُم ِل ْأل ُ ْخ َر ِمثْ َل ذَ ِلكَ َ -و َهذَا َب ِ
سأ َ ْق ِ
أَع َْوا ًما َ -و َيقُولَُ :
ع َد ِد اللَّ َيا ِلي َّإال َما أَج َ
ص فَقَ ْطَ ،ولَ ْو َال َهذَا ْاألَث َ ُر َما أَج َْزنَا أ َ ْكث َ َر ِم ْن لَ ْيلَ ٍة -
ِم ْن َ
َاز ُه النَّ ُّ
س ِم
َو ِبا َ َّ ِ
ار الثَّا ِبتَةُ ِم ْن قَ ْ
َّلل ت َ َعالَس الت َّ ْو ِفيقَُ .ولَ ْيلَةً أَح ُّ
َب إلَ ْينَاِ ،ألَنَّهُ َكذَ ِلكَ جَا َءتْ ْافث َ ُ
)
4
(
ع ْن ُهنَّ . "-
َّللاُ َ
َّللاُ َ
سلَّ َم ِ -أل ُ َّمهَا ِ
َّللا َ -
سو ِل َّ ِ
علَ ْي ِه َو َ
َر ُ
ي َّ
صلَّس َّ
ت ا ْل ُم ْل ِم ِنينَ َ -ر ِض َ
الراجح:
ّ
ً
ً
َ
أنّ
أنّ
سم ليلة ليلة؛ وذلك
يظهر لي -وي تعالس أعلم -القول األولس بالقبول هو الق ْ
لعمل رسول ي  بين زوجاته ومداومته عليه ،كما ثبت عنه  .قال أنس  : كَانَ
س َم بَ ْينَ ُهنَّ َ ،ال يَ ْنت َ ِهي إِلَس ا ْل َم ْرأ َ ِة
صلَّس يُ َ
يِ َ
س ُع نِ ْ
سلَّ َم تِ ْ
س َو ٍة ،فَكَانَ إِذَا قَ َ
علَ ْي ِه َو َ
ِللنَّبِ ّ
األُولَس إ َّال في تسع» (. )5
ْ
ِ ِ ِ ْ ٍ

القناع

( )1المغني  ،248 ،242/10اإلنصا في معرفة الراجح من الخال  ،للمرداوي  ،364/8كشا
عن متن اإلقناع ،للبهوتي .2556-2555/7
( )2ال ُمحلّس في شرح ال ُمجلّس بالحجج وافثار ،البن حزم الظاهري .68-67/10
( )3أخرجه مسلم في صحيحه :كتاب الرضاع -باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها
عقب الزفا  ،1083/2رقم (.)1460
( )4المحلس البن حزم .68 ،67/10
( )5أخرجه مسلم في صحيحه :كتاب الرضاع -باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل
واحدة ليلة مع يومها  ،1084/2رقم (.)1462
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س ِع،
َاء ال ِت ّ ْ
يقول اإلمام النّووي-رحمه ي -في شـرح هذا الحديث ":فَ َم ْعنَاهُ بَ ْع َد ا ْن ِقض ِ
علَس لَ ْيلَ ٍة لَ ْيلَةٍ؛ ِألَنَّ فيه مخاطرة
س ِم َ
حب أن ال يَ ِزي َد ِفي ا ْلقَ ْ
َوفِي ِه أنه يُ ْ
ست َ ّ
بحقوقهنّ "(.)1

() 1

شـرح صحيح مسلم ،للنووي .47/10
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المبحث الثّاني
ص ِبر فيه ّ
الزوجة على غياب زوجها
قَدْر الو ْقت الذي ت ْ
ال شك أنّ غياب ّ
الزوج عن زوجته يلحق بها أبْلغ الضّرر وأعظمه ،فاهلل سبحانه
ُ
ْ
الزوجة بهذه المثابة أيضا ً ّ
للزوجة ،وجعل ّ
الزوج لباسا ً وأنسا ً وسكنا ً ّ
جعل ّ
للزوج،
ّ
وانقطاع ّ
عن زوجته م ْن شأنه ْ
الزوج ْ
الحرج والمشقة.
أن يوقعها في
َ
وقد اختل

عن غياب ا ّ
الفّقهاء في حُكم التّفريق للضّـرر النّاشئ ْ
لزوج علس قولَيْن:

األول :أنّه ال يجوز التّفريق بين المرأة وزوجها بسبب الغياب مطلقاً ،سوا ًء
القول َّ
)
2
(
)
1
(
صـرتْ  .وهو ما ذهب إليه الحنفيّة  ،والشافعيّة  ،والحنابلة
أطالتْ هذه المدّة أم ق ُ
()4
في قول( ،)3والظاهريّة .
القول الثّانل :جواز التفريق للضّـرر بسبب الغَ ْيبَة ،إالّ أنّ فيه تفصيالً :فقد ذهب
تضـررت المرأة بغياب زوجها مدّة طويلة،
المالكيّة( )5إلس القول بجواز التفريق إذا
ّ
غ ْيبَته بعُ ْذ ٍر أ ْم بغير ْ
الزنا ،سوا ًء أكانت َ
وخشيتْ الوقوع في ّ
عذر ،فالقصد من
التّفريق عندهم هو رفع الضّـرر عن ّ
الزوجة؛ ألنّها ال تستطيع الصّبر علس بُ ْع ِد
()6
زوجها ،فال أَثَر لقصد ّ
الزوج هنا ،ويُط ِلّق عليه ،ولو لم يقصد الضّـرر .
وفرقوا في الحكم بنا ًء عليها ،فيذا كانت
أ ّما الحنابلة( )7فقد نظروا إلس سبب الغَ ْيبَة ّ
َ
غ ْيبَة ّ
يفرق بينهماْ ،
وإن طالتْ مدّة الغياب ،ما دام قد ترك
الزوج لعذر حاجة لم ّ
الرزق الضّـروري ،أو
لزوجته نفقة ،ومن أمثلة ذلك :غيابه في طلب العلم ،أو طلب ّ
إن كانت َ
الجهاد في سبيل ي ،أو الح ّج وغيره ،أ ّما ْ
وتضـررت
غ ْيبَته لغير عذر،
ّ
فرق القاضي بينهما.
المرأة ،وطالبت بالتّفريقّ ،

( )1المبسوط  ،35-34/11بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،للكاساني  ،196/6حاشية ابن عابدين
.590/3
ي في الجديد ،وهو الصّحيح ،أنّه ليس لها الفسخ؛ ألنّه إذا لم يجز الحكم بموته
( )2وهو قول اإلمام الشافع ّ
في قسمة ماله ،لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته .األم ،للشافعي  ،250/7المهذّب ،545/4
الوسيط في المذهب ،لإلمام الغزالي  ،148/6 ،367/4روضة الطالبين ،401-400/8 ،34/6
مغني المحتاج .521-520/3
( )3المغني  ،250-247/11الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ،البن مفلح ،249/9 ،45/8
اإلنصا  ،294 ،288/9 ،336-335/7دليل الطالب ،للشيخ مرعي بن يوس ص .203
( )4المحلَّس ،البن حزم .134-133/10
المدونة الكبر  ،لإلمام مالك  30/2وما بعدها ،المنتقس شرح موطأ مالك ،للباجي  ،358/5حاشية
()5
ّ
الدسوقي .482 ،431/2
( )6الت ّاج واإلكليل  ،495/5الفواكه الدواني ،ألحمد بن غنيم النفراوي  ،66-65/2الشـرح الكبير للدردير
.482 ،431/2
( )7المغني  ،250-247/11المبدع شرح المقنع ،البن مفلح  ،89/7كشا القناع  ،192/5منار السبيل
.88-87/2
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ويبدو أنّ التفريق هناك كان إلصـرار ّ
الزوج علس الغياب ،قاصدًا اإلضـرار بزوجته؛
ب وجيه ،فكان التّفريق عقوبة له مقابل قصده.
ألنّه غاب دون سب ٍ
سبب االختال بين الفريقين في هذه المسألة:
ّ
يعود اختال الفّقهاء في حكم التّفريق بين ّ
الزوجين للضـّرر الناشئ عن غياب
ّ
للرجل
الزوج إلس االختال الحاصل بينهم في حقّ َ
فرأ َ بعضهم أنّه حق َّ
الو ْط ِءَ ،
ّ
وليس واجبا ً عليه ،ورأ آخرون أنّ ّ
للزوجة فيه حقا ً أيضاً؛ ولذلك اشترطوا دوامه،
ّ
للرجل وليس واجبًا عليه ،وله ت َ ْرك حقه ْ
ْ
إن شاء،
فمن قال بأنّه ال يَ ْعدو كونه حقّا ً َّ
قال بعدم التّفريق بسبب الغياب ،أ ّما ْ
ْترك بينهما ،والبُ ّد ِم ْن
من قال بأنّه حق ُمش َ
دوامه واستمراره ،قال بالتّفريق للضّـرر بتركه بسبب الغياب.
ْ
لوطء
ونظرا ً ألنّ مدار اختال الفّقهاء في هذه المسألة يعود إلس اختالفهم في حقّ ا َ
صالً عند فقهاء المذاهب -رحمهم ي.-
سط القول فيه ُمفَ َّ
فسأ ُ ْب ِ
قولَيْن:
الو ْط ِء علس ْ
اختل الفّقهاء في حقّ َ
مرة واحدة قضا ًء ،وما زاد
األول :أنّ َ
القول ّ
للرجل ،وال يجب عليه إالّ ّ
الو ْط َء حق َّ
)
1
(
ستَحَقّ دِيانةً ال قضا ًء ،ويأْث َ ُم عند الحنف ّية إذا ترك الدّيانة ُمت َ َعنّتا ً مع قدرته
عليها ُم ْ
)
2
(
الو ْطء ،وال يأْثَم بتركه مطلقا ً عند الشافعيّة  ،ويشترط القاضي من الحنابلة
علس َ
)
4
(
)
3
(
أن ال يتع ّمد اإلضـرار بتركه .وإليه ذهب الجمهور من الحنفيّة  ،والشافعيّة ،
والقاضي أبو يعلس( )5من الحنابلة(.)6
فالو ْطء عند أصحاب هذا القول حق ّ
للزوج ،فال يجب عليه ،وله تركه ،إالّ أنّ لها
َ
ً
مرة واحدة في العمر.
حقّا فيه ،ويسقط هذا الحقّ بالوصول إليه ّ
لز ْو َج ِة أ َ ْن ت ُ َ
ب َز ْو َجهَا بِا ْل َو ْط ِء؛ ِألَنَّ ِحلَّهُ
يقول اإلمام الكاساني-رحمه يَ « :-و ِل َّ
طا ِل َ
لَهَا َحقُّهَا َك َما أَنَّ ِحلَّهَا لَهُ َحقُّهَُ ،وإِذَا َ
علَس َّ
علَ ْي ِه فِي ا ْل ُحك ِْم
جَ ،ويُجْ بَ ُر َ
ب َ
طالَبَتْهُ يَ ِج ُ
الز ْو ِ
( )1المبسوط  ،103/5البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن نجيم  ،135/4 ،235/3حاشية ابن عابدين
.495/3
( )2مغني المحتاج  ،270/3نهاية المحتاج إلس شرح ألفاظ المنهاج ،للرملي ،ومعه حاشية الشبراملسي
وحاشية المغربي الرشيدي  ، 311/6حاشية البجيرمي علس شرح منهج الطالب ،للبجيرمي
.387/3
( )3تحفة الفقهاء ،للسمرقندي  ،227/2حاشية ابن عابدين .469 ،495/3
( )4روضة الطالبين  ، 196 ،179/7تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،البن حجر الهيتمي  ،440/7حاشية
البجيرمي  ،387/3حاشية الشـرواني  ،312/7فتح الباري ،البن حجر .308/9
( )5القاضي عند الحنابلة هنا :هو أبو يعلس الفَ ّراء ،وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خل الفَ ّراء ،أبو
يعلس380-458( ،هـ) عالم عصـره في األصول والفروع ،من أهل بغدادُ ،ولي القضاء دار الخالفة
وغيرها فاشترط شـرو ً
طا لقبولها ،كان شيخ الحنابلة ،وله تصاني كثيرة منها :األحكام السلطانية
في السياسة الشرعية ،والمعتمد ،والعدة في أصول الفقه .انظر :تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي
 ،256/2سير أعالم النبالء ،للذهبي  ،92-89/18البداية والنهاية ،البن كثير  ، ،94/12األعالم،
للزركلي . 100-99/6
( )6المغني  ، 247/11 ،239/10الشرح الكبير علس متن المقنع ،ألبي الفرج ابن قدامة ،138 ،135/8
اإلنصا .354/8
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اح َدةًَ ،و ِ ّ
س ِن
الزيَا َدةُ َ
ب فِي َما بَ ْينَهُ َوبَ ْينَ َّ ِ
ب ُح ْ
َم َّرةً َو ِ
علَس ذَ ِلكَ ت َ ِج ُ
َّللا تَعَالَس ِم ْن بَا ِ
صحَا ِبنَاَ ،و ِع ْن َد
ب َ
ض أَ ْ
ا ْل ُمعَاش ََر ِة َوا ْ
علَ ْي ِه فِي ا ْل ُحك ِْم ِع ْن َد بَ ْع ِ
َاح ،فَ َال يَ ِج ُ
ستِدَا َم ِة ال ِنّك ِ
علَ ْي ِه ِفي ا ْل ُحك ِْم.)1(» .
ب َ
بَ ْع ِض ِه ْم يَ ِج ُ
ْ
ول ْم أجد مستندًا لهذا القول فيما بحثتُ فيه إال ما استد ّل به ابن حجر -رحمه ي-
ام َرأَةً
ي( )2ت َ َز َّو َج ْ
لذلك في شـرحه حديث عائشة -رضي ي عنها :-أَنَّ ِرفَاعَةَ القُ َر ِظ َّ
ث ُ َّم َ
سلَّ َم فَذَك ََرتْ لَهُ أَنَّهُ الَ يَأْتِيهَا،
صلَّس يُ َ
طلَّقَهَا ،فَت َ َز َّو َجتْ آ َخ َر ،فَأَت َ ِ
ي َ
علَ ْي ِه َو َ
ت النَّبِ َّ
س ْيلَت َ ِك
س ْيلَتَهُ(َ )4ويَذُوقَ عُ َ
ْس َمعَهُ إِ َّال ِمثْ ُل هُ ْدبَ ٍة( ،)3فَقَالَ« :الََ ،حتَّس تَذُوقِي عُ َ
َوأَنَّهُ لَي َ
»(.)5
ست ُ ِد ّل به علس أنّ المرأة ال حقّ لها في
يقول اإلمام ابن حجر -رحمه ي« :-فا ْ
َ
ْ
شـر ،وأنّه ليس
الجماع؛ ألنّ هذه المرأة شكَتْ أنّ زوجها ال يطلُها ،وأنّ ذك ََرهُ ال يَنت َ ِ
خ النّبي  نكاحَها بذلك »(.)6
معه ما يُ ْغني عنها ،ولم يَ ْف َ
س ِ
ويمكن أن يُست َد ّل لهم أيضًا بما يأتل:
مرة
 -1أنّ َ
الو ْطء لو كان للمرأة فيه حق لجاز المرأة العنِّين التي أصابها ّ
)
7
(
أن ت ْطلُب ال ّ
واحدة ثم أصيب بالمرض ْ
الو ْطء
طالق  ،فليس لها حق في َ
بداللة ذلك.

( )1بدائع الصنائع .331/2
(ِ )2رفاعَة القُّ َرظِ ي :هو ابن سموءل ،ويقال :ابن سموأل ،وهو رفاعة بن وهب بن عتيك ،وقد طلق
امرأته تميمة بنت وهب وهو ابن عمها ،فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير .الجرح والتعديل ،البن أبي
حاتم الرازي  ، 492/3اإلصابة في تمييز الصحابة ،البن حجر العسقالني .540/3
ُون ا ْل ُم ْه َملَ ِة بَ ْعدَهَا ُم َو َّح َدة ٌ َم ْفت ُوحَةٌ ،ه َُو َ
بِ ،ب َ
ب الَّذِي لَ ْم
ض ِّم ا ْلهَاءِ َو ُ
ط َر ُ الث َّ ْو ِ
(ُ )3ه ْدبَةُ :ه ْدبَةُ الث َّ ْو ِ
سك ِ
شع ُْر ا ْل َج ْف ِنُ ،ه ْدبَةُ الث َّ ْوبَ :مت َاعَهَ ،وأَنَّهُ ِر ْخ ٌو مث ُل َ
ط َر الثَّوب،
ب ا ْلعَي ِْن َوه َُو َ
يُ ْن َ
سجْ َ ،مأْ ُخوذٌ مِ ْن ُه ْد ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َتْ
عد َِم ِاالنتِش َِار  .انظر :لسان
ست ِْرخاءِ َو َ
عنهَا َ
َال يُغني َ
ش ْيئ ًاَ .وأ َراد أن ذك ََرهُ يُشبِه ال ُهدبَة فِي ِاال ْ
العرب  ،782-780/1مقاييس اللغة  ،44-43/6المصباح المنير  ،635/2النهاية في غريب
الحديث واألثر  ، 249/5للجميع مادة( :هدب) ،فتح الباري ،البن حجر  ،465/9شرح صحيح
مسلم ،للنووي .2/10
ٌ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
س ْيلَة :هُ َو ِب َ
س ِل
اع َ
م
ج
ل
ا
َن
ع
ة
ي
ا
ن
ك
ي
ه
و
ٍ،
ة
ل
س
ع
َ
ِير
غ
ص
ت
،
ِين
س
ال
ح
ت
ف
و
ض ِّم ا ْلعَي ِْن
ْ
ِ
ِ
شبَّهَ لَذَّتَهُ ِبلَذَّ ِة الْعَ َ
َ
َ
ّ
( )4العُ َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
َ
ِ
ِ ِ ِ
َوح ََال َوتِهِ .انظر :لسان العرب  ،445/11القاموس المحيط ،للفيروزآبادي ،ص(،)1032-1031
مقاييس اللغة  ،313/4المصباح المنير  ،409/2للجميع مادة( :عسل) ،الزاهر ص(،)216
النهاية في غريب الحديث واألثر  ،237/3فتح الباري  ،466/9شرح صحيح مسلم .3/10
( )5أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ،باب شهادة المختبي  ،168/3رقم ( ،)2639وفي كتاب الطالق،
باب إذا طلقها ثالثًا ثم تزوجت بعد العدة زو ًجا غيره فلم يمسها ،56/7 ،رقم ( .)5317وأخرجه
مسلم في كتاب النكاح ،باب ال تحل المطلقة ثالثًا لمطلقها حتس تنكح زو ًجا غيره ويطأها ثم يفارقها
وتنقضي عدتها  ،1055/2رقم (.)1433
( )6فتح الباري .468/9
( )7البحر الرائق  ،135-133/4حاشية ابن عابدين  ،495/3مغني المحتاج .270/3
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ضع( ،)1ول ّ
 -2أنّ ّ
ع ْقد ،وال َمهْر فيه بدل البُ ْ
الزواج َ
لزوج حقّ االنتفاع ُ
مقابل ذلكْ ،
الو ْطء حق لها باإلضافة إلس ال َمهْر ،لكانت مستحقّة للب َدلَيْن
فين قيل بأنّ َ
ع ْقد واحد.
في َ
ْ
ّ
الوطء حقّ للمرأة أيضاً ،واستدامته واجب ،ولها المطالبة به،
القول الثاني :أنّ َ
ْ
ّ
بالزوج عُذر مانع كمرض ونحوه .وإليه ذهب
واشترط الحنابلة أن ال يكون
(.)4
المالكيّة( ،)3والحنابلة
واستدلّوا لذلك بالكتاب ،والسنّة ،وافثار ،واإلجماع ،والمعقول ،والقياس:
 -1من القرآن الكريم :استدلّوا بافيات افتية:
َاج ِع) (.)5
أ -قوله تعالسَ ( :وا ْهج ُُروهُنَّ ِفي ا ْل َمض ِ
وجه الدّاللة :أنّ األمر في افية الكريمة في معاقبة النّاشز إنّما يكون عن طريق
هجرها في المضجع ،وهذا يد ّل علس أنّه ليس له أن يهجرها في المضجع دونما
نشوز ،مما يد ّل علس وجوب المبيت في المضجع(.)6
ساكٌ
ب -قوله تعالسَ ( :ولَ ُهنَّ ِمثْ ُل الَّذِي َ
علَي ِْهنَّ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ ) ( ،)7وقوله تعالس( :فَ ِي ْم َ
ِب َم ْع ُرو ٍ )(.)8
وجه الدّاللة :أنّ اإلمساك بالمعرو هو الجماع( ،)9وهو ُمطالَب به ،م ّما يد ّل علس
أحقّيتها فيه.
 -2من السنّة وافثار:
َ
ُ
َّللا
َّللاُ َ
حديث َ
أ-
ع ْن ُه َما ،قال :قا َل ِلي َرسُو ُل َّ ِ
ع ْب ِد َّ ِ
ي َّ
َّللا ب ِْن ع َْم ِرو ب ِْن العَ ِ
اص َر ِض َ
َ
ُ
َ
َارَ ،وتَقُو ُم اللَّ ْيلَ؟»،
سلَّ َم« :يَا َ
صلَّس يُ َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْب َد َّ
َّللاِ ،ألَ ْم أ ْخبَ ْر أنَّكَ تَصُو ُم النَّه َ
ضع()2
بالب ْ

ش َرة .والبُ ْ
( )1البُ ْ
ض ُع :من ال ُمبَا َ
ج في قولهم:
ضعَة ،وهي ال ُمبَا َ
ض ُع منها بمعنس الجماع ،وقد ُكنِّي بها الف َ ْر ُ
َملَكَ فال ٌن بُ ْ
عقَدَ لها ،يُقَالُ :أ َ ْب َ
زوجْ ت َها .انظر :الصّحاح
ض َع فُالنة إذا َ
ضعْتُ ا ْل َم ْرأَةَ إِ ْبضَاعا ً إِذَا ّ
 ،1187/3لسان العرب  ،14/8القاموس المحيط ص( ،)703للجميع مادة( :بضع) ،طلبة الطلبة
ص( ،)130المغرب  ،77/1النهاية في غريب الحديث واألثر  ،133-132/1تحرير ألفاظ التنبيه
ص(.)254
( )2الهداية شرح بداية المبتدئ ،للمرغيناني  ،201/1بدائع الصنائع  ،323-322/2حاشية ابن عابدين
 ،585/3الوسيط ،للغزالي .268/5
( )3المدونة الكبر  ،لإلمام مالك ،190-189/2 ،الكافي ص ( ،)257شرح الدسوقي  ،339/2منح
الجليل لعليش  ،325/4شـرح الزرقاني علس الموطأ .348/3
( )4المغني  ،240-237/10المحرر في الفقه  ،193/2المبدع  ،248/6اإلنصا  ،354/8كشا
القناع .2549/7
( )5سورة النّساء ،جزء من آية رقم (.)34
( )6الفتاو الكبر  ،البن تيمية  .481/5ونصّ عبارة ابن تيمية" :وقوله تعالس {واهجروهنّ في
المضاجع} مع قوله «وال يهجر إال في المضجع» دليل علس وجوب المبيت في المضجع ،ودليل علس أنّه ال
يهجر المنزل".
( )7سورة البقرة ،جزء من آية رقم (.)228
( )8سورة البقرة ،جزء من آية رقم (.)229
()9شـرح الزركشي علس مختصـر الخرقي .263/5
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علَ ْيكَ
س ِدكَ َ
َّللا قَالََ « :فالَ ت َ ْفعَ ْل ُ
َقُ ْلتُ  :بَلَس يَا َرسُو َل َّ ِ
ص ْم َوأ َ ْف ِط ْرَ ،وقُ ْم َونَ ْم ،فَ ِينَّ ِل َج َ
علَ ْيكَ َحقًّا»(.)1
علَ ْيكَ َحقًّاَ ،وإِنَّ ِل َز ْو ِجكَ َ
َحقًّاَ ،وإِنَّ ِلعَ ْينِكَ َ
وجه الدّاللة :قوله« :وإنّ لزوجك عليك حقًّا» ،فأخبر أنّ للمرأة عليه حقّاً ،وهو
الو ْطء ،وهذا واضح من خالل بيان الحديث لحال عبدي ،فقيامه اللّيل
حقّها في َ
الو ْطء؛ ولذلك نهاه رسول ي  عن ذلك(.)2
وصوم النّهار دليل علس منعه حقّها في َ
ُ
اش
صلَّس يُ َ
حديث جَا ِب ِر ب ِْن َ
ب-
ي َ
سو َل ِ
ع ْب ِد ِ
علَ ْي ِه َو َ
ي  أَنَّ َر ُ
سلَّ َم قَا َل لَهُ« :فِ َر ٌ
)
3
(
ش ْي َ
اش ِال ْم َرأ َ ِت ِهَ ،والثَّا ِل ُ
ث ِلل َّ
ان» .
الرا ِب ُع ِلل َّ
ض ْي ِ َ ،و َّ
ِل َّ
لر ُج ِلَ ،و ِف َر ٌ
ط ِ
اش ِال ْم َرأَتِ ِه» ،وهذا يد ّل علس
اش ِل َّ
لر ُج ِلَ ،وفِ َر ٌ
وجه الدّاللة :قول رسول ي « :فِ َر ٌ
الرجُل ْ
أن ينام مع امرأته في فراش واحد ،وإنّما حقّها عليه في
أنّه ليس علس َّ
الو ْطء خاصّة(.)4
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
انَ
نَ
َاء،
صلس يُ َ
ي َ
سل َم َ ،وأبِي الد َّْرد ِ
ج -قِصَّة أبِي الد َّْرد ِ
سل َم بَ ْي َ
عل ْي ِه َو َ
َاء  :آخس النبِ ُّ
ْ
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َاء ُمتبَ ِذلة ،فقا َل لهَاَ :ما شَأن ِك؟ قالتْ  :أخوكَ
َاء ،ف َرأ أ َّم الد َّْرد ِ
س ْل َمانُ أَبَا الد َّْرد ِ
ار َ
فَ َز َ
صنَ َع لَهُ َ
طعَا ًما ،فَقَالَ :كُلْ؟
َاء فَ َ
ْس لَهُ حَاجَةٌ فِي ال ُّد ْنيَا ،فَجَا َء أَبُو الد َّْرد ِ
أَبُو الد َّْرد ِ
َاء لَي َ
ب أَبُو
قَالَ :فَ ِي ِنّي صَائِ ٌم ،قَالََ :ما أَنَا بِآ ِك ٍل َحتَّس تَأْكُلَ ،قَالَ :فَأ َ َكلَ ،فَلَ َّما كَانَ اللَّ ْي ُل ذَ َه َ
ب يَقُو ُم فَقَالَ :نَ ْم ،فَلَ َّما كَانَ ِم ْن آ ِخ ِر اللَّ ْي ِل قَالَ:
الد َّْرد ِ
َاء يَقُو ُم ،قَالَ :نَ ْم ،فَنَا َم ،ث ُ َّم ذَ َه َ
َ
َ
ُ
ْ
ًّ
ًّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
عل ْيكَ َحقا،
سكَ َ
سل َمانُ  :إِنَّ ِل َر ِّبكَ َ
س ْل َمانُ ق ِم افنَ  ،ف َ
عل ْيكَ َحقاَ ،و ِلنف ِ
صليَا فقا َل له َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ًّ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ْ
سل َم ،فذك ََر
صلس يُ َ
َو ِأله ِلكَ َ
ي َ
عل ْي ِه َو َ
َق َحقه ،فأتَس النبِ َّ
عل ْيكَ َحقا ،فأع ِْط كُ َّل ذِي ح ّ ٍ
)
5
(
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
سل َمانُ » .
صلس يُ َ
سل َمَ « :
ي َ
صدَقَ َ
عل ْي ِه َو َ
ذَ ِلكَ لَهُ ،فَقا َل النبِ ُّ
والو ْطء
علَ ْيكَ َحقّا ً»،
وجه الدّاللة :في إقرار رسول ي  لقول سلمانَ « :و ِأل َ ْه ِلكَ َ
َ
هو أحد هذه الحقوق .يقول ابن حجر -رحمه يَ « :-وقَ ْد يُ ْل َخذُ ِم ْنهُ ثُبُوتُ َح ِقّهَا فِي
ت أ َ ْهلَكَ (،)6
ا ْل َو ْط ِء؛ ِلقَ ْو ِل ِهَ :و ِأل َ ْه ِلكَ َ
علَ ْيكَ َحقّاً ،ث ُ َّم قَالََ :وائْ ِ

( )1أخرجه البخاري ،في كتاب الصوم ،باب حق الجسم في الصوم  ،39/3رقم ( .)1975وأخرجه مسلم،
في كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر لمن تضـرر به ،أو فوت به حقًا ،أو لم يفطر العيدين
والتشريق ،وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم  ،812/2رقم (.)1159
( )2المغني  ،237/10الشرح الكبير علس متن المقنع  ،136/8كشا القناع  ،2548/7فتح الباري
.299/9
( )3أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة ،باب كراهة ما زاد علس الحاجة من الفراش واللباس
 ،1651/3رقم (.)2084
( )4التاج واإلكليل  ،252/5مواهب الجليل  ،11/4شرح صحيح مسلم ،للنووي .60-59/14
( )5أخرجه البخاري ،في كتاب الصوم ،باب من أقسم علس أخيه ليفطر في الصوم  ،38/3رقم (.)1968
وانظر :فتح الباري ،البن حجر .212-209/4
البر واإلحسان ،باب :ما
( )6قولهَ « :وائْ ِ
ت أ َ ْهلَكَ » ،هذه الزيادة من رواية في صحيح ابن حبان ،في كتاب ّ
جاء في الطاعات وثوابها  ،23/2رقم ( ،)320والدارقطني في السنن ،كتاب الصيام ،باب :ما جاء
في صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه  ،137/3رقم ( .)2235قال األلباني في التعليقات
الحسان علس صحيح ابن حبان  ،359/1رقم (" :)320صحيح" ،وقال الشيخ شعيب األرنالوط في
تعليقه علس صحيح ابن حبان " :إسناده صحيح علس شرط الشيخين".
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علَس ذَ ِلكَ »(.)1
سلَّ َم َ
َّللا َ
يِ َ
علَ ْي ِه َو َ
َوقَ َّر َرهُ النَّبِ ّ
صلَّس َّ ُ
سور(:)2
د -استد ّل ابن قدامة -رحمه ي -بما جاء في بعض روايات حديث كعب بن ُ
الرجل وامرأته قال« :إنّ لها حقّا ً عليك يا بَ ْعل ،تصيبها في أربع
أنّه حين قضس بين َّ
لمن عدل ،فأعطها ذاك ود ْ
ع عنك العلل ،فاستحسن عمر قضاءه ورضيه»(.)3
ّ
ومعنس ذلك :أنّ ي ّ
للرجل ْ
يتزوج من النساء مثنس وثالث ورباع،
أن
ّ
عز وج ّل أح ّل َّ
ْ
فللرجل ثالثة أيام علس تقدير زواجه
فين فَعَل فلك ّل واحدة منهنّ يوم ،وبنا ًء عليه َّ
()4
بأربع نسوة ،وللمرأة من أربعة أيام يوم ،ومن أربع ليال ليلة واحدة .
 -3من اإلجماع:
سور ،عندما جاءت امرأة إلس
استدلّوا باإلجماع الذي حصل علس قضاء كعب بن ُ
سا ،فقال ت المرأة :يا أمير الملمنين :ما رأيت
عمر بن الخطاب  وكان كعب جال ً
الحار ما
أفضل من زوجي ،إنّه ليبيت ليلة قائماً ،ويظ ّل نهاره صائما ً في اليوم
ّ
يفطر ،فاستغفر لها عمر وأثنس عليها ،استحيت المرأة ،وقامت راجعة ،فقال كعب:
يا أمير الملمنين هال أ َ ْ
ع َديْتَ ( )5المرأة علس زوجها ،فقال عمر لكعب -رضي ي
عنهما :-اقض بينهما ،فينّك فهمتَ من أمرهما ما لم أفهم ،قال :قال فينّي أر أنّ
لها يو ًما ْ
من أربعة أيام كأنّ زوجها له أربع نسوة ،فيذا لم يكن له غيرها ،فينّي
أقضي له بثالثة أيام ولياليهنّ يتع ّبد فيهنّ  ،ولها يوم وليلة ،فقال عمر« :وي ما
قاض علس البصـرة» ،وفي لفظ:
ي من افخر ،اذهب فأ ْنت
ٍ
رأيك ّ
األول بأعجب إل ّ
()7
)
6
(
«ف ِن ْع َم القاضي أ َ ْنتَ »  ،وهذه قضية ا ْ
شت ُ ِهرتْ فلم ت ُ ْنكَر ،فكانتْ إجماعًا .
 -4من المعقول والقياس:
واستدلّوا لذلك بما يلل:

( )1فتح الباري ،البن حجر  .212/4وانظر :المبدع  ،247/6كشا القناع .2548/7
األزدي :من بني لَقيط ،قاضي البصـرة ،وليها لعمر وعثمان ،أسلم علس عهد النبي 
سور
( )2كعب بن ُ
ّ
ولم يره ،فليس له صحبة ،فهو معدود من كبار التابعين ،قتل يوم الجمل ،قام يعظ الناس ويذكرهم،
فجاءه سهم فقتله .انظر :التاريخ الكبير ،للبخاري  ،223/7الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم
 ،162/7سير أعالم النبالء ،للذهبي  ،525-524/3تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ،ألبي
زرعة ص( ،)270اإلصابة .341-340/9
( )3االستيعاب  ،1319-1318/3المغني  ،239/10الطرق الحكمية ص(.)25
( )4المغني  .239/10وانظر :االستيعاب ،البن عبدالبر  ،1321/3مواهب الجليل  ،11/4منح الجليل
 ،586/3الشرح الكبير ،ألبي الفرج ابن قدامة  ،138/8شرح منتهس اإلرادات .312/5
صـْرتَ  .انظر :لسان العرب
( )5أ َ ْع َديْتَ  :من االستعداء وهو طلب التقوية والنصـرة ،والمعنس :هالّ نَ َ
 40-39/15المصباح المنير  ، ،398-397/2مادة( :عدا).
( )6أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  ،149-148/7ووكيع في أخبار القضاة  ،276-275/1وابن سعد في
الطبقات الكبر  ،64-63/7وابن عبدالبر في االستيعاب  ،1319-1318/3وابن حجر في
اإلصابة  ،341-340/9وابن القيم في الطرق الحكمية ص( .)25قال األلباني في إرواء الغليل
 ،80/7رقم ( " :)2016صحيح ".
( )7المغني  ،238/10المبدع  ،247/6كشا القناع  ،2548/7مطالب أولي النهس ،للرحيباني .265/5
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أ -قالوا :لو ل ْم ْ
تزوجت بالمجبوب
الو ْطء لما ثبت لها الخيار إذا ّ
يكن لها حقّ في َ
ّ
ْ
الوطء بسبب هذا العيب ،م ّما أعطاها الخيار
والممسوح جاهلة بهما؛ وذلك لتعذر َ
ْ ()1
الوطء .
بالفسخ ،وهذا دليل علس وجود حقّ لها في َ
يكن واجبا ً علس ّ
الرجل ،ولو ل ْم ْ
الزوج لزوجته؛ ل َملك
ب -أنّ َ
الو ْطء واجب علس ّ
َ
ّ
ّ
ّ
كالزيادة في النفقة علس قدْر الواجب ،ولكنّ
زوجتَيْه به،
الزوج تخصيص إحد
ْ
ّ
َ
سم واجبة ،فليس له تخصيص إحداهما وحرمان األخر ؛ لحقها
التّسوية في الق ْ
فيه(.)2
كالرجل ،بدليل وجوب استئذان المرأة في العَ ْزل كاأل َ َمة؛
الو ْطء حقّ للمرأة
ج -أنّ َ
ّ
ّ
ألنّ في العَ ْزل إنقاصا ً لحقها ،فيشترط لذلك رضاها ،ولو كان غير واجب لما وجب
استئذانها فيه(.)3
الو ْطء وجَ ب
الو ْطء أيضاً :أنّه إذا حل
ترك َ
الرجل علس ْ
د -م ّما يد ّل علس وجوب َ
ّ
ً()4
عليه ،ولو كان غير واجب في األصْل لما صار باليمين علس تركه واجبا .
الو ْطء ،وبيان ذلك :أنّ ّ
الزوج إذا
أي :أنّهم استدلّوا بالقياس علس اإليالء في وجوب َ
حل علس عدم االقتراب ْ
من زوجته مدّة أربعة أشهر فهو ُمو ٍل ،ويجب عليه إذا أراد
أن َي َ
استمراريّة ّ
الزواج ْ
طأ زوجته خالل هذه المدّة ،أو بعد انتهائها ،علس خال بين
الفّقهاءْ ،
وأن يُك ِفّر عن ذلك.
َ
ْ
الو ْطء في اإليالء ل ْم ْ
يكن بسبب اليمين علس تركه ،إذ ال أث َر لليمين في
ووجوب َ
َ
إحالة أ َ ْم ٍر غير واجب إلس أ ْم ٍر واجب بذاته ،فيذا حل اإلنسان علس أ ْن يترك طعا ًما
معيّناً ،أو ْ
أن يمتنع عنه ،فينّ هذه اليمين ال تجعل هذا الطعام المباح واجبا ً عليه،
وكذلك اليمين علس عدم َو ْطء ّ
الو ْطء غير واجب ل ْم تصيّره يمين
الزوجة ،لو كان َ
الت ّ ْرك هذه واجباً.
المناقشة والقول المختار:
يُم ِك ْن ْ
أن يُجاب ع ّما استد ّل به ابن حجر -رحمه ي -بما جاء في حديث عائشة -
رضي ي عنها -بأنّ رسول ي  لم يفسخ هذا ّ
الزواج؛ الحتمال ِع ْلمها قبل زواجها
الو ْطء ،و ِع ْلمها بذلك وسكوتها عنه دليل قبو ٍل منها بذلك ،وهذا
بعجز زوجها عن َ
ّ
ع ِلمتْ بذلك وقصدَتْ ّ
الزواج منه؛ ليكون ذلك سبيالً
الو ْطء ،أو أنها َ
يُ ْ
س ِقط حقّها في َ
َ
األول ،وحرصا ً من رسول ي  لئ ّ
ال يُتّخذ هذا
لها تعود من خالله إلس زوجها ّ
سخ هذا
األول ،فقد رفض ف ْ
الطريق وسيلة للتحايل من أجل تحليل المرأة لزوجها ّ

 ،189/2فتح الباري  ،468/9المغني البن قدامة  ،238/10كشا

( )1المدونة الكبر
.2549/7
( )2المغني  ،238/10الشرح الكبير  ،136/8المبدع  ،248/6كشا القناع .2548/7
( )3شرح الزرقاني  ،348/3المغني البن قدامة  ،240/10كشا القناع .2549/7
( )4المغني  ،240-239/10الشرح الكبير  ،138/8المبدع  ،249/6كشا القناع .2549/7
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القناع

النّكاح ،ويشهد لذلك اشتراطه  الجماع بقوله« :ال ،حتس تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك»(.)1
الو ْطء فقط؛ نظراً
ث ّم كي يستقيم أن تأتي تلك المرأة طالبة فسخ نكاحها ِلعلَّة عدم َ
ْ
الزوج عنه ،فيأتيها الجواب :لن تنالي ال ّ
لعجز ّ
طالق حتس يُقدم زوجك علس َوطئِك؟!
فامتناع رسول ي  عن إجابة المرأة لطلبها بالفسخ ل ْم ْ
يكن ألنّ المرأة ال حقّ لها
بقول المرأة وا ّدِعائها عَجْ ز زوجها عن
س ِلّم ْ
في الجماع؛ بدليل أنّ رسول ي  لم يُ َ
الو ْطء ،وهذا يستفاد من رواية اإلمام البخاري -رحمه ي -األخر لهذا الحديث،
َ
()2
َ
َ
َ
وفيها قول رسول ي  لها« :لَعَلَّ ِك ت ُ ِري ِدينَ أ ْن ت َ ْر ِج ِعي إِلَس ِرفاعَة؟ الَ ، »...،بل
إنّ تكذيب زوجها لها هو أش ّد داللة علس ذلك ،وقد َو َرد ذلك عند اإلمام البخاري -
الرواية قول زوجهاَ « :كذَبَتْ
رحمه ي -أيضًا في كتاب ال ِلّباس ،فقد جاء في هذه ِ ّ
َ
َ
َ
َّللاِ ،إِنِّي َأل َ ْنفُ ُ
ش ٌز ،ت ُ ِري ُد ِرفاعَة ،فقَا َل
ضهَا نَ ْف َ
َو َّ ِ
ِيم(َ ،)3ولَ ِكنَّهَا نَا ِ
َّللا يَا َر ُ
سو َل َّ
ض األَد ِ
صلُ ِحي لَهُ َحتَّس يَذُوقَ ِم ْن
َّللا  " : فَ ِي ْن كَانَ ذَ ِل ِك لَ ْم ت َ ِح ِّلي لَهُ ،أ َ ْو :لَ ْم ت َ ْ
سو ُل َّ ِ
َر ُ
)
4
(
س ْيلَتِ ِك» .
عُ َ
سخ ال عالقة له بما ا ّدعته ِم ْن
الرواية تد ّل بوضوح علس أنّ سبب عدم الف ْ
وهذه ّ
وتضـررها بذلك ،مما يُبطل االستدالل بهذا الحديث لطروء
الو ْطء
عَجْ ز زوجها عن َ
ّ
االحتمال إليه.
الو ْطء هو حقّ ّ
الزوج ،فَلَه تركه ،وال يجب عليه أبدًا ،وال إثْ َم عليه
ث ّم إنّ القول بأنّ َ
بتركه ،فيه إضـرار بالمرأة ،وإخالل بالنّكاح الذي شـُرع لمصلحة ا ّ
لزوجين ولدفع
الرجل والمرأة ،فيذا
الضّـرر عنهما بما يحقّقه من عفا بدفع ضـرر الشّهوة عن ّ
امتنع ّ
الو ْطء ،وقلنا :ليس للمرأة ْ
أن تُطالب به؛ ألنّه حقّ له ،فقد اخت ّل
الزوج عن َ
ع ْقد ّ
بذلك المقصود ْ
الرجل والمرأة معاً؛ لذلك :فينّ المصلحة
من َ
الزواج القائم علس ّ
ّ
ْترك ل ّ
والزوجة معاً.
لزوج
في دفع ضـرر الشّهوة تَشْهد للقول بأنّ َ
الو ْطء هو حقّ ُمش َ

( )1سبق تخريجه ص (.)15
( )2أخرجه البخاري ،كتاب الطالق ،باب من أجاز طالق الثالث  ،42/7رقم ( .)5260وانظر :فتح الباري
.466/9
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
( )3قَولُهُِ " :إنّ
َ
َ
َ
ُ
ض ،بالنُّون َوالْفَاء َوالضَّاد ا ْل ُم ْع َج َمة،
ف
ن
ال
ن
ِيم،
د
األ
ض
ف
ن
ك
ي
أ
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ِيم
د
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ه
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ْ
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ْ
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َ
اشرة،
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ة
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ا
ن
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ُو
ه
و
ِه.
غ
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د
د
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ن
ع
د
ل
الج
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ِيم
د
األ
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ا
م
ك
ُها،
ك
وأعر
ُها
د
ه
ِ
َ َ ِ َ
َ ُ
َّ
َُ َ
َ
ِ
ُ
ِ
ِ
أ َ ْي أُجْ ِ
الج َماع ،وهو ِكنَايَةً بَلِيغَةً فِي الْغَايَ ِة مِ ْن ذَ ِلكَ ؛ ِألَنَّهَا أ َ ْوقَ ُع فِي النَّ ْف ِس مِ َن التَّص ِْريحِ؛ ِألنََّ
ُ
و َك َمال ق َّوة ِ
سا ِع ٍد َو ُم َال َز َم ٍة َ
ط ِويلَةٍ .انظر :لسان العرب  ،11-8/12القاموس
الَّذِي يَ ْنفُضُ ْاألَدِي َم يَحْ ت َا ُ
ج إِلَس قُ َّو ِة َ
المحيط ص(،)1074المعجم الوسيط  ،10/1النهاية في غريب الحديث واألثر ،98/5 ،32-31/1
للجميع مادة( :أدم) ،فتح الباري  ،282/10عمدة القاري  ،6/22إرشاد الساري لشرح صحيح
البخاري (شرح القسطالني) .435/8
( )4أخرجه البخاري ،كتاب اللباس ،باب الثياب الخضـر  ،148/7رقم ( .)5825وانظر :فتح الباري
.466/9
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وهذا ما رجّحه ابن عابدين -رحمه ي -عندما قال تعليقا ً علس القول بأنّ الجماع بعد
المرة األولس حقّه ال حقّها« :قُ ْلت :فِي ِه نَ َ
ع ِل ْمت ِم ْن
ظ ٌر َب ْل ُه َو َحقُّهُ َو َحقُّهَا أ َ ْيضًاِ ،ل َما َ
ّ
َ ً ()1
ب ِديَانة» .
اج ٌ
أَنَّهُ َو ِ
مرة واحدة فقط :أنّه قول بِال
ويُالحظ علس قولهم -أيضا ً -بأنّ الجماع
ٌ
واجب لها ّ
َّ ()2
َ
المرة ألجْ ِل انتفاء العُنة
دليل ،وقد وجّ هه ابن عابدين -رحمه ي -بأنّ هذه
ّ
الو ْطء بعدها(.)3
والتّفريق بها ،وإالّ فلها حق في َ
ّ
عن ذلك ك ِلّه ،فينّ عبارات الفقهاء القائلين بأنّه حقّ ل ّ
وفضالً ْ
لزوج ،تد ّل علس
ْ
ْ
ومن أمثلة ذلك:
الوطء،
إقرارهم بحقّ المرأة في َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ما جاء في "بدائع الصنائع"َ « :و ِل َّ
ب َز ْو َجهَا بِال َوط ِء؛ ِألنَّ ِحلَّهُ لَهَا
لز ْو َج ِة أ ْن تُطا ِل َ
َحقُّهَا َك َما أَنَّ ِحلَّهَا لَهُ َحقُّهُ»(.)4
ظهار « :أَنَّ ِل ْل َم ْرأ َ ِة أ َ ْن ت ُ َ
وكما يقول -أيضًا -في معرض حديثه عن ال ّ
طا ِلبَهُ ِبا ْل َو ْط ِء
طأَ؛ ِألَنَّهُ ِبالتَّحْ ِر ِيم ِبال ِ ّ
طالَبَتْهُ ِب ِه فَعَلَس ا ْلحَا ِك ِم أ َ ْن يُجْ ِب َر ُه َحتَّس يُ َك ِفّ َر َو َي َ
َوإِذَا َ
َار أَض ََّر
ظه ِ
ْث َمنَعَهَا َحقَّهَا فِي ا ْل َو ْط ِء َم َع قِيَ ِام ا ْل ِم ْل ِك فَكَانَ لَهَا ا ْل ُم َ
ِبهَا َحي ُ
اء َح ِقّهَا َود َْف ِع
طالَبَةُ ِب ِييفَ ِ
َ
َ
علَ ْي ِه ذ ِلكَ َويُجْ بَ ُر
ب َ
التَّض َُّر ِر َ
ع ْنهَا َوفِي ُو ْ
ار ِة فيَ ِج ُ
س ِع ِه إيفَا ُء َح ِقّهَا ِب ِي َزالَ ِة ا ْلح ُْر َم ِة ِبا ْل َكفَّ َ
)
5
(
امتَنَ َع » .
َ
علَ ْي ِه لَ ْو ْ
َ
َ
الز ْوج َ
َار َّ
ظا ِلما
أما صاحب "تُحْ فَة الفُقهاء" فيقولَ « :وفِي ا ْل َو ْطء حق ا ْل َم ْرأة فص َ
ستَحق»(.)6
لمنع َحقّهَا ا ْل ُم ْ
وغير هذه العبارات كثير ،مما يد ّل علس ثبوت حقّ الجماع للمرأة ،وت َ ْمكينها من
المطالبة به إن امتنع عنه لغير ع ُْذ ٍر مقبول.
مول ِيا ً حتس ت َ ِصل إلس
ويشهد لذلك :أنّه إذا َحلَ علس ترك حقّها من الجماع ،كان ُ
حقّها من الفُّ ْرقة ،أو الفَّ ْيئ َة ،إذ ليس ّ
اإلمساك بال َم ْعرو  ،أو التّسـريح
للزوج إال ْ
ي ُم ّدتِه إذا لم يَ ْقربها ،وكذلك
بيحسان؛ لذا ح َُر َم اإليالء منها ،ويُ َّ
فرق بينهما ب ُمض ّ
األمر في ال ّ
اإلمساك
الو ْطء ِ
وظهاره لها ،لم يحقّق ْ
ظهار؛ ألنّه ب َم ْنعه حقّها ِمنَ َ
)
7
(
ضـرب عند االمتناع ْ
بال َم ْعرو  ،فيُطالَب بال َع ْودة إليها ،بل ويُ ْ
عن ذلك .
ضـرر بغياب ا ّ
أدلّة القولَيْن في ُحكْم التّفريق بين ّ
لزوج:
الزوجين للت ّ ّ
األول:
 -1أدلّة القول ّ
( )1حاشية ابن عابدين .202/3
( )2العُنَّة :هي اسم من ال ِعنِّين ،وهو الذي ال يَ ْقدِر علس ِإ ْتيَان النِّساء ِل َ
ع َّن إذا
ض ْع آل ٍة أو ِصغَ ِرها ،مِ ْنَ :
س في العُنَّة ،وهي حظيرة اإلبل .انظر :لسان العرب  ،104-102/15مادة( :عنا) ،المصباح
ُح ِب َ
ْ
المنير  ،433/2مادة( :عنن) ،طلبة الطلبة ،للنسفي ص( ،)136ال ُمغ ِرب ،للمط ّرزي،86/2 ،
المطلع علس أبواب المقنع ،للبعلي ص( ،)319الدّر المختار  ،مع حاشية ابن عابدين .494/3
( )3حاشية ابن عابدين .378/5
( )4بدائع الصنائع ،للكاساني  ،331/2وانظر :الد ّر المختار مع حاشية ابن عابدين .469/3
( )5بدائع الصنائع .234/3
( )6تحفة الفقهاء .208-205/2
( )7حاشية ابن عابدين .378/5
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استد ّل القائلون بعدم جواز التَّفريق بسبب الغياب إذا ت َ َرك لها نفقة بما يأتي:
الو ْطء حقّ ّ
تركه متس شاء ،وليس لها
للزوج ،وليس واجبا ً عليه ،فله ْ
أ -أنّ َ
()1
المطالبة به  ،وهذا هو الدّليل األقو عندهم.
ب -استد ّل ابن حزم -رحمه ي -لهذا القول بعدم وجود دليل من القرآن أو السنةّ
يد ّل علس جواز التفريق للضّـرر بسبب الغياب ،فيقول« :فَ ِي ْذ َال ُح َّج َة فِي أ َ َح ٍد دُونَ
سلَّ َم  -فَ َال يَج ُ
ب ِع َّد ٍة
َّللاُ َ
َّللا َ -
َرسُو ِل َّ ِ
ُوز فَ ْ
علَ ْي ِه َو َ
َاح أ َ َح ٍد بِ َم ِغيبِ ِهَ ،و َال إيجَا ُ
صلَّس َّ
س ُخ نِك ِ
()2
َ
َ
َ
َ
ّ
ِم َّم ْن لَ ْم يَ ِصحَّ َم ْوتُهَُ ،و َال أ ْن يُطلِقَ أ َح ٌد ع َْن غي ِْر ِه» .
ج -القياس علس زوجة ال ِعنِّين ،حيث قالوا :إنّ زوجة ال ِعنِّين إذا دخل بها زوجها ،أو
مرة واحدة ،فقد وفّاها حقّها في المباشـرة ،فيذا أُصيب بهذا المرض بعد
أصابها ولو ّ
َ
ْ
َ
ْ
سخ نكاحه بسبب غ ْيبَته إذا كان
أن أصابه لم يُف ّرق بينهما ،فكذلك الغائب ال يُف َ
ْ
الوطء ،وهو ح ّقه ال
مرة؛ ألنّه يقوم باإلنفاق عليها ،ولم يَفُتْ عليها إال حقّ َ
أصابها ّ
)
3
(
ْ
الوطء ليس واجبا ً علس ّ
الزوج ،فال يُعَ ّد ظال ًما
حقّها قضا ًء  ،وما دام استمرار َ
باالمتناع عنه بسبب سفره وبُ ْعدِه عن زوجته .بل ير الظاهريّة أنّه ليس للحاكم
وال لغيره ْ
مرات ،أ ْم ل ْم يطأها
مرة أ ْم ّ
يفرق بين ال ِعنِّين وزوجته ،سوا ًء أصابها ّ
أن ّ
)
4
(
ق ّ
إن شاء طلّقها ْ
ط ،فهي امرأتهْ ،
أمسك  ،وكذلك زوجة الغائب.
وإن شاء ْ
 -2أدلّة القول الثّانل:
استد ّل القائلون بجواز التّفريق بما يأتي:
ّ
الو ْطء حقّ ّ
والزوجة معاً ،وهذا يترتّب عليه إعطالها الحقّ بالمطالبة
للزوج
أ -أنّ َ
به(.)5
ب -استد ّل الحنابلة لقولهم بعدم جواز التّفريق -إالّ إذا كانت الغَ ْيبَة دون ع ُْذ ٍر-
بالقياس علس زوجة المفقود بجامع الغَ ْيبَة( ،)6فقاسوا زوجة الغائب المعلوم مكانه
سخ؛ ألنّ غيابه يُعَ ّد ع ُْذرا ً مانعا ً من
علس زوجة المفقود ،فكما أنّ نكاح المفقود ال يُ ْف َ
إن كان غيابه لعُ ْذ ٍرْ ،
سخ ْ
وإن طا َل هذا الغياب.
الفسخ ،فكذا نكاح الغائب ال يُ ْف َ
سافَ َر َّ
ع ْنهَا ِلعُ ْذ ٍر َوحَاجَ ٍة
الز ْوج َ
يقول صاحب " َكشّا القّناع" -رحمه يَ « :-ولَ ْو َ
س ِم َوا ْل َو ْط ِء َو ِإ ْن َ
سقَ َ
سخ نِكَا ُح
ط َحقُّهَا ِم ْن ا ْلقَ ْ
سفَ ُرهُ ِل ْلعُ ْذ ِر؛ ِب َد ِلي ِل أَنَّهُ َال يُ ْف َ
طا َل َ
َ
علَ ْيهَا ِم ْنهُ أ َ ْو َم ْن َي ْف ِر ُ
ضهَا
ا ْل َم ْفقُو ِد إذَا ت َ َركَ ِال ْم َرأ َ ِت ِه نَفَقَتَهَا ،أ َ ْو ُو ِج َد لَهُ َما ٌل يُ ْنفَقُ َ
علَ ْي ِه »(.)7
َ

()1البحر الرائق  ،135/4المهذّب  ،233/4حاشية البجيرمي علس المنهج  ،387/3فتح الباري .308/9
( )2المحلس ،البن حزم .142/10
( )3فتح القدير البن الهمام  ،435/3حاشية ابن عابدين  ،495/3روضة الطالبين  ،196 ،179/7مغني
المحتاج للشـربيني .342/4
( )4المحلس .58/10
( )5شـرح الزرقاني علس الموطأ  ،348-347/3منح الجليل  ،325/4المغني ،البن قدامة -237/10
.240
( )6المغني  ،241-240/10المبدع .249-248/6
( )7كشا القناع ،للبهوتي .2550/7
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ج -القياس علس ال ُمو ِلي( ،)1فيذا كانت َ
غ ْيبَة ّ
الزوج دون ع ُْذر ،وتأ ّخر في عودته إلس
سنة فأكثر عند المالكية ،وخشيت
زوجته أكثر من ستّة أشهر عند الحنابلة ،أو َ
ْ
ّ
ّ
الزوجة علس نفسها ال ِفتْنة ،وطلبتْ قدومه ،ورفض ذلك دون عُذر ،فينه يصبح في
)
2
(
ْ
فرق الحاكم في هذه
ُحكْم ال ُمو ِلي الذي يمتنع عن َوطء زوجته بقصد اإلضـرار ،فيُ ِ ّ
تضـررت به زوجته.
الحالة بعد مراسلته؛ ألنّه ترك واجبا ً عليه
ّ
فاإليالء فيه إضـرار ب ّ
الزوجة بينقاص
والقياس علس ال ُمو ِلي هنا بجامع الضّـررِ ،
ْ
سبب
الو ْطء أو حرمانها م ْنه ،وكذلك الغياب دون عُذ ٍر فيه إضـرار بها لل ّ
حقّها في َ
ذاته أيضًا.
ّ
د -القياس علس التّفريق بسبب عدم النّفقة ،إذا ثبت الطالق بسبب إِعْسار الغائب،
فينّ ال ّ
شيَتها ّ
طالق بسبب خ ْ
الو ْطء أش ّد من ضـرر عدم
ترك َ
الزنس أ َ ْولَس؛ ألنّ ضـرر ْ
النّفقة ،ذلك أنّ إسقاط النّفقة يلزمها ،أ ّما ْ
الو ْطء فينّ لها
إن أَسقطتْ حقّها في َ
مكن تحصيلها باستدان ٍة أو نحوها ،خالفا ً
الرجوع فيه ،إضافة إلس أنّ النّفقة يُ ْ
ّ
)
3
(
ْ
للوطء .
َ
هـ -استد ّل المالكيّة لقولهم :بقول صاحب "التّاج واإلكليل" فقد قال -رحمه ي:-
ع ْب ِد ا ْلعَ ِز ِيز إلَس قَ ْو ٍم َ
سانَ َو َخلَّفُوا أ َ ْهلَي ِْه ْم،
ب عُ َم ُر ْبنُ َ
غابُوا ِب ُخ َرا َ
«قَا َل َما ِلكٌ َ :وقَ ْد َكت َ َ
سا َءهُ ْم أ َ ْو يُ َ
ط ِلّقُوا .قَا َل َما ِلكٌ َ :وذَ ِلكَ
ب إلَس أ ُ َم َرائِ ِه ْم :إ َّما أ َ ْن يَ ْق ُد ُموا أ َ ْو يُ َر ِ ّحلُوا نِ َ
فَ َكت َ َ
فين لم يُط ِلّقوا َ
طلَّق عليهم إال ْ
يَ ،وأ َ َر أ َ ْن يُ ْقضَس ِبذَ ِلكَ »(ْ .)4
أن ترضس النّساء
َرأْ ٌ
بعدمه(.)5
الراجح:
لو ْطء والخال
ِم ْن خالل استعراض أدلّة الفريقَيْن يُالحظ أنّ أغلبها يدور حول حقّ ا َ
للرجل
بين الفّقهاء فيه؛ لذلك فينّ االختال الوارد هنا في َ
الو ْطء :هل هو حقّ َّ
وليس واجبا ً عليه ،أ ْم أنّه حقّ ُم ْ
شتَرك لهما معاً ،يجعل حقّ ال َو ْطء حجّة في جواز
التّفريق؟
أ ّما قول اإلمام ابن حزم -رحمه ي -بعدم وجود قرآن أو س ّنة تد ّل علس جواز
التّفريق لغَ ْيبَة ّ
الزوج ،فيُجاب عنه :بأنّ القول بالتّفريق للغياب ليس خروجا ً عن
ستَنبط من كتاب ي وهدي رسوله الكريم
كتاب ي وسنّة رسوله  ،ب ْل هو قول ُم ْ
؛ ألنّ القول بالتّفريق فيه رف ٌع للضّـرر الواقع علس ّ
الزوجة بسبب تغيُّب زوجها
ي عنه بحديث رسول ي « :ال َ
ـر َر وال
ض َ
دون ع ُْذر ،والضّـرر واإلضـرار منه ّ
( )1المبدع  ،249-248/6كشا القناع .2550-2549/7
ْ
ْ
( )2إذا ترك ّ
الوطء ،وإن لم يحل ْ
اإليالء عند اإلمام مالك إذا قصد اإلضـرار بترك َ
الزوج َ
الو ْطء لزمه ُحكْم ِ
علس ذلك .بداية المجتهد ،البن رشد  ،101/2القوانين الفقهية ،البن جزي  ،386شرح الخرشي
علس مختصر خليل .94/4
( )3بداية المجتهد  ،52/2منح الجليل .325-324/4
( )4الت ّاج واإلكليل ،للعبدري .416/5
( )5الكافي ،البن عبدالبر ص( ،)261التاج واإلكليل  ،416/5شـرح الخرشي  ،94-93/4فتح العلي
المالك ،لعليش .12/2
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ـرار»(.)1
ِض َ
)
2
(
ّ
ويُجاب -أيضا ً -عن قياسهم زوجة الغائب علس زوجة ال ِع ِنين أو ال َمجْ بُوب  :بأنّ
أمر واقع،
الج َّ
َب والعُنَّة عذران ال يُم ِكن رفعهما ،وليس لإلنسان فيهما اختيار ،وهو ٌ
َ
بخال الغ ْيبَة؛ فينّ الغائب بمقدوره العَ ْودة ،أو ح َْمل زوجته إليه ،فقياسهم ما يمكن
رفعه علس ال ُمتعذِّر ْ
ْ
رفعه غير صحيح.
والقول الذي أ َ ِميل إلس اختياره :هو عدم جواز التّفريق بسبب ال ّ
ضـرر ال ُمتَر ِت ّب علس
إن كانت الغَ ْيبَة لعُ ْذر ،ولم يقصد بها اإلضـرار؛ ألنّ حال ّ
الغَ ْيبَة ْ
الزوج الغائب لعُ ْذ ٍر
مقبول ،ال يق ّل أبدا ً عن حال ّ
الزوج الحاضـر المريض العاجز عن ال َو ْطء ،ولم يَقُ ْل
ْ
الو ْطء أحد ،أ ّما إ ْن كانت الغَ ْيبَة لغير عُذ ٍر ،أو بقصْد تع ّمد
بالتّفريق بسبب العجز عن َ
اإلضـرار بزوجته ،فالقول المختار ْ
يفرق الحاكم لهذه العلّة ،ويجب علس الحاكم
أن ِ ّ
أن يدرس القضيّة بعنايةْ ،
والحالة هذه ْ
وأن يبحث في أسباب الغياب ،في ْن كانَ غيابه
ْ
ْ
إن كان غياب ّ
سخ ،أ ّما ْ
الزوج لعُذ ٍر غير مقبول ،أو رأ أمارة تد ّل
لعُ ْذ ٍر مقبول لم يف َ
أن يفسخ زواجه بعد ْ
علس أنّه يتع ّمد بغيابه اإلضـرار بزوجته ،فهنا ينبغي عليه ْ
أن
يُعلمه بوجوب ع َْودته فيمتنع ،ويُعَ ّد امتناعه عن الرجوع دليالً علس تع ّمد اإلضـرار
ّ
اإليالء ومضمونهْ ،
وإن لم تتحقّق صورته.
بالزوجة؛ ليتحقّق بذلك معنس ِ
ويُ َليّد هذا االختيار األمور افتية:
الزواج شُـرع لمصلحة ّ
 -1أنّ ّ
ض إلس دفع
الزوجين ودفع الضّـرر عنهما ،وهو ُم ْف ٍ
الرجل يُ ِخ ُّل
الرجل ،وغياب َّ
ضـرر الشّهوة عن المرأة كيفضائه إلس دفع ذلك عن َّ
ّ
بالزوجة م ّما يمنحها حقّ المطالبة بعَ ْودة زوجها أو
ويضـر
بهذه المصلحة
ّ
التّفريق(.)3
 -2أنّ قول ي ّ
أم ٌر لألزواج بمباشـرة
عز وجلَّ ( :وعَا ِ
ش ُروهُنَّ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ )( ،)4فيه ْ
نسائهم بالمعرو  ،والغياب عن ّ
الزوجة بال ع ُْذ ٍر ليس من المعاشـرة بالمعرو  ،بل
( )1أخرجه ابن ماجه في سننه  ،784/2رقم ( .)2341( ،)2340وأخرجه أحمد في مسنده  55/5رقم
( 436/37 ،)2865رقم ( .)22778وأخرجه الحاكم في المستدرك  ،66/2رقم (،)2345
وأخرجه البيهقي في سننه  ،115-114/6رقم ( ،225/10 ،)11385( ،)11384رقم
( .)20444( ،)20443وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير  ،86/2رقم ( ،)1387وفي المعجم
األوسط  ،90/1رقم ( ،307/1 ،)268رقم ( .)1033قال اإلمام األلباني -رحمه ي -في "إرواء
الغليل" " : 413/3فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر ،وهي وإن كانت ضعيفة
تقو الحديث بها ،وارتقس
مفرداتها ،فين كثيرا منها لم يشت ّد ضعفها ،فيذا ض ّم بعضها إلس بعضّ ،
إلس درجة الصحيح ،إن شاء ي تعالس".
َ
ُ
َب :القَ ْط ُعَ .جبَّه يَ ُجبُّه َجبّا ً
ْ
ج
وال
ً.
ا
ب
ج
ُب
ج
د
ق
و
ْياه،
ص
خ
و
َره
ك
ذ
ست ُلْ ِص َل
ي الَّذِي قَ ِد ا ْ
َّ َ ّ
ُّ
َ
( )2ال َمجْ بُ ُ
وب :ه َُو ال َخ ِص ُّ
ْ
َ
ُ
صله .فالمجبوب :مقطوع الذكر والخصيتين ،والخصي:
ست َأ َ
َب خصاه َجبّا ً :ا ْ
وجبابا ً واجْ تَبَّه ،وج َّ
ِ
مقطوع الخصيتين.
انظر :لسان العرب  ،249/1القاموس المحيط ص( ،)65المصباح المنير  ،89/1المعجم الوسيط
 ، 104/1للجميع مادة( :جبب) ،طلبة الطلبة ص( ،)137المغرب  ،29/1الزاهر ص(،)202
النهاية في غريب الحديث واألثر  ،233/1أنيس الفقهاء ص( ،)59القاموس الفقهي ص(.)57
( )3انظر :كشا القناع .2549/7
( )4سورة النّساء ،جزء من افية رقم (.)19
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ساكٌ بِ َم ْع ُرو ٍ
يمنع تحقيق المعاشـرة أصالً .ويشهد لذلك -أيضا ً -قوله تعالس( :فَ ِي ْم َ
ان)( ،)1فأين اإلمساك بالمعرو أو التّسـريح باإلحسان من َر ُج ٍل
أ َ ْو ت َ ْ
س ِري ٌح بِ ِيحْ َ
س ٍ
الوحْ شَة وال ِوحْ دة طيلة مدّة
غاب عن امرأته دون ع ُْذر ،وتركها
تتضـرر وتعاني َ
ّ
غيابه؟! وال شكّ أنّ فعله هذا يُ ِخ ّل بمقصود ّ
سكَنا ً وعالقة مبنيّة
الزواج من كونه َ
والرحمة.
علس المودّة ّ
 -3وجوب دفع الضّـرر ،فال يجوز لإلنسان ْ
يضـر بنفسه أو بغيره ،لقوله « :ال
أن
ّ
)
3
(
َّـر ُر يُ َزال»  ،فيذا
ـرار»( ،)2وهذا ما جاء في القاعدة الفقهيّة« :الض َ
َـر َر وال ِض َ
ض َ
ْ
غاب ّ
إضـرارا بها في حال خشيتها الفتْنة علس
الزوج عن زوجته دون عُذ ٍر كان
ً
أن يرفع الضّـرر ،إ ّما بعودة ّ
نفسها ،فينبغي ْ
الزوج ،أو بالتّفريق بينهما.
 -4أنّ القول بجواز التّفريق فيه حفاظ علس العفّة وال ّ
طهارة في المجتمع المسلم،
طريق أمامها؛ ألنّ ّ
الزوجة الشّابّة إذا
الرذيلة فيه بيغالق ك ِ ّل
ويل ِث ّر في م ْنع انتشار ّ
ٍ
يفرق القاضي
خشيت الفتْنة علس نفسها ،وكانت مدّة الغياب طويلة لغير ع ُْذ ٍر ،ولم ِ ّ
بينهما ،فقد يدفعها عدم التّفريق والشّهوة المتأ ِ ّججة فيها إلس االنحرا  ،وإشباع
رغباتها بطرق غير مشـروعة .وهذا ما دفع الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
أن يأمر بقطع َ
عندما سمع أنّات زوجة آلمها طول الغياب إلس ْ
غ ْيبَة المجاهدين في
سبيل ي للعودة إلس زوجاتهم ك ّل ستّة أ َ ْ
شهُر(.)5( )4
شـْرطُ التَّفريق للضَّـرر بسبب الغياب:
َ
َ
ّ
عن زوجته ْ
اشترط القائلون بجواز التّفريق لتغيُّب الزوج ْ
بأن تكون الغ ْيبَة طويلة،
لكنّهم اختلفوا في تحديد هذه المدّة .وبيان ذلك كما يلي:
فرق ألجْ لها يجب ْ
أن تكون
ذَ َ
هب المالكيّة والحنابلة( )6إلس أنّ مدّة الغَ ْيبَة التي يُ َّ
طويلة ،وال يجوز التّفريق بين ّ
ي مدّة معيَّنة
الزوجين بسبب الغياب إال بعد ُمض ّ
ُّ
اختلفوا في تحديدها ما بين ستّة أ ْ
شهُر وثالثة أعوام ،وفيما يأتي بيان أقوال الفقهاء
في هذا الشَّـرط:
)
7
(
َ
أ -المالكيّة :اختلفت األقوال عندهم في تحديد هذه المدّة علس قوليْن :
الراجح وال ُم ْعت َم ُد
األول :أنّ المدّة يجب أن ال تق ّل عن َ
 َّسنَة ،وهو القول ّ
عندهم.
ّ
 الثاني :أنّ المدّة يجب ْأن تكون ثالث سنين فأكثر.

( )1سورة البقرة ،جزء من افية رقم (.)229
( )2سبق تخريجه في ص (.)26
( )3األشباه والنظائر ،البن نجيم ص ( ،)94المدخل الفقهي العام ،للزرقا .993/2
( )4المغني  ،241-240/10كشا القناع  ،2550/7مطالب أولي النهس .268-267/5
( )5سيأتي تخريجه في ص (.)29
( )6المنتقس  ،358/5حاشية الدسوقي  ،431/2مطالب أولي النهس .267-266/5
( )7التاج واإلكليل  ،417-416/5حاشية الدسوقي  ،431/2شـرح الخرشي مع حاشية العدوي
.155 ،94/4
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واستد ّل المالكيّة لقولهم ال ُم ْعت َمد بالقياس علس ال ِع ِنّين الذي لم يُ ِصب امرأته ،فزوجة
ال ِع ِنّين تنتظر سنة ،وكذلك زوجة َم ْن كان غائبا ً بمكان معلوم.
ب -الحنابلة :حدّد الحنابلة المدّة التي يجوز فيها التّفريق للغياب بستّة أ ْ
شهُر(.)1
سلَم(- )2رحمه ي« :-أنّ عمر بن الخطاب
بن أ َ ْ
واستدلّوا لذلك باألَثَر الوارد عن َز ْي ِد ِ
فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:
 بينما كان يحرس المدينةّ ،
ُ
َ
تَ َ
وأ َّرقني أن ال خليل أال ِعبه
س َو َّد جانبُه
اول هذا اللّيل وا ْ
ط َ
ن هذا السـرير جوانبه()3
لحرك ِم ْ
ووي لوال َخشية ي وحدَه
َّ
ِّ
ُ
سل إليها
فسأل عنها عمر ،فقيل له :هذه فالنة ،زوجها غائب في سبيل ي ،فأر َ
امرأة تكون معها ،وبعث إلس زوجها ْ
فأقفَله ،ثم دخل علس حفصة فقال :يا بُنَيَّة ،ك ْم
تصبر المرأة علس زوجها؟ فقالت :سبحان ي! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال :لوال
فوقَّت للنّاس
أنّي أريد النّظر للمسلمين ما سألت ُ ِك ،قالتْ  :خمسة أشهر ،ستّة أشهرَ ،
في مغازيهم ستَّة أشهر ،يَسيرون شهراً ،ويُقيمون أربعة أشهر ،و َيسيرون شهراً
راجعين»(.)4
وجه االستدالل بهذا األثَر :أنّ الضّـرر يتحقّق ّ
بالزيادة علس ست ّة أ ْ
شهُر ،وهو أقصس
مدّة تستطيع المرأة تح ّمل االنتظار فيها ،فيذا زادت مدّة الغياب عن ست ّة أ ْ
شهُر جاز
للمرأة طلب التّفريق لرفع الضّـرر.

() 1
() 2

() 3
() 4

المغني  ،241-240/10المبدع  ،249/6اإلنصا  ،356-355/8كشا القناع -2549/7
 ،2550كش المخدرات والرياض المزهرات ،للبعلي  ،624/2مطالب أولي النهس .267/5
ي الفقيه ،حدّث عن والده
َز ْي ُد بن أ َ ْ
ري المدَن ّ
ي العُ ْم ّ
سلَم :هو اإلمام الحجّة القدوة ،أبو عبدي العَ َد ِو ّ
سلَم مولس عمر ،وعن عبدي بن عمر ،و َخ ْلق ،وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول ي  ،قال
أَ ْ
أبو حازم األعرج === ===:لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيها ً ،توفي في سنة
136ه .سير أعالم النبالء  ،316/5الجرح والتعديل  ،555/3رقم ( ،)2511التاريخ الكبير
 ،387/3رقم ( ،)1287شذرات الذهب .159/2
هذان البيتان منسوبان أل ّم الحجّاج بن يوس في "تاج العروس" .151-15/21قال ابن حجر في
ب مِ ْن ُ
سعِي ِد ب ِْن
ق مِ ْنهَا ،ع َْن َ
ي فِي ا ْعت َِال ِل ا ْلقُلُو ِ
" تلخيص الحبير" َ " :442/3و َر َواهُ ا ْل َخ َرائِطِ ُّ
ط ُر ٍ
َ
ُ
ْ
َ
كَ
س َ  ،قلتَ :وال يَ ِص ُّح ذ ِل ".
ي أ ُ ُّم ا ْل َح َّجاجِ ب ِْن يُو ُ
ُجبَي ٍْر َوفِيهَا يَقُولُو َن :إ َّن هَ ِذ ِه ا ْل َم ْرأَةَ ِه َ
أخرجه عبدالرزاق في "المصن "  ،152 ،151/7رقم ( ،)12594( ،)12593وسعيد بن
منصور في "السنن"  ،210/2رقم ( ،)2463والبيهقي في "السنن الكبر "  ،51/9رقم
( ، ،)17850وابن شبة في "تاريخ المدينة"  ،759/2والحِ نَّائي في "الحِ نَّائيات"  ،1274/2رقم
( ،)251وابن الجوزي في "مناقب الفاروق" ص( ،)83-82والسيوطي في "الدر المنثور"
 ،652/1وفي "شرح شواهد المغني" ص( ،)668وابن كثير في "مسند الفاروق"  ،422/1وفي
"تفسيره"  ،456-455/1وقال" :وقد روي هذا مِ ْن طرق وهو من المشهورات" .قال ابن حجر
عل َ ْي ِه ُمفَص ًَّال هَ َكذَاَ ،وإِنَّ َما َر َو
في " تلخيص الحبير" ،442/3 :رقم ( " :)1763قُ ْلت :لَ ْم أَقِ ْ َ
َ
َ
َ
ع َم َر فذك ََرهُ بِ َم ْعناهُ،
َّللا ب ِْن دِينَ ٍار ،ع َْن اب ِْن ُ
سيَ ِر مِ ْن ِر َوايَ ِة َمالِكٍ  ،ع َْن َ
ع ْب ِد َّ ِ
ب ال ِ ّ
ي فِي أ َ َوائِ ِل ِكت َا ِ
ا ْلبَ ْي َه ِق ّ
شه ٍُر أ َ ْو أ َ ْربَعَة َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ست َّة أ ْ
شع ُْر ،فقَا َل ُ
َوفِي ِه ال ِ ّ
ع َم ُر ِل َح ْفصَةَ :ك ْم أ ْكث َ ُر َما ت َ ْ
صبِ ُر ا ْل َم ْرأةُ ع َْن َز ْو ِجهَا؟ قالَتْ ِ :
أَ ْ
ست َّ ِة
ب ،ع َْن َمالِكٍ  ،ع َْن َ
ع ْب ِد َّ ِ
َّللا ب ِْن دِينَ ٍار ،فَأ َ ْرسَلَهَُ ،و َج َز َم ِب ِ
شه ٍُرَ .كذَا ذَ َك َرهُ ِبالش َِّّكَ ،و َر َواهُ ا ْبنُ َو ْه ٍ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
نُ
نُ
ْ
ع َم َر فَذَك ََر ُه،
س ْمعَانَ ،قَالَ :بَلَغَنَا أ َ َّن ُ
ب
ا
م
ه
ن
م
ل
ع
ل
ا
ل
ه
أ
ن
ل
َا
ج
ر
ِي
ن
ر
ب
خ
أ
و
:
ب
ه
و
ب
ا
ل
ا
ق
،
ُر
ه
ش
ْ
ُ
مِ
ِ
مِ
ٌ
ْ
َ
َ
ِ
َ ٍ َ ََ
ْ
ِ
أَ ٍ
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َوقَالَ
ُ
َانَ
ست َّ ِة أ َ ْ
تْ
شه ٍُر" .وانظر :المغني  ،232/7كشا
ِي
ف
م
ه
ل
ف
ق
ي
و
وث
ع
ب
ل
ا
ز
ه
ج
ي
ك
ف
ٍ،
ة
ن
س
ص
ن
:
ِ
ُ َ ِّ
ُُ
ِ ْ َ َ
َ َ ِ ُْ
القناع  ،193/5مطالب أولي النهس .267/5
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ويُمكن ْ
أن يُناقَش استداللهم بهذا األثَر ،بأنّ أ َ ْم َر عمر  برجوع المجاهد خالل ستّة
شهُر ال يلزم عنه األمر بالتّفريق لو زاد في َ
أ ْ
غ ْيبَته عن ذلك.
َ
َ
ور َد بصيغة أخر في بعض كُتب المالكيّة ،حيث ذكرتْ أنّ عمر بن
ث ّم إنّ هذا األثر َ
)
1
(
الخطاب  وقّت للنّاس في مغازيهم أربعة أشهر  ،واعترضوا علس ذلك :بأنّ هذه
المدّة إنّما ت ُ ْ
ـرب لل ُمولي ال للغا ِئب.
ض َ
يتزوج امرأة
الرجل الذي
ّ
وردَتْ عندهم في َّ
وتحديد الحنابلة المدّة بأربعة أشهر ،إنَّما َ
أن ي ْد ُخل بها؛ فينّ اإلمام أحمد -رحمه ي -وقَّت له بأربعة أشهرْ ،
دون ْ
فين د ََخل
)
2
(
الرواية فيها ن َ
ظ ٌر عند الحنابلة  ،وقالوا بأنّ أكثر
فرق بينهما ،وهذه ِ ّ
بها ،وإال ّ
العلماء عندهم ذهبوا إلس عدم التّفريق .
ستدالل الحنابلة بهذا األَثَر ال يسلم لهم؛ لوروده بروايات مختلفة َح َّدد بعضها الم ّدة
فا ْ
عن الحديث عن التَّفريق
بستَّة أشهر ،وأخر َحدَّدتها بأربعة أشهر ،واألَثَر خا ٍل ِ
بسبب الغياب ،وال داللة فيه عليه.
ْ
بأنّ
من سافر عن امرأته
ستد ُّل الحنابلة بهذا األَثَر ،وقد ذهبوا إلس القول
ث ّم كي يَ ْ
ّ
الو ْطء ْ
وإن طال سفره( ،)3فينّ هذا األَثَر يد ُّل علس أنّ
لعُ ْذ ٍر وحاجة ،سقط حقها في َ
ب
الغياب كان لعُ ْذ ٍر ،وهو الجهاد في سبيل ي! فال يُ ْ
ستَد ّل به إذا ً في تحديد مدّة غيا ٍ
يكن ث ّمة ع ُْذر؛ قياسا ً
إن لم ْ
سنَ ٍة ْ
دون ع ُْذر .واأل َ ْولس في تحديد مدّة الغياب ْ
أن تُحدَّد بِ َ
علس المدّة الممنوحة لل ِع ِنّين.

( )1شـرح الخرشي علس مختصـر خليل  ،155/4شرح الزرقاني علس الموطأ .301/3
( )2رواها ابن منصور عن اإلمام أحمد -رحمهما ي  ،-قال ابن قدامة في المغني َ ":240/10وقَا َل أَبُو
ظ ٌرَ ،و َ
غي ُْرهَُ ،وفِيهَا نَ َ
ُور َ
ظاه ُِر قَ ْو ِل أ َ ْ
صحَابِنَا أَنَّهُ َال يُفَ َّرقُ
بَك ِْر ْبنُ َج ْعفَ ٍر :لَ ْم يَ ْر ِو َم ْ
سأَلَةَ اب ِْن َم ْنص ٍ
ق بَ ْينَ ُه ْم ،لَ ْم يَك ُْن ل ِْ
ِإل َ
يالءِ أَث َ ٌر،
ب لَهُ ا ْل ُم َّدة ُ ِلذَ ِلكَ َ ،وف ُ ِّر َ
بَ ْينَ ُه َما ِلذَ ِلكَ َ ،وه َُو قَ ْو ُل أ َ ْكث َ ِر الْفُقَهَاءِ ؛ ِألَنَّهُ لَ ْو ض ََر َ
َو َال خِ َال َ فِي ا ْعتِبَ ِارهِ" .وانظر :الشرح الكبير علس متن المقنع  ،140-139/8المبدع ،249/6
اإلنصا  ،356/8كشا القناع  ،2549/7كش المخدرات والرياض المزهرات .624/2
( )3الشرح الكبير علس متن المقنع  ،138/8اإلنصا  ،356-355/8كشا القناع .2549/7
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ال َم ْبحث الثّالث
اإليالء
أَث َ ُر َ
الو ْقت في تحديد َز َمن ِ
اتّفق الفقهاء -رحمهم ي -علس أنّ ّ
الزوج ال ُمولي( )1من زوجته إذا حصل منه
ي المدَّة ،وهي األربعة أشهر ،زال اإليالء ،ولَ ِز َم الحانث كفّارة اليمين
الفَّ ْي ُء قبل ُمض ّ
باالتفاق(.)2
شه ٍُر فَ ِي ْن فَا ُءوا فَ ِينَّ
سائِ ِه ْم ت َ َربُّصُ أ َ ْربَعَ ِة أ َ ْ
واستدلّوا بقوله تعالسِ ( :للَّ ِذينَ يُ ْللُونَ ِم ْن ِن َ
َّللا َ
ع ِلي ٌم (.)3() )227
س ِمي ٌع َ
َّللا َ
غفُ ٌ
ور َر ِحي ٌم (َ )226وإِ ْن ع ََز ُموا ال َّط َالقَ فَ ِينَّ َّ َ
َّ َ
اختل العلماء في َّ
الزوج ال ُمولي من زوجته إذا لم يحصل منه الفيء بعد ُمض ّي
َ
َّ
بمجرد ُمض ّي المدّة؟ أو أنّ ّ
المدّة ،وهي األربعة أشهر ،فهل تُطلق ّ
الزوج
الزوجة
ّ
يُخيّر بين الفَ ْيئ َة( )4أو ال ّ
طالق؟ علس قولَيْن:
ي أربعة أشهر بين الفَ ْيئ َة أو ال ّ
األول :أنّ ّ
طالق.
القول ّ
الزوج يخيّر بعد مض ّ
)
5
(
وهو قول الجمهور من الصّحابة والتّابعين – رضوان ي عليهم. -
وهو قول المالكيّة( ،)1والشافعيّة( ،)2والحنابلة( ،)3والظاهريّة(.)4

( )1ال ُمولِي هو :الحا ِل ُ علس ت َْركِ َو ْطءِ زوجته أكثر مِ ْن أربعة أ َ ْ
شهُر.
َ
َ
واإليالء في اللّغة :ال َح ِل  ،يُقال :آلس يُ ْولِي إِيال ًء وأ َ ِليَّة فهو ُملْ ٍل ،وال َج ْمع :أاليا ،إذا َحل َ  .وفي
ِ
الشّـرع :ال َح ِل ُ علس ت َْرك َو ْطء زوجته مدّة معلومة ،وقد اختلفوا في تحديد المدّة ،فعند الجمهور:
ومن وافقهم :أ ّن ْ
ْ
من َحلَ علس أربعة أشهر
أنّها مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر ،وعند الحنفيّة
فأكثر يعتبر ُمولِيا ً .انظر :لسان العرب  ،41-40/14مادة( :أال) ،المصباح المنير  ،20/1مادة:
(ألس) ،تاج العروس  ،91-90/37مادة( :ألو) ،طلبة الطلبة ص( ،)156ال ُمغْ ِرب  ،44/1أنيس
الفقهاء ص( ،)56أحكام القرآن ،للجصّاص  ،46-44/2بلغة السالك ألقرب المسالك علس الشرح
الصغير ،للصاوي  ،403-402/2تحرير ألفاظ التنبيه ص( ،)268الحاوي الكبير ،للماوردي
 ،336/10مغني المحتاج  ،449/3الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .620-619/6
( )2انظر :الفقه اإلسالمي وأدلته ،للزحيلي  ،554/7الموسوعة الكويتية  .172-170/4وانظر :بقية
مراجع المذاهب الفقهية افتية.
( )3سورة البقرة ،افيتان.)227( ،)226( :
الرجوع عن الشّيء الذي يكون قد
الرجوع ،وهي :الحالة من ّ
( )4الفَ ْيئ َة والف ِيئ َة بوزن الفِيعَة ،أي ّ
ُ
َ
شـَره .وفا َء إلس األمر يفِي ُء وفا َءه فيْئا ً وفيُوءا ً :إذا رجع إليه ،وفا َء ال ُمولِي من
الَبَسه اإلنسان وبا َ
امرأته :كفَّر عن يمينه ورجع إليها.
الرجوع إلس َو ْطء زوجته .انظر :لسان العرب  ،126-125/1تاج العروس -354/1
والمقصود هناّ :
 ، 360للجميع مادة( :فيأ) ،النهاية في غريب الحديث واألثر  ،483-482/3تحرير ألفاظ التنبيه
ص( ،)270المطلع علس أبواب المقنع ص( ،)344سبل السالم ،لألمير الصنعاني .503/3
( )5فهو قول عمر بن الخطاب ،وعثمان ،وعلي ،وعائشة ،وأبي الدرداء ،وابن عمر ،وأكثر الصحابة
 ، ومن التابعين عطاء ،ومجاهد ،وطاووس ،وسليمان بن يسار ،وجاء عن سليمان بن يسار أنه
قال« :أدركتُ بضعة عشـر رجالً من الصحابة كلّهم يوق المولِي ،يعني بعد أربعة أشهر» .انظر:
صحيح الجامع ،لإلمام البخاري  ،50/7رقم( ،)5290مصنّ عبدالرزاق ،458-453/6
رقم( ،)11638-11665اختال العلماء ،للمروزي ص( ،)183فتح القدير ،للكمال ابن الهمام
 ،193-192/4الموطأ  ،556/2األم  ،282/5الحاوي الكبير  ،340 ،338/10المغني -30/11
 ،31زاد المعاد ،البن قيم الجوزية .312-311/5
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القول الثانل :أن الزوجة تطلق منه بمضل أربعة أشهر(.)5
وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين( ،)6وهو مذهب الحنفية  ،ورواية عن
اإلمام مالك(.)8
سبب االختالف:
َ
أنّهم اختلفوا في مدّة اإليالء التي هي أربعة أشهر ،هل هي أ َج ٌل الستحقاق المطالبة؟
أو أنّها أ َ َج ٌل لوقوع الطالق؟
ْ
فمن قال :إنّها أ َ َج ٌل الستحقاق المطالبة ،قال إنّها ال ت َ ْطلُق بانتهاء المدّة ،بل يُخيّر
َ
َ
ّ
َّ
ّ
الزوج بين الف ْيئ َة أو الطالقْ ،
فين طلَّق ،وإالّ طلَّق عليه الحاكم.
َ
ْ
ّ
من قال :إنّ مدّة األربعة أشهر هي أ َج ٌل لوقوع الطالق ،فينّ ّ
وأ ّما ْ
الزوجة تَطلُق
)
9
(
بمجرد انتهاء المدّة .
ّ
ّ
األول ،القائلين بأنّ ّ
الزوج يخ َّير بين الفَّ ْيئ َة أو الطالق:
أدلّة أصحاب القول ّ
َ
َ
َ
َ
َ
سائِ ِه ْم ت َ َربُّصُ أ ْربَعَ ِة أ ْ
َّللا
 -1قوله تعالسِ ( :للَّ ِذينَ يُ ْللُونَ ِم ْن نِ َ
شه ٍُر ف ِي ْن فا ُءوا ف ِينَّ َّ َ
)
10
(
َ
َ
ع ِلي ٌم (. ) )227
س ِمي ٌع َ
َّللا َ
غف ُ ٌ
ور َر ِحي ٌم (َ )226وإِ ْن ع ََز ُموا ال َّط َالقَ ف ِينَّ َّ َ
()7

( )1علس المشهور في المذهب .انظر :الموطأ  ،556/2المدونة  ،345،337/2الكافي ،البن عبدالبر
ص( ،)279-280التاج واإلكليل  ،419،417/5شـرح الخرشي مع حاشية العدوي  ،91/4شرح
الزرقاني  ،263-262/3حاشية الدسوقي  ،428/2بلغة السالك .403/2
( )2انظر :األم  ،289،287،282/5مختصـر المزني ص( ،)265،263الحاوي الكبير ،337/10
المهذب  ،399/4روضة الطالبين  ، 254-253/8أسنس المطالب مع حاشية الرملي الكبير
 ،355/3المنهاج مع مغني المحتاج  ،457/3تكملة المجموع ،للمطيعي .37-36/19
( )3وهو المذهب .انظر :مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه صالح  ،289،287،282/5المغني -30/11
 ، 31التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ،ص( ،)399اإلنصا  ،186/9أخصـر
المختصـرات ،البن بلبان ص( ،)233شـرح منتهس اإلرادات  ،533/5كشا القناع . 2716/8
( )4المحلَّس ،البن حزم  ،42/10إال ّ أنّ ابن حزم قال :يُخيَّر بين الفَ ْيئ َة أو ال ّ
طالقْ ،
فين لم يَ ِ ولم يطلّق
أجبره الحاكم بالسوط علس الطالق ،وال يطلق عليه الحاكم.
( )5علس اختال بينهم هل هي طلقة بائنة أو رجعيّة؟ فعند أبي حنيفة وأبي ثور :أنّه طالق بائن ،وعند
ي .وهي مسألة أخر  ،ليس هنا مجال بحثها .انظر :عمدة القاري ،للعيني
مالك :أنّه طالق رجع ّ
 ،275/20تبيين الحقائق  ،262/2المبسوط  ،20/7بدائع الصنائع  ،176،172-171/3بداية
المجتهد  ،102/2الحاوي الكبير  ،338/10المغني  ،31/11المحلّس .46-45/10
( )6وهو مروي عن عثمان ،وعبدي بن مسعود ،وزيد بن ثابت -رضي ي عنهم .-انظر :مصنّ
عبدالرزاق  ،458-453/6رقم( ،)11638-11665المبسوط  ،20/7بدائع الصنائع ،177/3
مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه صالح ص( ،)293،24زاد المعاد  ،312/5كشا القناع ،2716/8
الم ُحلّس .45/10
( )7انظر :المبسوط  ،20/7بدائع الصنائع  ،176/3االختيار لتعليل المختار  ،153-152/3الدّر
المختار مع حاشية ابن عابدين .434،427/3
( )8رواية أشهب عن اإلمام مالك .انظر :الكافي ص( ،)279شـرح الخرشي علس مختصر خليل ،91/4
شرح الزرقاني .263/3
( )9انظر :الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي  ،111/3بداية المجتهد  ،100/2شرح الخرشي علس
مختصر خليل  ،90/4الحاوي الكبير  ،340،337/10زاد المعاد  ،311/5التعليقات الرضية علس
الروضة الندية ،لأللباني  ،281/2حاشية رقم .1
( )10سورة البقرة ،افيتان.)227( ،)226( :
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االستدالل بافية من عدّة أ َ ْوجه:
األول :أنّه جعل مدّة التربّص حقّ ّ
للزوج دون ال ّزوجة ،فأشبهت مدّة األجل
الوجه ّ
()1
في الدّيون الملجّلة .
ّ
الوجه الثّانل :أنّ ي تعالس أضا الطالق إلس فِ ْعله وما َ
عزم عليه ،بقولهَ ( :وإِ ْن
ط َالقَ) ،وعند القائلين بأنّ ال ّ
ع ََز ُموا ال َّ
ي األربعة أشهر ال يقع من
طالق يقع بمض ّ
تجو ًزا ،وليس يُصار إلس المجاز عن ال ّ
ظاهر إال بدليل(. )2
فعله إال ّ
ّ
ترك الفيء في المدّة
نُوقِشِ :ذكْر عزيمة الطالق بعد ِذكْر المدّة ،هو إشارة إلس أنّ ْ
عز ًما علس ال ّ
ترك الفَّ ْيئ َة يعتبر ْ
طالق(.)3
ي المدّة؛ لذا فينّ ْ
عزيمة ال ّطالق عند مض ّ
ْ
وأُجيب :بأنّ
العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو ت َ ْركه ،وأنتم تُوقِعون
ال ّ
يكن منه ْ
وإن لم ْ
ي المدّةْ ،
عزم ال علس َو ْطءٍ وال علس ت َ ْركه ،بل لو
طالق
ّ
بمجرد مض ّ
َ
ي المدّة ،وهو لم ي ْع ِزم علس ال ّطالق(.)4
عزم علس الفَّ ْيئ َة ،ولم يُجامع طلّقتم عليه بمض ّ
َ
ّ
َّ
ع ِلي ٌم ())227
س ِمي ٌع َ
َّللا َ
الوجه الثالث :أنّ قوله تعالس ( َو ِإ ْن ع ََز ُموا الط َالقَ ف ِينَّ َّ َ
)
5
(
يقتضي وقوع ال ّ
طالق علس وجْ ٍه يُسمع ،وهو وقوعه باللّفظ ال بانقضاء المدّة .
َّللا َ
ور َر ِحي ٌم) ظاهرة في
غف ُ ٌ
الوجه ّ
الرابع :أنّ الفاء في قوله تعالس( :فَ ِي ْن فَا ُءوا فَ ِينَّ َّ َ
)
6
(
معنس التعقيب ،فد ّل ذلك علس أنّ الفَّ ْيئ َة بعد المدّة .
ْ
والعزم علس ال َّطالق ،فيكونان
الوجه الخامس :أنّه تعالس خيَّر في افية بين الفَّ ْيئ َة
ي األربعة أشهر ،فلو كان ال ّ
ي األربعة
طالق يقع بمض ّ
في وقت واحد وهو بعد ُمض ّ
أشهر لم ْ
يكن هناك تخيير(.)7
سادس :أنّه أضا مدّة اإليالء إلس األزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم،
الوجه ال ّ
فوجب أال تستحقّ المطالبة فيها ،بل بعدها ،قياسا ً علس أجل ال َّديْن .ومن أوجب
المطالبة فيها لم تكن عنده أجَل لهم ،وال يعقل كونها أ َجالً لهم ،ويستحقّ عليهم فيها
المطالبة(.)8

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6
() 7
() 8

انظر :بداية المجتهد  ،100/2الحاوي الكبير  ،341/10زاد المعاد  ،313/5سبل السالم،
للصنعاني .502/3
انظر :أحكام القرآن ،للجصاص  ،50/2بداية المجتهد  ،100/2الحاوي الكبير  ،341/10المغني
 ،32/11المحلّس  ،48/10زاد المعاد  ،314/5سبل السالم .503/3
انظر :تبيين الحقائق  ،263/2المبسوط  ،21/7الحاوي الكبير  ،341/10زاد المعاد .314/5
انظر :أحكام القرآن  ،50/2الحاوي الكبير  341/10زاد المعاد .314/5
انظر :أحكام القرآن  ،50/2الجامع ألحكام القرآن  ،111/3االستذكار  ،40/6بداية المجتهد
 ،101-100/2الحاوي الكبير  ،342/10المغني  ،32/11زاد المعاد  ،314/5سبل السالم
.505/3
انظر :أحكام القرآن  ،51-50/2االستذكار  ،40/6بداية المجتهد  ،101/2شـرح الخرشي علس
مختصـر خليل  ،91/4الحاوي الكبير  ،341/10المغني  ،32-31/11زاد المعاد  ،313/5سبل
السالم ،لألمير الصنعاني .502/3
انظر :زاد المعاد  ،314/5سبل السالم .503-502/3
انظر :المغني  ،32/11زاد المعاد .315-314/5
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أمري ِْن يقتضي ْ
أن يكون فعلُهما إليه؛ ليص ّح منه
الوجه ال َّ
سابع :أنّ التّخيير بين َ
()1
ي المدّة ليس إليه .
ُ
اختيار فعل ك ّل منهما وتركه ،وإال لبطل حك ُم خياره ،ومض ّ
َّ
شيْئا ً وعليهم شيئ َي ِْن:
الوجه الثامن :أنّ ي سبحانه وتعالس جعل لل ُمو ِلين َ
ّ
َّ
فالذي لهم :تربّص المدّة المذكورة ،والذي عليهم :إ ّما الف ْيئ َة وإ ّما الطالق.
ّ
وعند القائلين بوقوع ال ّ
ي المدّة ليس عليهم إال الفَّيْئ َة فقط ،وأ ّما الطالق
طالق بمض ّ
فليس عليهم ،ب ْل وال إليهم ،وهذا خال ظاهر النّص(.)2
ب
سأ َ ْلتُ اثْنَ ْي َ
عش ََر ِم ْن أ َ ْ
س َه ْي ِل ب ِْن أَبِي صَا ِلحٍ( )3ع َْن أَبِي ِه( )4قَالََ « :
 -2ع َْن ُ
صحَا ِ
َ
ش ْي ٌء َحتَّس
علَ ْي ِه َ
ْس َ
صلَّس يُ َ
ي َ
َرسُو ِل ِ
علَ ْي ِه َو َ
سلَّ َم ع َِن َّ
الر ُج ِل يُ ْل ِلي قالُوا " :لَي َ
()5
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ي أ َ ْربَعَة أ ْ
شه ٍُر فيُوق ُ ف ِي ْن فا َء َوإِ َّال طلَّقَ "» .
ت َ ْم ِض َ
)
6
(
َ
ُورض بآثا َ ٍر أخر  ،مخالفة لما د ّل عليه هذا األثر .
نُوقِش :بأنّ هذا األثر ع ِ
( )1انظر :الحاوي الكبير  ،341/10زاد المعاد .314/5
( )2انظر :زاد المعاد .315/5
ي ،صدوق ،وكان من كبار الحفَّاظ ،لكنّه مرض
() 3
س َهيْل بن أبي صالح ذَك َْوان ال َّ
ُ
س َّمان أبو يزيد المدن ّ
غيرت من حفظه ،رو له البخاري مقرونا ً وتعليقا ً ،وهو معدود في صغار التابعين ،مات
مرضةً َّ
في خالفة المنصور .انظر :سير أعالم النبالء  ،462-458/5تقريب التهذيب ،البن حجر
ص( ،)259رقم (.)2675
ٌ
( )4ذَك َْوان بن عبدي أبو صالح ال َّ
يُ ،ولِد في خالفة عُمر ،ثقة ثبْتٌ  ،مولس أمّ
س َّمان الزيات المدن ّ
الملمنين ج َُويريَّة الغَ َ
َّ
طفَانيَّة ،كان من كبار العلماء بالمدينة ،وكان يجلب الزيت إلس الكوفة ،مات
سنة 101هـ .انظر :التاريخ الكبير  ،260/3الجرح والتعديل  ،450/3رقم ( ،)2039سير أعالم
النبالء  ،36/5تقريب التهذيب ص( ،)203رقم (.)1841
( )5أخرجه الدارقطني في سننه ،كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره ،107/5 ،برقم (،)4039
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبر " في كتاب اإليالء ،باب :من قال يُوقَ ُ ال ُمولي بعد تربص
أربعة أشهر ،فين فا َء وإال َ
طلَّقَ ،618/7 ،برقم ( .)15209قال اإلمام األلباني -رحمه ي -في
"إرواء الغليل"  (: 172/7وإسناده صحيح علس شرط مسلم ... ،وقال :وأما األثر عن اثني عشر
رجالً من الصحابة ،فوصلها البخاري في "التاريخ" وعنه البيهقي من طريق ثابت بن عبيد مولس
لزيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب رسول ي صلس ي عليه وسلم " :اإليالء ال يكون طالقا ً
حتس يوق " وإسناده صحيح علس شرط البخاري في "صحيحه"  ،50/7رقم  .)5290وانظر:
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطبري  ،81/4الجامع ألحكام القرآن  ،111/3الحاوي الكبير
 ،340/10المغني  ،31/11زاد المعاد .312/5
( )6انظر :فتح القدير  ،193/4عمدة القاري .277/20
ومن هذه افثار:
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
سلَ َمةَ ْبالنُ
ن
ا
س
ا
ر
خ
ل
ا
ط
ع
َ
َن
ع
،
ر
م
ع
م
َن
ع
،
اق
ز
الر
د
ب
ع
َ
طريق
من
جاء

عثْ َمان
ثر ُ
ِ
ِ
اءٍ
ْ
ْ
ي ِ قَالَ :سَمِ عَنِي أَبُو َ
َ
َ
َ
َ
َّ
 -1أ َ ُ
ٍ
ّ
ِ
َ
َ
ْ
الن ِْ
النَ
اإلي َالالءِ فَ َم َالر ْرتُ ِبالهِ ،فَقَالالََ :مالا قَالا َل لَالكَ ؟ فَ َح َّدثْتُالهُ ِبال ِه قَالالَ :أَفَ َالال
ع
َ
،
ب
ي
ال
س
م
ل
ا
ب
ا
ل
أ
س
أ
ن
م
الر
د
ب
ع
َ
حْ
ِ
ْ
ُ
ْ
ْ
ّ
َ
ُ ِ ِ
ِ
َّ َ ِ
الوال ِن؟ قُ ْلالتُ  :بَلَالس قَالا َل :كَانَالا يَقُ َ
ت يَقُ َ
الوال ِنِ « :إذَا َمضَالتْ
عثْ َمانُ ْبنُ َ
أ ُ ْخ ِب ُركَ َما كَانَ ُ
عفَّانَ َ ،و َز ْي ُد ْبالنُ ثَا ِبال ٍ
سهَا ت َ ْعت َ ُّد ِع َّدةَ ا ْل ُم َ
أ َ ْربَعَةُ أ َ ْ
عبدالرزاق في "مصنّفه"،
طلَّقَ ِة» .أخرجه
ق بِنَ ْف ِ
ي أ َ َح ُّ
ّ
ي َواحِ َدةٌَ ،و ِه َ
شه ٍُر فَ ِه َ
ّ
سالنن
في كتاب الطالق ،باب انقضاء األربعة ،453/6 ،بالرقم ( ،)11638وأخرجاله البيهقالي فالي "ال ُّ
ع ال ْالز ُم ال ّ
ط الالالق انقض الالاء األربع الالة أش الالهر ،621/7
الكب الالر " ،ف الالي كت الالاب اإلي الالالء ،ب الالاب م الالن ق الالالَ :
ع َ
َ
ْ
َ
ُ
طالا ٌء
ْس ذَ ِلالكَ ِب َمحْ فُالوظٍ َو َ
ي
ال
ل
و
ي
ن
الا
س
ا
ر
خ
ل
ا
ط
ع
َ
ي ع َْن
ِ
اءٍ
َ
َ
َ
َ
ِّ
رقم( ،)15225وقالَ ( :و َكذَ ِلكَ َر َواهُ ْاأل َ ْو َزا ِع ُّ
الانَ
يَِ ،وا ْل َم ْ
ع ْنالهُ ِبخِ َالفِالهِ) ،وأخرجاله الالدارقطني فالي
ي َ
ي
ال
ض
ر
عثْ َم
ُور ع َْن ُ
ا ْل ُخ َرا َ
شه ُ
ي لَي َ
سانِ ُّ
َ ِ َ ُ
ْس ِبا ْلقَ ِو ّ
"سننه" ،في كتاب ال ّ
طالق والخلع واإليالء وغيره  ،109/5رقم( ،110/5 ،)4043رقم(،)4044
=== وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب ال ّ
الرجالل
===
طالق ،باب ما قالالوا :فالي َّ
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 -3ومن المعقول :أنّه لو قال الدّائن لغريمه :لك أجل أربعة أشهرْ ،
فين وفّيتني قبلت
منكْ ،
وإن لم توفّني ،حبستك ،كان مقتضاه أنّ الوفاء والحبس بعد المدّة ،ال فيها،
()1
وال يعقل المخاطب غير هذا ،ومثل هذا المدّة في اإليالء .

يُالولي مالالن امرأتالاله فتمضالالي أرب عالالة أشالالهر ،مالالن قالالال  :هالالو طالالالق  ،126/4رقالالم( .)18542قالالال ابالالن
(و ْ
ع ْنهُ َو ْق ُ ا ْل ُمولِي) .وقال األلبالاني
عثْ َمانَ َوالصَّحِ ي ُح َ
اختَلَ َ ع َْن ُ
عبدالبر في "االستذكار" َ :37/6
في "اإلرواء"  ،170/7رقم(( :)2085وأخرجه ابن أبس شيبة أيضا ً من طريالق عطالاء الخراسالانس
بالاله ،وعطالالاء هالالو ابالالن أبالالس مسالاللم الخراسالالاني ضالالعي  .قالالال الحالالافظ فالالي "التقريالالب" ص  ،392رقالالم
 " :4600صدوق يهم كثيرا ً ،ويرسل ويدلّس").
ع ْ
َّ
 -2وأَث َ ٌر ْ
الن قَتَالا َدةَ،
اق ،ع َْن َم ْع َمال ٍرَ ،
ز
الر
د
ُ
ب
ع
َ
طريق
من
جاء
ي واب ِْن َمسْعو ٍد رضي ي عنهما ،فقد
ْ
َّ
عن عَل ّ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ق ِبنَ ْفسِالهَاَ ،وت َ ْعتَال ُّد عِال َّدةَ
ٌ
َ
نَ
ْ
َتْ
َال
ح
أ
ي
ِال
ه
و
،
ة
د
َ
و
ي
ه
ف
ُر
ه
ش
أ
ة
ع
ب
ر
أ
ض
م
ا
ذ
إ
«
:
اال
ق
ٍ،
د
و
ع
س
م
ب
ا
و
ا،
ي
ل
ع
َ
ُّ
ٍ ِ َ َ احِ
ْ ََ
أَنَّ ِ ًّ َ ْ َ ْ ُ
ِ َ
َ َ
ّ
ا ْل ُم َ
ّ
طلَّقَةَ» .أخرجاله عبالدالرزاق فالي "مصالنفه" ،فالي كتالاب الطالالق ،بالاب انقضالاء األربعالة،455/6 ،
ّ
الرجالل
برقم ( .)11645وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الطالق ،باب ما قالوا :فالي َّ
يُولي مالن امرأتاله فتمضالي أربعالة أشالهر ،مالن قالال  :هالو طالالق  ،127/4رقالم(،18544 ،18543
عال ْ
عال ْ
عال ْ
الن
عبَ ْي ال َدةََ ،
الن أَبِالالي ُ
الن بَذِي َمالالةََ ،
الن َ
سالالنن الكبالالر " َ
 .)18548وأخرجالاله البيهقالالي فالالي "ال ُّ
ي ِ ْبال ِ
ع ِل ال ّ
ع ْالز ُم ال ّ
طالالق انقضالاء األربعالة
بن َمسْالعُودٍ ،فالي كتالاب اإليالالء ،بالاب مالن قالالَ :
وق ،ع َْن َ
ع ْب ِد ي ِ
َمس ُْر ٍ
َ
ع ْنهُ :أ َ َّما َما َر َويْتُ فِيال ِه
ي َ
ي
ض
ر
ي
ع
ف
َّا
ش
ال
ل
ا
ق
(
وقال:
)،
15228
)(،
15227
رقم(
،
622
/
7
أشهر
ِ
ِ
َ
ُّ َ ِ َ ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
عل ِْمتُالهُ يَ ْعنِالي الَ
َ
ُ
الن بَذِي َمالة ال يُسْالنِ ُدهُ غ ْي ُالرهَُ ،
ساللٌَ ،وحَالدِيث َ
ي يُ َ
عناله ف ُم ْر َ
ي ِ ْب ِ
ع َِن ا ْب ِ
علِال ّ
الن َمسْالعُو ٍد َر ِضال َ
وصلُهُ َ
غي ُْرهُ ،قَالََ :ولَ ْو كَانَ َهذَا ثَابِت ًا فَ ُك ْنتُ إِنَّ َما بِقَ ْو ِل ِه ا ْعتَلَ ْلتُ أ َ َكانَ بِ ْ
ول
ضعَةَ َ
عش ََر مِ ْن أ َ ْ
ب َر ُ
صحَا ِ
يُ ِ
س ِ
سلَّ َم أ َ ْولَس أ َ ْن يُلْ َخذَ بِقَ ْو ِل ِه ْم أ َ ْو َواحِ ال ًدا َواثْنَالي ِْن) .وأخرجاله سالعيد بالن منصالور فالي
صلَّس يُ َ
ِ
ي َ
علَ ْي ِه َو َ
"سننه" ،في كتاب ال ّ
طالق ،بالاب :مالا جالاء فالي اإليالالء  ،52-51/2رقالم(،1889 ،1888 ،1886
ع ْنالهُ  -فَالصَّالحِ ي ُح مِ ْ
الن
َّللا َ
 .)1890قال ابالن عبالدالبر فالي "االسالتذكار" ( : 36/6أ َ َّمالا َ
علِالي َ -ر ِضال َ
ي َّ ُ
َ
َ
ْ
ْ
ي ت َ ِبالينُ مِ ْنالهُ
ُ
نَّ
ْ
ل
الو
م
ل
ا
أ
ه
ال
ن
ع
َ
ي
و
ر
د
ال
ق
و
َرأْ ِي ِه َو َم ْذ َه ِبهَِ ،مالا َر َواهُ َما ِلالكٌ َ
ِ
ع ْنالهُ مِ النَ ا ْلقَ ْالو ِل ِب َو ْقال ِ ا ْل ُمالولِيَ ،
ُ َ
ُ ِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
نُ
الكَ
ام َرأَتُهُ ِبا ْن ِق َ
الن
ع
َ
ة
د
َ
الا
ت
ق
الن
ع
َ
الة
ب
و
َر
ع
الي
ب
أ
ال
ب
د
ُ
ِي
ع
ال
س
ه
ا
و
ر
.
ه
ال
ن
ع
َ
ل
ذ
ح
ال
ص
ي
ال
و
،
ُر
ضالاءِ ْاأل َ ْربَعَال ِة ْاألَشْاله ِ َ َ ِ ُّ ِ
ُ َ
َ َ ُ َ
ْ
ْ ِ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ت األ ْربَعَة األ ْ
ي ٍ قا َل إِذا َم َ
سالمِ َع
سالنُ َ
س ِن ع َْن َ
ض ِ
ي ت َطلِيقة بَائِنالةَ ،ولال ْم يَلال َ
ع ِليًّالا َوال َ
ق ال َح َ
ا ْل َح َ
شه ُِر ف ِه َ
ع ِل ّ
ت ا ْأل َ ْربَعَةُ ا ْأل َ ْ
سعُو ٍد قَ َاال" :إِذَا ا ْنقَ َ
ي َواحِ ال َدةٌ،
ض ِ
مِ ْنهَُ .و َر َواهُ معمر عن قتادة :أنّ عليّا ً وابن َم ْ
شه ُِر ،فَ ِه َ
ْ
ً
َ
سهَاَ ،وت َ ْعت َ ُّد ِع َّدةَ ا ْل ُم َ
ت إِ َّال مِ ْ
ع ْ
الن
الن َ
ش ْيءٍ َ
ْس بِ َ
ي ٍ َخاصَّالة؛ ِألنَّالهُ لَال ْم يَالأ ِ
ق بِنَ ْف ِ
ي أ َ َح ُّ
طلَّقَةِ"َ ،و َهذَا لَي َ
علِال ّ
َو ِه َ
سعُو ٍد فَه َُالو َم ْذ َهبُالهُ ا ْل َمحْ فُالو ُ
علِالي فَ َالال
ع ْنالهَُ .وأ َ َّمالا َ
ظ َ
َهذَا ا ْل َوجْ هَِ ،وه َُو منقطع ال يثبت مثله .وأ ّما ابن َم ْ
ع ْنهُ مِ ْن ِر َوايَ ِة أ َ ْه ِل ا ْلكُوفَ ِة َو َ
غي ِْر ِه ْم.).
يَ ِص ُّح ِإ َّال َما ذَك ََر َما ِلكٌ مِ ْن ِر َوايَ ِة أ َ ْه ِل ا ْل َمدِينَةَِ ،و َما ذَك َْرنَاهُ َ
َ
الاس قَالالَ« :إِذاَ
َ
َ
ْ
عن قت َا َدة ،أنَّ ا ْبنَ َ
اق ،ع َْن َم ْع َم ٍرَ ،
ابن عبَّاس  فقد جاء من طريق َ
عبَّ ٍ
ع ْبد َّ
 -3وأَث َ ٌر عن ِ
ِالر َّز ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ق بِنَفسِالهَا» .أخرجالاله عبالدالرزاق "مصالنّفه" ،فالي كتالالاب
ي أحَال ُّ
ي َواحِ ال َدةَ ،وهِال َ
َمضَالتْ أ َ ْربَعَالة أشْاله ٍُر ف ِهال َ
ال ّ
ع ْ
الن
سنن الكبالر " َ
طالق ،باب انقضاء األربعة  ،454/6رقم( .)11644وأخرجه البيهقي في "ال ُّ
َ
ع ْالز ُم
اس -رضي ي عنهمالا -فالي كتالاب اإليالالء ،بالاب مالن قالالَ :
عن
،
ْر
ي
ب
ج
بن
د
ِي
ع
س
و
،
ط
ع
َ
ِ
ُ
اءٍ
َ
َ
ابن عبَّ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ال ّ
طالق انقضاء األربعة أشهر  ،623/7رقم( .)15229وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ،في
كتاب ال ّ
طالق ،باب :ما جاء في اإليالء  ،52/2رقم(=== .)1892 ،1891
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ب،
الشَ ،
ع َمر من طريق ابن أبي شيبة قال :حال َّدثنا أبُالو ُمعَا ِويَالةَ ،
ابن ُ
الن األ ْع َم ِ
عالن َحبِيال ٍ
ع ِ
===  -4وأَث َ ٌر عن ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ي األ ْربَعَة األشْاله ُُر
ع َم َرَ ،واب ِْن َ
سعِي ِد ب ِْن ُجبَي ٍْر ،ع َِن اب ِْن ُ
ع َْن َ
عبَّ ٍ
اس ق َاال« :إِذا آلس فل ْم يَ ِف ْئ َحت َّس ت َْم ِض َ
ي ت َ ْطلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» .أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" في كتاب ال ّ
الرجل
طالق ،باب ما قالوا :في َّ
فَ ِه َ
يُالالولي مالالن امرأتالاله فتمضالالي أربعالالة أشالالهر ،مالالن قالالال :هالالو طالالالق  ،127/4بالالرقم( .)18545قالالال ابالالن
ب
(والصَّحِ ي ُح عن ابن ُ
ع َم َر أ َ ْيضالا ً َو ْقال ُ ا ْل ُمالولِيَ ،ر َوا ُه َما ِلالكٌ َوأَيُّالو ُ
عبدالبر في "االستذكار" َ :36/6
سا ِل ٌم َو َ
ع َم َر).
غي ُْر ُه ْم ع َْن نَاف ٍِع ع َِن ابن ُ
َو ُ
عبَ ْي ُد َّ ِ
َّللا َو َ
( )1انظر :زاد المعاد .315-314/5
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نُوقِش :بأنّ المدة في اإليالء تشْبه قول البائع للمشتري« :لك الخيار ثالثة أيامْ ،
فين
فسخت البيع ،وإال لزمك» فبعد انتهاء المدّة يلزم البيع ،وهكذا اإليالء(.)1
وأُجيب :بأنّ هذا دليل عليكم ،فينّ ُموجب العقد في البيع اللّزوم ،فجعل له الخيار في
مدّة ثالثة أيام ،فيذا انقضت ولم يفسخ ،عاد العقد إلس حكمه وهو اللّزوم.
الزوجة فينّ لها حقّا ً علس ّ
وهكذا ّ
الو ْطء ،كما له حقّ عليها ،قال ي
الزوج في َ
()2
ْ
ْ
َ
َّ
علي ِْهنَّ بِال َم ْع ُرو ِ )  ،فجعل له الشّارع امتناع أربعة أشهر
تعالسَ (:ولَ ُهنَّ ِمث ُل الذِي َ
ال حقّ لها فيهنّ  ،فيذا انقضت المدّة عادت علس ح ّقها بموجب العقد ،وهو المطالبة،
ال وقوع ال ّ
طالق(.)3
أدلّة القول الثّانل:
سائِ ِه ْم ت َ َربُّصُ أ َ ْربَعَ ِة أ َ ْ
َّللا
 -1قوله تعالسِ (( :للَّ ِذينَ يُ ْللُونَ ِم ْن نِ َ
شه ٍُر فَ ِي ْن فَا ُءوا فَ ِينَّ َّ َ
)
4
(
َ
َ
ع ِلي ٌم (. ) )227
س ِمي ٌع َ
َّللا َ
غف ُ ٌ
ور َر ِحي ٌم (َ )226وإِ ْن ع ََز ُموا ال َّط َالقَ ف ِينَّ َّ َ
أوجُه:
االستدالل ِم ْن عدّة ْ
َ
األول :قراءة ابن مسعود﴿ :ف ِي ْن فا ُءوا فيهنَّ ﴾ ف ِيضافة الفَّ ْيئ َة إلس المدّة تد ّل
الوجه َّ
َ
ي المدّة فال ف ْيئ َة.
علس استحقاق الفَّ ْيئ َة فيها ،وأ ّما بعد ُمض ّ
أن تكون قرآنا ً نسخ لفظه وبقي حكمه ،وإ ّما ْ
وهذه القراءة إ ّما ْ
أن تجري مجر خبر
)
5
(
الواحد ،فتوجب العملْ ،
وإن لم تُوجب كونها من القرآن .
الوجه الثَّاني :أنّ ي ج ّل وعال جعل مدّة اإليالء أربعة أشهر ،فلو كان ّ
الزوج يطالب
بالفَّ ْيئ َة بعد أربعة أشهر ،لكان في ذلك زيادة علس المدّة التي فرضها ي ،وذلك غير
جائز(.)6
الوجه الثّالث :أنّه تجوز الفَّ ْيئ َة في األربعة أشهر ،فد ّل أنّ الفَّ ْيئ َة تكون في األربعة
أشهر ال بعدها .أي أّنه لو وطئها في مدّة اإليالء ،لوقعت الفَّ ْيئ َة موقعها ،فد ّل علس
استحقاق الفَّ ْيئ َة فيها(.)7
َّللا َ
ور َر ِحي ٌم) فالفاء للتّقسيم ،والت ّقسيم يد ّل علس
غف ُ ٌ
الوجه ّ
الرابع( :فَ ِي ْن فَا ُءوا فَ ِينَّ َّ َ
)
8
(
االختال  ،والمعنس :أنّ الفَّيء يكون في المدّة ،وال ّ
طالق يكون بعد انقضاء المدّة .
أمري ِْن :الفَّ ْيئ َة أو ال ّ
طالق ،والتخيير بين
نُوقِش :أنّ ي سبحانه خيّره في افية بين َ
أمري ِْن ال يكون إال في حالة واحدة ،كالكفّارات ،ولو كان في حالتَي ِْن لكان ترتيبا ً ال
َ

()1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6
() 7
() 8

انظر :زاد المعاد .315/5
سورة البقرة ،افية .228
انظر :زاد المعاد .315/5
سورة البقرة ،افيتان .227 ،226
انظر :تبيين الحقائق  ،263/2المبسوط  ،20/7بدائع الصنائع  ،176/3فتح القدير -191/4
 ،192الحاوي الكبير  ،342-340/10المغني  ،31/11زاد المعاد .312/5
انظر :بدائع الصنائع  ،176/3الحاوي الكبير  ،341/10زاد المعاد .312/5
انظر :زاد المعاد .313/5
انظر :تبيين الحقائق  ،263/2المبسوط  ،20/7فتح القدير  ،191/4الحاوي الكبير  ،341/10زاد
المعاد .313/5
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تقرر هذا فالفَّ ْيئ َة عندكم في نفس المدّة ،وعزم ال ّطالق بانقضاء المدّة،
تخييراً ،وإذا ّ
()1
فلم يقع التخيير في حالة واحدة .
)
2
(
ّ
ي والعبادلة الثالثة . 
 -2أنّ هذا قول جَ ْم ٍع من الصّحابة ،منهم :عثمان وعل ّ
الزوج ل ّما َ
ظلَم ا ّ
 -3ومن المعقول :أنّ ّ
لزوجة بمنعها حقّها ،جازاه الشّـرع بزوال
()3
ي هذه المدّة .
نعمة النّكاح عند مض ّ
ً
الفور في الجاهليّة ،بحيث ال يقربها بعد
 -4وأيضاً :أنّ اإليالء كان طالقا بائنا ً علس ْ
ص
سائِ ِه ْم ت َ َربُّ ُ
اإليالء أبداً ،فجعله الشّـرع ُملجّ الً بقوله تعالسِ ( :للَّ ِذينَ يُ ْللُونَ ِم ْن نِ َ
َّللا َ
أ َ ْربَعَ ِة أ َ ْ
ور َر ِحي ٌم ( ، )4( )226إلس انقضاء المدّة ،فحصلت
غفُ ٌ
شه ٍُر فَ ِي ْن فَا ُءوا فَ ِينَّ َّ َ
اإلشارة إلس أنّ الواقع باإليالء بائن ،لكنّه ُملجَّل(.)5
 -5القياس :فينّ مدّة التربّص في اإليالء أ َ َج ٌل َم ْ
ـروب للفرقة ،فتعقبه الفرقة،
ض
ٌ
قياسا ً علس زمن العدَّة ،وقياسا ً علس األَجَ ل الذي ضـ ُ ِرب لوقوع ال ّ
طالق كقوله :إذا
ت طالق(.)6
َمضَتْ أربعة أشهر فأن ِ
التّرجيح:
األول :أنّ ّ
ي أربعة أشهر
يتبيّن لي -وي أعلم -رجحان القول َّ
الزوج يخيّر بعد مض ّ
بين الفَّ ْيئ َة أو ال َّ
طالق؛ وذلك لما يلي:
 -1أنّ
أوضح وأقرب من
األوجه التي ذكرها أصحاب هذا
القول في فَه ِْم افيةْ ،
ْ
ْ
األوجه التي ذكرها أصحاب القول الثّاني.
ْ
أقرب إلس ْ
 -2أنّ أكثر الصّحابة يقولون بالتّخيير بعد مض ّي المدّة ،وال شكّ أنّهم ْ
وقتِ
ممن أتس بعدهم ،مع ضع روايات أصحاب القول
نزول القرآن ،وأعر بمعانيه ّ
الثّاني.
وي أعلم.

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6

انظر :الحاوي الكبير  ،341/10زاد المعاد .314/5
العبادلة الثّالثة هم :عبدي بن مسعود ،وعبدي بن عمر ،وعبدي بن عباس .انظر :عمدة القاري
 ،277/20تبيين الحقائق  ،262/2الهداية  ،259/2فتح القدير .193/4
انظر :المبسوط  ،21/7بدائع الصنائع  ،171/3الهداية  ،259/2فتح القدير ،192-191/4
حاشية الشلبي علس تبيين الحقائق .262/2
سورة البقرة ،افية .226
انظر :تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي  ،263-262/2المبسوط  ،19/7بدائع الصنائع ،176/3
الهداية  ،259/2الحاوي الكبير  ،342/10زاد المعاد .315/5
انظر :تبيين الحقائق  ،263/2بدائع الصنائع  ،176/3بداية المجتهد  ،101/2الجامع ألحكام
القرآن  ،111/3الحاوي الكبير  ،341/10زاد المعاد .313/5
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الرابع
الم ْبحَث ّ
ْ
الو ْقت الذي يُنَتظر فيه الغائب وال َمفقود
ِم ْقدَار َ
أوالً :تعريف المفقود:
ال َم ْفقُود لغة :اسم َم ْفعُول ِم ْن :فَقَدْتُ الشّيء أفقده فَ ْقداً ،وفِ ْقداناً ،وفُ ْقداناً ،بكسر الفاء
ع ِد َمه.
وض ّمها ،وفُقوداً ،فهو مفقو ٌد وفقيدٌَ :
ي هو أ ْم
ّ
وعرفه الفّقهاء بأنّهَ :م ِن انقطع خبره فال يُعر له َم ْو ِضع ،وال يُد َْر أَحَ ّ
()1
َميّت .
ثانياً :تحرير مح ّل الخال في المسألة:
 -1أنّ زوجالالة المفقالالود ْ
إن رضالاليتْ بالبقالالاء علالالس الزوجيّالالة ،ولالالم ترفالالع أمرهالالا إلالالس
الحاكم ،فينّ األمر إليها ،وتبقس زوجته حتّس يعود ،أو تعلم وفاته ،أو تموت هي.
ْ
وإن رفعت أمرها إلس القاضي وطلبت فسخ نكاحها من زوجها المفقالود ،فالينّ
-2
طلب الفسخ حينئ ٍذ ال يخلو ْ
أمري ِْن:
أن يكون ألح ِد َ
األول :إ ّما ْ
أن تطلب الفسخ بسبب غياب زوجها وفقده والحكالم بموتاله .وهالي مسالألتنا
ّ
هذه.
ّ
َ
ّ
أن تطلب الفسخ بسبب غ ْيبَة ّ
الثّاني :وإ ّما ْ
الزوج وتعذر النفقة عليها من ماله.
ثالثاً :مذاهب الفقهاء في الحكم بموت المفقود:
َ
َ
اختل الفقهاء في الحكم بموت المفقود بنا ًء علس غلبة الظنّ علس أربعة أقوال:
مرت مالدّة مالن زمالن والدتاله ال
القول ّ
األول :أنّ القاضي ال يحكم بموت المفقود إال إذا ّ
()2
يعيش فوقها غالباً .وهو مذهب الحنفيّة ،
ي في الجديد( .)3علس خال ٍ بين أصحاب هذا القول في تقدير هذه
واإلمام الشافع ّ

( )1انظر :لسان العرب  ،337/3المصباح المنير ص( ،)478تاج العروس  ،503-500/8للجميع
غرب  ،146/2أنيس الفقهاء ص( ،)68الزاهر في غريب
مادة( :فقد) ،طلبة الطلبة ص( ،)212ال ُم ِ
ألفاظ الشافعي ،لألزهري ص( ،)179المطلع ص( ،)308القاموس الفقهي ص(،)289-288
الهداية  ،424/2فتح القدير  ،141/6بدائع الصنائع  ،196 /6مواهب الجليل  ،155/4شـرح
الخرشي علس مختصـر خليل  ،149 /4روضة الطالبين  ،34/6شـرح منتهس اإلرادات ،598 /5
كش المخدرات .673/2
( )2وهو ظاهر المذهب؛ ألنّ الغالب ال يعيش أكثر من ذلك ،وهو مروي عن أبي بكر الفضلي ،وعن أبي
بكر محمد بن حامد .انظر :تبيين الحقائق  ،312-311/3المبسوط  ،36-34/11تحفة الفقهاء
 ،349/3الهداية  ،424/2فتح القدير .148-147/6
( )3وهو الصّحيح ،أنّه ليس لها الفسخ .انظر :األم  ،250/7 ،255/5 ،78/4الحاوي الكبير ،317/11
المهذّب  ،545/4روضة الطالبين  ،400/8 ،34/6تحفة المحتاج  ،422-421/6مغنس المحتاج
 ،521-520 ،38-37/3تكملة المجموع ،للمطيعي .446/19 ،69/17
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المدّة(.)1
القول الثّانل :التّفريق بين َ
يفرق بيناله وبالين زوجتاله حتّالس
غ ْيبَ ٍة ظاهرها ال ّ
سالمة ،فال ّ
سنَة منذ ُو ِلالد ،و َ
غ ْيبَال ٍة ظاهرهالا الهالالك ،فينتظالر أربالع سالنوات ِم ْ
الن
تمضي مدّة تسعين َ
ّ
حين فَ ْقدِهْ ،
ي فالي القالديم ،وظالاهر
فين لالم يَعُال ْد خاللهالاُ ،حكالم بموتاله .وهالو قالول الشالافع ّ
المذهب عند الحنابلة(.)2
غ ْيبَته في دار اإلسالم ،و َ
القول الثّالث :التّفريق بين َ
غ ْيبَته في دار الكفر ،وبين ما إذا
كان هذا في زمن حرب أو ال .وهو مذهب المالكيّة(.)3
س َالال ِم
قال الدّسوقي -رحمه ي -في حاشيته علالس ال ّ
اإل ْ
شالرح الكبير(:ا ْل َم ْفقُالو ِد فِالي بِ َالال ِد ْ ِ
ُ
ْ
ع ْ
الن َخبَ ِالر ِه ثال َّم ت َ ْعتَال ُّد َز ْو َجت ُالهُ،
ع ْنالهُ َوالعَجْ ال ِالز َ
ث َ
سالنِينَ بَ ْعال َد ا ْلبَحْال ِ
َو ُح ْك ُمالهُ أَنَّالهُ يُ َل َّجال ُل أ َ ْربَال َع ِ
ش ْر ِك ك ْ
َالاء ُمال َّد ِة الت َّ ْع ِمي ِالر
ض ال ِ ّ
اليرَ ،و ُح ْك ُم ُه َمالا أ َ ْن ت َ ْبقَالس َز ْو َجت ُ ُه َمالا ِال ْنتِه ِ
َاأل َ ِ
َوا ْل َم ْفقُو ُد بِأ َ ْر ِ
س ِ
س ال ِل ِمينَ َو ُح ْك ُم الهُ أ َ ْن ت َ ْعت َ ال َّد َز ْو َجت ُالهُ بَ ْع ال َد
ث ُال َّم ت َ ْعت َ ال ُّد َز ْو َجت ُ الهَُ ،وا ْل َم ْفقُالالو ُد فِالالي ا ْل ِف الت َ ِن بَ ال ْينَ ا ْل ُم ْ
سالنَةً
ا ْن ِفصَا ِل ال َّ
صفَّي ِْنَ ،وا ْل َم ْفقُو ُد فِالي ا ْل ِفالت َ ِن بَال ْينَ ا ْل ُم ْ
الار َو ُح ْك ُمالهُ أ َ ْن يُ َلجَّال َل َ
سال ِل ِمينَ َوا ْلكُفَّ ِ
َ
َ
ُ
َ
بَ ْع َد النَّ َ
ظ ِر َوا ْل َك ْ
ج
ش ِ َ
َاصال ُل َمالا تَقَال َّد َمَ ،وظالا ِه ُرهُ أنَّالهُ َال يَحْ تَالا ُ
ع ْنهُ ث َّم ت َ ْعت َ ُّد َز ْو َجتُهَُ ،هذا ح ِ
اضي ِل َّ
لز ْو َج ِة فِي ا ْل ِع َّد ِة)(.)4
ِل ْل ُحك ِْم ِب َم ْوتِ ِه فِي ْاأل َ ْق َ
س ِام كُ ِلّهَاَ ،و َال ِ ِإل ْذ ِن ا ْلقَ ِ
الرابالالع :أنّ القاضالالي ال يحكالالم بمالالوت المفقالالود ،وال يفسالالخ نكالالاح زوجتالاله مطلق الاً،
القالالول ّ
سوا ًء في ذلالك أكالان مفقالودا ً فالي دار اإلسالالم أ ْم فالي دار الكفالر ،فالي زمالن حالرب أم ال.
وسوا ًء أكانت َ
سالالمة أم الهالالك ،وسالوا ًء انقضالتْ مالدّة ال يعاليش إلالس
غ ْيبَته ظاهرها ال ّ
مثلها غالبا ً أم لم تنقض ،بل تبقس ّ
الزوجة علالس عصالمة زوجهالا حتّالس يتاليقّن موتاله أو
تموت هي .وهو مذهب الظاهريّة(.)5

سنَ ٍة َو َر َو ا ْل َحسَنُ ع َْن أَبِي َحنِيفَةَ
س َ قَد ََّرهُ بِمِ ائ َ ِة َ
(وأَبُو يُو ُ
( )1قال الزيلعي في تبيين الحقائق َ :312/3
ْ
َ
َ
سنَةً َوفِي َ
ْ
َ
َّ
ُ
ان فِي بَلَ ِدهِ).
ر
ق
األ
ت
و
م
ب
َّر
د
ق
م
ه
ن
أ
ة
ي
ا
و
ر
ِ
ِ
ْ
َ
أَنَّهُ قَد ََّرهُ بِمِ ائ َ ٍة َو ِعش ِْرينَ َ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
ِ
ظاه ِِر ال ِّ
ِ
علَس ال َّ
ظ ِّن أَنَّهُ َال
ِب َ
ي ُمدَّةٌ مِ ْن ِو َال َدتِ ِه ي َ ْغل ُ
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ( :422/6أ َ ْو ت َْم ِض َ
اضي َو ْي ُح ُك ْم ِب َم ْوتِهِ) .قال الشرواني في
ش ْيءٍ َ
ِيش فَ ْوقَهَاَ ،و َال تَتَقَد َُّر ِب َ
يح ،فَيَجْ ت َ ِه ُد ا ْلقَ ِ
يَع ُ
علَس الصَّحِ ِ
ً
َ
َ
َ
ينَ
ينَ
ينَ
ُ
س ِع َ ،وقِي َل
س ْب ِع
سنةَ ،وقِي َل بِث َما ِن َ ،وقِي َل بِتِ ْ
َ
(وقِي َل تقد َُّر بِ َ
حاشيته علس تحفة المحتاج َ :422/6
انظر :المبسوط  ،36-35/11تحفة الفقهاء
بِمِ ائَةٍَ ،وقِي َل بِمِ ائ َ ٍة َو ِعش ِْرينَ ).
 ،349/3الهداية  ،424/2فتح القدير  ،148-147/6الحاوي الكبير  ،88/8مغني المحتاج ،38/3
الرملي الكبير علس أسنس المطالب .17/3
حاشية ّ
( )2انظر :الحاوي الكبير  ،316/11المهذّب  ،545/4روضة الطالبين  ،400/8 ،34/6المنهاج مع
مغني المحتاج  ،521/3تكملة المجموع ،للمطيعي  ،445/19المغني  ،249-247/11الشرح الكبير
 ،118-117/9 ،142-140/7المبدع  ،89/7 ،399-398/5الفروع  ،45/8اإلنصا -335/7
 ،336كشا القناع .2776 ،2774/8 ،2249/7
( )3المنتقس  ،362-358/5بداية المجتهد  ،53-52/2القوانين الفقهية ص( ،)357-359التاج واإلكليل
 ،506-504/5الشرح الكبير للدردير ،مع حاشية السوقي  ،483-479/2شـرح الخرشي -153/4
.155
( )4حاشية الدسوقي علس الشرح الكبير  .483/2قال ابن عبدالبر في الكافي ص( ( :)261والتَّعْمير
فيهما من السبعين إلس الثمانين وهذا أعدل األقاويل في ذلك).
( )5المحلَّس ،البن حزم .134-133/10
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رابعاً :األدلّة:
أن أعرض أدلّة ك ّل قول من هذه األقالوال األربعالة ،أشالير إلالس أنّ هنالاك اتفاقالا ً
قبل ْ
ّ
علس بعض األدلة بالين َم ْ
الن يالر التأجيالل وضالـرب المالدّة للمفقالود فالي بعالض صالوره -
ّ
وهم المالكيّة والحنابلة -وبين أدلة َم ْن ال ير التأجيل ،وهالم الحنفيّالة والشالافعيّة مالن
ب آخر.
جانب ،والظاهريّة من جان ٍ
والرابع:
األول
أوالً :أدلّة القول ّ
ّ
استد ّل الحنفيّة والشافعيّة والظاهريّة علس منع التّأجيل بما يلي(:)1
امال َالرأَةُ
سالالنّةَ :
الن شُالال ْعبَةَ  قَالالالَ :قَالالا َل َرسُالالو ُل َّ ِ
ِ -1مالالنَ ال ُّ
َّللا ْ « : 
الن ا ْل ُم ِغيال َالر ِة ْبال ِ
عال ِ
()2
ْ
َ
ام َرأتُهُ َحتَّس يَأتِيَهَا ا ْل َخبَ ُر» .
ا ْل َم ْفقُو ِد ْ
نص في أنّ امرأة المفقود تبقالس علالس عصالمته ،وال يحال ّل فسالخ
وجه الدّاللة :أنّه ّ
نكاحها حتّس يعود زوجها ،أو يأتيها خبر وفاته.
ونالوقش االسالتدالل بهالذا الحالديث :بأنّاله ال يصالحّ؛ ألنّ الحالديث ضالعي  ،وقالد جالالزم
بضعفه جماعة من أئ ّمة الحديث(.)3
ي بالالن أبالالي طالالالب -رضالالي ي
 -2قالالول ال ّ
الروي عالالن علال ّ
صالالحابة :فالالينّ هالالذا الال ّالرأي مال ّ
ص ال ِب ْر َحتَّالالس
امال َالرأَةٌ ا ْبت ُ ِل َيالالتْ فَ ْلت َ ْ
ي ْ
عنالاله .-فَقَ ال ْد قَالالا َل ِفالالي ْ
امال َالرأ َ ِة ا ْل َم ْفقُالالودِِ « :ه ال َ
( )1انظر :تبيين الحقائق  ،311/3المبسوط  ،35-34/11فتح القدير  ،147-146/6الحاوي الكبير
 ،317/11المهذّب  ،545/4مغني المحتاج  ،521/3تكملة المجموع ،للمطيعي  ،446/19المحلّس
 ،135-133/10المغني .250-249/11
( )2أخرجه الدارقطني في "السنن" من كتاب النكاح ،باب المهر ،483/4 ،رقم( ،)3849والبيهقي في
"السنن الكبر " من كتاب العدد ،باب امرأة المفقود امرأته هي يأتيها يقين وفاته ( ،)731/7رقم
ي ع َْن
( ،)15565ولفظ البيهقيَ " :حت َّس يَأْتِيَهَا ا ْلبَيَانُ " وقالَ ( :وكَذَ ِلكَ َر َواهُ َزك َِريَّا ْبنُ يَحْ يَس ا ْل َواسِطِ ُّ
ضعِي ٌ ) ==== ،وقال الزيلعي في "نصب الراية"  ( :473/3أ َ ْخ َر َجه ُ
ار َ
س َّو ِار ْب ِن ُم ْ
بَ ،و َ
َ
س َّو ٌ
صع َ ٍ
ش ْعبَةَ،
ِير ِة ب ِْن ُ
س َّو ِار ب ِْن ُم ْ
سنَنِهِ" ع َْن َ
ي فِي " ُ
ي ع َْن ا ْل ُمغ َ
صع َ ٍ
الد َ
ب ثَنَا ُم َح َّم ُد ا ْبنُ ش َُرحْ بِي َل ا ْله َْمدَانِ ُّ
َّارقُ ْطنِ ُّ
ام َرأَتُهُ َحت َّس يَأْتِيَهَا ا ْلبَيَانُ " ،ا ْنتَهَسَ .و َو َج ْدتُه ُ
َّللا َ
سو ُل َّ ِ
َّللا َ
قَالَ :قَا َل َر ُ
"ام َرأَة ُ ا ْل َم ْفقُو ِد ْ
علَ ْي ِه َوسَلَّمَْ :
صلَّس َّ ُ
س َخ ٍة أ ُ ْخ َر َ :حت َّس يَأْتِيَهَا ا ْل َخبَ ُرَ ،وه َُو َحد ٌ
ِيث َ
سأَلْت
فِي نُ ْ
ب ا ْل ِعلَ ِل"َ :
ضعِي ٌ  ،قَا َل ا ْبنُ أ َ ِبي حَات ٍِم فِي " ِكت َا ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
نُ
سو ُل
ر
ل
ا
ق
َ:
ل
ا
ق
،
ة
ب
ع
ش
ُ
ْن
ب
ة
ِير
غ
م
ل
ا
َن
ع
ل
ي
ب
ُر
ش
ْن
ب
د
م
ح
م
َن
ع
ب
ع
ص
م
ب
ار
و
س
ه
ا
و
ر
ث
ِي
د
ح
َن
أ َ ِبي ع
حْ
ِ
ْ
ٍ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ ُ
َ
ُ َ ٍ
َ َ ُ َ َّ ُ
ُ َّ ِ َ ِ
ُ َ ِ ِ
َ
ْ
ْ
ام َرأَتُهُ َحت َّس يَأْتِيَهَا ا ْلبَيَانُ " ،فَقَا َل أَبِيَ :هذَا َحدِيثٌ
ُ
َّ
َ
َّ
َّللا َ
َّ ِ
َّللا َ
عل ْي ِه َو َ
ي ْ
سل َم فِي ْ
ام َرأ ِة ال َمفقودِِ " :ه َ
صلس َّ ُ
ع ْبدُ
ِير أَبَاطِ يلَ ،ا ْنتَهَسَ .وذَ َك َرهُ َ
ِير ِة َمنَاك َ
ُم ْنك ٌَرَ ،و ُم َح َّمدُ ْبنُ ش َُرحْ بِي َل َمتْ ُروكُ ا ْل َحدِيثِ ،يَ ْر ِوي ع َْن ا ْل ُمغ َ
علَّهُ بِ ُم َح َّم ِد ب ِْن ش َُرحْ بِيلََ ،وقَالَ :إنَّهُ َمتْ ُروكٌ  ،قَا َل ا ْب ُن
يَِ ،وأ َ َ
ق فِي "أَحْ كَامِ هِ" مِ ْن ِج َه ِة الد َ
َّارقُ ْطنِ ّ
ا ْل َح ِّ
َ
ا ْلقَ َّ
ب أ ْ
شه َُر فِي ا ْل َمتْ ُروكِي َن مِ ْنهَُ ،ودُونَهُ صَا ِل ُح ْبنُ َمالِكٍ َ ،و َال
س َّوا ُر ا ْبنُ ُم ْ
ان فِي " ِكت َابِهِ"َ :و َ
صع َ ٍ
ط ِ
يُع َْر ُ َ ،ودُونَهُ ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْلفَ ْ
ض ِلَ ،و َال يُع َْر ُ حَالُهُ ،ا ْنتَهَس) .قال ابن الملقن في "البدر المنير"
غيرة َما بَين َ
(وه َُو َحدِيث َ
ضعِي
َ :218-217/8
مرةَ ،و ِرجَاله من ُم َح َّمد بن ا ْلفضل ِإلَس ا ْل ُم َ
ضعِي ِب َّ
َ
يَ :واحْتج للجديد :أَنه َال يجوز لَهَا أَن ت ُنكح َحت َّس تتيقن
ع
ف
ا
الر
ل
ا
ق
(
:
233
/
8
في
ومجهول) ،وقال
َ َّ ِ ِ ّ
ُ
َ
َموته أَو َ
ْ
ْ
غيرة ،فذكر ال َحدِيث السال ال َم ْرفوع الواهي) ،وقال ابن حجر
ي عَن ال ُم َ
ط َالقه َوت ْعت َد بِ َما ُر ِو َ
َ
ْ
َ
َ
ضعِي ٌ َ ،و َ
سنا ُدهُ َ
ع ْبدُ
ي َو َ
(وإِ ْ
في "تلخيص الحبير"  466/3رقم(َ :)1802
ضعَّفهُ أبُو حَات ٍِمَ ،والبَ ْي َه ِق ُّ
قَ ،وا ْبنُ ا ْلقَ َّ
ان َو َ
غي ُْرهُ ْم).
ط ِ
ا ْل َح ِّ
َّ
والزيلعي .انظر :العلل ،البن أبي حاتم
الرازي ،والبيهقي ،وعبدالحق ،وابن القطان،
( )3كأبي حاتم َّ
 ، 432/1بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ،البن القطان ،127-126/3 ،رقم( ،)823رسالة
لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ،محمد ابن عبدالهادي ،ص( ،)26نصب الراية  ،473/3البدر
المنير  ،217/8تلخيص الحبير  ،466/3رقم(.)1802

- 3565 -

يَأْتِيَهَا َم ْالوتٌ  ،أ َ ْو َ
شالـربيني -رحماله ي -علالس هالذا
ق»( .)1وقالد علّالق ال ّ
ط َالال ٌ
األثر بقوله" :ومثل هذا ال يقال إال عالن توقيال "( .)2كمالا وافالق عليّالا ً فالي
مروي -أيضًا -عالن نَفَالر
هذا عبد ي بن مسعود -رضي ي عنهما .-وهو
ّ
من التّالابعين مالن بعالدهم ،كلّهالم قالالوا :ال تلجّالل امالرأة المفقالود وال يف ّالرق
بينها وبينه ،وأنَّها تنتظره أبدا ً(. )3
 -3االستصحاب :وبيانه :أنّنا ال نحكالم بفسالخ النّكالاح حتّالس نحكالم بموتاله ،والحكالم
بموته مشكوك فيه الحتمال حياته ،والنّكاح ثابت بيقين ،ومالا ثبالت بيقالين
ال يزول باحتمال؛ لما هو معالرو مالن قواعالد الفّقاله :أنّ اليقالين ال يالزول
بالشّك ،وأنّ األصل بقاء ما كان علس ما كان(.)4
شالك
ونوقش هذا االستدالل بما قالاله موفّالق الالدّين ابالن قدامالة -رحماله ي" :-إنّ ال ّ
مالالا تسالالاو فيالاله األمالالران ،وال ّ
ظالالاهر فالالي مسالالألتنا هالكالاله"( .)5أي أنّالاله إذا انقضالالت
المدّة المضـروبة ،ث ّم لم يظهر مع إمكان ظهوره -لو كان حيّا ً– فالينّ الغالالب علالس
الظنّ أنّه قد هلك ،و َ
شالـريعة اإلسالالميّة .أ ّمالا احتمالال
غلَبَة الظنّ معمالول بهالا فالي ال ّ
ظهوره بَ ْع َدئِذٍ ،فنادر ،والنّادر ال حكم له.
( )1أخرجه عبدالرزاق في "المصنّ " من كتاب ال ّ
طالق ،باب :التي ال ت َ ْعلَمُ َم ْه ِلكَ زوجها  ،90/7رقم
سنن الكبر " من كتاب ال ِعدَد ،باب :من قال بتخيير المفقود
( ،)12332 ،12330والبيهقي في "ال ُّ
ْ
يٍ -
إذا قَ ِد َم بينها وبين الصَّداق
ومن أ َ ْنكَره  ،734/7رقم( ،)15574وقال( :وهو المشهور عن عل ّ
رضي ي عنه ،)-وسعيد بن منصور في "سننه" من كتاب الطّالق ،باب :الحكم في امرأة المفقود
===== ،452-451/1
===رقم( ،)1761 ،1758 ،1757وابن أبي شيبة في "مصنَّفه" من كتاب ال َّ
طالق ،باب َم ْن قال :مِ ْن
يَ ْو ِم يأْتِيها الخبَر  ،161/4رقم( .)18928 ،18927قال ابن عبدالبر في "االستذكار" -130/6
عثْ َمانَ فِي ذَ ِلكَ  ،إِ َّال أَنَّ ا ْأل َ ْ
ي ٍ خِ َالفُهُ،
ش َه َر َوا ْأل َ ْكث َ َر ع َْن َ
ع َم َر َو ُ
ي ٍ مِ ثْ ُل قَ ْو ِل ُ
ي ع َْن َ
َ :133
عل َ ّ
ع ِل ّ
(و ُر ِو َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ام َرأة ال َمفقُو ِد َال
ست َ ْي ِقنَ َم ْوت َهَُ ،و َ
َوذَ ِلكَ أَنَّ َز ْوجَة َ ا ْل َم ْفقُو ِد َال تُن َك ُح ِعن َدهُ َحت َّس ت َ ْ
ي ٍ فِي أنَّ ْ
علَس ق ْو ِل عَ ِل ّ
َب
ح َحت َّس يَ ِص َّ
سنِينَ َ ،و َال أَقَ َّل َو َال أ َ ْكث َ َرَ ،وأ َنَّهَا َال ت ُ ْن َك ُ
ستَحِ َّ
ح َم ْوتُهَُ ،وت َ ْ
ب لَهَا أَجْ ُل أ َ ْربَ ِع ِ
يراثَهُ ،ذَه َ
يُض َْر ُ
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ع ِن
ُور َ
ي ٍ مِ ن ُوجُوهٍَ ،...،ويَش َهدُ بِ ِص َّح ِة ُم ْر َ
س ِل ال َحك َِم َحدِيث ال َمنص ِ
يَ ِص َّح َم ْوتُهَُ ،و َر َواهُ ال َحك ُم عَن عَ ِل ّ
َ
ْ
ي
ي َ
ا ْلمِ ْنهَا ِل ب ِْن ع َْم ٍرو) .قال ابن حجر في "تلخيص الحبير"  ،473/3رقم(َ :)1812
عنهُ -أ ْ
(و ُر ِو َ
ع ْنهُ -مِ ْن َوجْ ٍه َ
ضعِي ٍ َما يُ َخا ِلفُهَُ ،و ُه َو ُم ْنقَطِ ٌع) .وانظر :نصب الراية ،473/3
ي يُ َ
ي ٍ َر ِض َ
ع َْن عَل ّ
البدر المنير  ،234-233/8فتح الباري .431/9
( )2مغنس المحتاج ،للشـربيني .521/3
( )3منهم ابن أبي ليلس ،وأبو قِالبة ،وإبراهيم النَّ َخعي ،والشَّعبي ،وابن شبرمة ،وعثمان البتي ،وسفيان
عت َ ْيبَة ،وح َّماد .انظر :مصنَّ عبدالرزاق ،90/7
الثوري ،وجابر بن زيد ،وابن سيرين ،وال َحكَم بن ُ
رقم( ،)12333االستذكار  ،133/6نصب الراية  ،473/3تلخيص الحبير  ،473/3فتح الباري
 ،431/9المبسوط  ،35/11فتح القدير  ،147/6بداية المجتهد  ،52/2الحاوي الكبير ،317/11
المهذّب  ،545/4المحلّس .139-138/10
( )4المبسوط  ،34/11الهداية  ،424/2فتح القدير  ،147-146/6بداية المجتهد  ،52/2األم ،250/7
روضة الطالبين  ،400/8أسنس المطالب  ،400/3مغني المحتاج  ،38/3المغني .250/11
( )5المغني ،لموفق الدين ابن قدامة  . 251/11وانظر :الشرح الكبير ،ألبي الفرج شمس الدين ابن قدامة
.120/9
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 -4القياس :وبيانه :أنّنا نقيس فسخ نكاح زوجة المفقود علس قسمة ماله؛ فكمالا
أن يقس الالم مال الاله لفق الالده ،فك الالذلك ال يج الالوز ْ
أنّ الاله ال يج الالوز ْ
أن يفس الالخ نك الالاح
زوجته(.)1
ونُوقش هذا االستدالل من وج َهي ِْن:
األول :أنّالاله متالالس انقطالالع خبالالر الغائالالب ،ومضالالت م الدّة علالالس غيابالاله تكفالالس للحكالالم
ّ
ّ
ّ
بموته ،ث ّم حكمنا بموته وفسخ نكاح زوجته ،فيننا نحكم بقسمة مالاله أيضالاً؛ ألناله
قد حكم بموته ،وألنّ افثار قد وردت في فسخ نكاح ّ
الزوجة ،فيقاس عليها أيضالا ً
قسمة ماله(.)2
الثّانل :علالس ف ْالرض التّسالليم بعالدم جالواز قسالمة مالاله مالا لالم يتاليقّن مالن موتاله،
فينّالاله ال يص ال ّح قيالالاس فسالالخ نكالالاح زوجتالاله عليالاله؛ لوجالالود الفالالرق بينهمالالا؛ وهالالو أنّ
ضالالـرر الحاصالالل علالالس ّ
الضّالـرر الحاصالالل علالالس الالالوارث دون ال ّ
الزوجالالة؛ إذ المالالال ال
ضـرر علس الوارث بتأخير قسمته ولالو فقيالراً؛ ألنّ وجالوده ال يمنعاله مالن تحصاليل
ّ
الزوجالالة؛ فينّهالالا ال
غيالالره بكسالالب أو اقتالالراض مالالثالً ،فضالالـرره يمكالالن دفعالاله ،بخالالال
ت ْقدِر علس دفع ضـرر فَ ْق ِد ّ
بوجْ هٍ ،فجاز فيها ذلك؛ دفعا ً لعظم الضّالـرر الالذي
الزوج َ
ال يمكن تداركه(.)3
ثانياً :أدلّة القول الثّانل والثّالث:
استد ّل المالكيّة والحنابلة علس جواز التّأجيل بما يلي:
 -1األثر :ما ثبت أَنَّ عُ َم َر ْبنَ ا ْل َخ َّ
ام َالرأ َ ٍة فَقَالدَتْ َز ْو َجهَالا ،فَلَال ْم
ب  قَالَ« :أَيُّ َما ْ
طا ِ
()4
ع ْ
سالنِينَ  ،ثُال َّم ت َ ْعتَال ُّد أ َ ْربَعَالةَ أ َ ْ
شالراً ،ثُال َّم ت َ ِحال ُّل» .
شاله ٍُر َو َ
تَد ِْر أ َ ْينَ هُ َو؟ فَ ِينَّهَالا ت َ ْنت َ ِظ ُالر أ َ ْربَال َع ِ
ي ،وابن الزبير ،وابن
وقد ص ّح هذا المذهب -أيضا ً -عن عثمان بن عفّان ،وعل ّ

() 1
() 2
() 3
() 4

تبيين الحقائق  ،311/3المبسوط  ،35/11المهذّب  ،34/6 ،545/4أسنس المطالب  ،400/3مغني
المحتاج .38/3
المغني .186/9
تحفة المحتاج .254/8
أخرجه اإلمام الشّافعي في "األم"  ،250/7واإلمام مالك في "الموطأ" من كتاب ال َّ
طالق ،باب :ما
جاء في عدّة التي تفقد زوجها  ،575/2وعبدالرزاق في "المصنّ " من كتاب ال ّ
طالق ،باب :التي ال
ّ
ت َ ْعلَ ُم َم ْه ِلكَ زوجها  ،88/7رقم( ،)12323وابن أبي شيبة في "المصنَّ " من كتاب النكاح ،باب :في
سنن
امرأة المفقودَ ،و َم ْن قَالَ :ت َ ْعت َ ُّد َوت َُز َّو ُ
ج َو َال ت ََربَّصُ  ،521/3رقم( ،)16717والبيهقي في "ال ُّ
َ
ع ْ
سنِينَ ث ُ َّم أ َ ْربَعَة أ َ ْ
ش ًرا ث ُ َّم تَحِ ُّل ،732/7
شه ٍُر َو َ
اب َم ْن قَالَ :ت َ ْنتَظِ ُر أ َ ْربَ َع ِ
الكبر " من كتاب العدد ،بَ ُ
ام َرأ َ ِة ا ْل َم ْفقُو ِد
اب
ب
العدد،
كتاب
من
وافثار"
نن
س
ال
"معرفة
وفـي
رقم(،)15567 ،15566
ّ
َ ُ ْ
الراية  ،473-471/3قال ابن الملقن في "البدر المنير" :228/8
نصب
)،
 ،234/11رقم(15374
ّ
( َهذَا ْاألَثر صَحِ يح) ،تلخيص الحبير  ،474-470/3إرواء الغليل .151-150/6
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عباس ،وابن عمر ،وعمر بن عبدالعزيز -رضي ي عنهم أجمعين(.-)1
وجه الدّاللة من األثر :أنّه دليل علس أنّ مذهب عمر بن الخطاب ومالن وافقاله مالن
صالالحابة المالالذكورين -رضالالي ي عالالنهم -فالالي امالالرأة المفقالالود :أنّهالالا تتالالربّص أربالالع
ال ّ
سنواتْ ،
فين لم يَعُدْ ،حُكم بموته واعتدّتْ  ،وأنّ هذه افثار عن الصّالحابة  -رضالي
ّ
ي عنهم ْ -
وإن كانت موقوفة ،إالّ أنه قد ورد فيها التّقدير بمدّة معيّنة ،وهو م ّما
سمعُوه مالن النّبالي ،فهالو إذا ً فالي ُح ْك ِالم
ال مجال للرأْي فيه ،فيُحمل ذلك علس أنّهم ِ
المرفوع(.)2
ْ
ي-
ونالوقش هالذا االسالتدالل :بالأنّ عمالر -رضالي ي عناله -رجالع عناله إلالس قالول علال ّ
رضي ي عنه ،-وهو االنتظار مطلقا ً وم ْنع التّأجيل(.)3
وأُجيالالب علالالس هالالذه المنّاقشالالة :بأنّالاله لالالم يثبالالت رجالالوع عمالالر -رضالالي ي عنالاله -بن ْق ال ٍل
صحيح ،كما جزم بذلك اإلمام أحمد واإلمام ابن حزم -رحمهما ي.)4(-
 -2اإلجمالالاع :حيالالث ذكالالروا أنّ مالالذهب عمالالر -رضالالي ي عنالاله -هالالذا مالالروي عنالاله مالالن
عدّة وجوه؛ فد ّل ذلك علالس اشالتهاره وانتشالاره بالين الصّالحابة ،وقالد وافقاله علياله كثيالر
من الصّحابة ،ولم يُعر لهم مخال  ،فكان ذلك إجماعا ً(.)5
ونوقش هذا االستدالل :بالأنّ دعالو اإلجمالاع غيالر مساللّم بهالا؛ ال سال ّيما وقالد صال ّح
ي بالن أبالي طالالب ،وابالن مسالعود -رضالي
عن اثنين من كبار فقهاء الصّحابة ،هما :عل ّ
)
ي عنهما -خال قول عمر -رضي ي عنه(.- 6
ضالالـرر الحاصالالل علالالس ّ
 -3المعقالالول :وبيانالاله :أنّ هالالذا مالالن بالالاب دفالالع ال ّ
الزوجالالة ،وقالالد
شالالارع الحكالاليم يبالاليح التّفريالالق بالالين الال ّالزوجين فالالي حالالالة حصالالول ال ّ
ضالالـرر علالالس
رأينالالا ال ّ
أحدهما؛ كالتّفريق بسبب اإليالء ،أو العنّة ،أو اإلعسار بالنّفقة ،فيُقاس عليه المفقود

( )1انظالر :المصالنّ  ،لعبالدالرزاق  ،91/7رقالالم( ،)12318 ،12317وسالنن سالالعيد بالن منصالالور ،451/1
سالالنن الكبالالر  ،للبيهقالالي،
رقالالم( ،)1756المصالالنّ  ،البالالن أبالالـي شالاليبة  ،521/3رقالالم( ،)16717وال ّ
س الالالالالالنن وافث الالالالالالار ،للبيهق الالالالالالي ،237-234/11
 ،732/7رق الالالالالالم( ،)15569 ،15567ومعرف الالالالالالة ال ّ
رق الالم( ،) 15387 ،15386 ،15378 ،15376 ،15375ق الالال اب الالن الملق الالن ف الالي "الب الالدر المني الالر"
ام َرأَة ا ْل َم ْفقُود تَت َ َالربَّص أَربالع سِالنِين َوت ْعتَالد عالدَّة ا ْل َوفَالاة ثال َّم
ي عَن ا ْلقَدِيم :أَن ْ
( :232/8لما َحكَس َّ
الرافِ ِع ّ
َ
عالنهمَ ،و ُه َالو َك َمالا قالالَ) ،تلخاليص
عبَّالاس َرضالي يُ َ
عثْ َمالان َوا ْبالن َ
عالن عمالر َو ُ
يرو ذَ ِلالكَ َ
ت ُنكح .قَالََ :و َ
الحبير  ،473/3المنتقس  ،359/5بداية المجتهد  ،52/2الحاوي الكبير  ،316/11تكملة المجموع،
 ،445/19المغني  ،248/11الشرح الكبير علس متن المقنع  ،118/9المبدع  ،89/7كشا القناع
 ،2774/8المحلّس .135-134/10
( )2العناية شـرح الهداية ،للبابرتي  ،145/6مغني المحتاج .521/3
( )3وقالالد ذكالالر خبالالر رجوعالاله هالالذا عبالالد الالالرحمن بالالن أبالالي ليلالالس .انظالالر :تبيالالين الحقالالائق مالالع حاشالالية الشالاللبي
 ،311/3المبسوط  ،37-35/11العناية شرح الهداية  ،147/6فتح القدير  ،147/6الحاوي الكبير
.317/11
( )4الشرح الكبير علس متن المقنع  ،118/9كشا القناع  ،2774/8المحلّس .401/11
( )5المنتقالالس  ،359/5التالالاج واإلكليالالل  ،496/5الحالالاوي الكبيالالر  ،317/11تكملالالة المجمالالوع ،للمطيعالالي
 ،445/19المغني  ،251-250 ،247/11الشرح الكبير  ،120/9المبدع .89/7
( )6المبسوط  ،37-35/11فتح القدير .147-146/6
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إذا لم يرجع خالل المدّة المضـروبة له ،بجامع الضّالـرر الحاصالل فالي كال ٍ ّل( ،)1وقالد قالال
" :ال ضَـرر وال ِضـرار"(.)2
ونوقش هذا االستدالل :بأنّه قياس مالع الفالارق؛ فبالنّسالبة لإليالالء ،فالينّ التّفريالق
بسببه إنّما كان لرفع ال ّ
ظلم الحاصل علس ّ
الزوجة ،وهذا بخال المفقود؛ فينّاله ال ظلالم
سالنَة ،قلّمالا تالزول بعالد ذلالك
حاصل بسببه .أ ّما بالنّسبة للعنِّين ،فينّه إذا
استمرت عُنَّته َ
ّ
في العادة ،فص ّح التّفريق لدفع الضّـرر الحاصل عليها علس التأبيد ،بخالال المفقالود،
فينّه كما يحتمل رجوعه قبل أربع سنين ،يحتمل رجوعه بعدها؛ فظهر الفرق(.)3
هذه هي األدلّة التي اسالتد ّل بهالا المالكيّالة والحنابلالة ،وهالي جميعهالا تالد ّل علالس
جواز التّفريق بين المفقود وزوجتاله ،وعلالس ضالـرب األجالل لاله ،غيالر أننالي أنبّاله ههنالا
علالالس أنّ الحنابلالالة ذكالالروا أنّ هالالذه افثالالار المنقولالالة وردتْ فالالي غيب ال ٍة ظاهرهالالا الهالالالك،
الرجل الذي خرج من أهله ليشهد العشاء ،فاستهوته الجالنّ  ،فقالالوا :فهالذا
وهي قصّة ّ
الاص بالغَ ْيبَالالة التالالي ظاهرهالالا الهالالالك ،فال ْ
الين كانالالت الغَ ْيبَالالة ظاهرهالالا السالالالمة ،لالالم
الحكالالم خال ّ
يُضـرب له أجل ،ولم يُحكم بموته ،وال يص ّح قياسه علس غيره؛ ألنّ القياس ال يجالر
في المقدّرات ،وإنّما بيانها علس التّوقي  ،وال توقي هنا(.)4
خامساً :التّرجيح:

بعد استعراض أد ّلة األقوال في المسألة يتبيّن لنا ما يلي:
نص صـريح ثابت من الكتاب أو السنّة يلالزم األخالذ باله
 -1أنّه لم ير ْد في أدلّة األقوال ّ
يقطالالع النّالالزاع فالالي المسالالألة ،سالالو حالالديث المغيالالرة بالالن شالالعبة -رضالالي ي عنالاله ،-وهالالو
حديث ضعي  ،ال يصلح لالعتماد عليه في هذه المسألة.
 -2أنّ دعو اإلجماع منتفية -أيضا ً -في هذه المسألة.
 -3أنّ افثار التي ص ّح نقلها عن الصّحابة متعارضة؛ حيث ذهب عمر بالن الخطالاب -
رضي ي عنه -إلس جواز ضـرب المدّة للمفقالود ،وتأجيالل زوجتاله أربالع سالنوات ،ف ْ
الين
ي وابالن مسالعود -رضالي
لم يَعُ ْد بعدها حُكم بموته ،وفسخ نكاح زوجته ،بينما ذهب عل ّ
ي عنهم -إلس منع التّأجيالل ،فالال يُحكالم بمالوت المفقالود لمج ّالرد فَ ْقال ِده ،وال يف ّالرق بيناله
وبين زوجته مطلقا ً حتّس يرجع ،أو يعلم موته ،أو طالقه.
وبنا ًء علس ك ِ ّل ذلك ،فالذي أراه في هذه المسألة هو ما يلي:
أ -أنّ مالالا ذهالالب إليالاله ابالالن حالالزم -رحمالاله يِ -مال ْ
الن أنّ امالالرأة المفقالالود امرأتالاله أبالالدا ً حتّالالس
شالالـريعة اإلسالالالم ّية
يرجالع أو يأتيهالالا يقالالين موتالاله ،أو تمالالوت هالالي ،لالاليس م ّمالالا أتالالتْ بالاله ال ّ
س ْمحة ،ولم تل ّيده قواعدها الدّاعية إلس رفع الضّـرر ،وقالد أشالار ابالن تيم ّيالة -رحماله
ال ّ
( )1المبسوط  ،35/11العناية  ،146/6فتح القدير  ،146/6المنتقس  ،359/5بداية المجتهد ،52/2
الحاوي الكبير  ،317/11المهذّب  ،545/4مغني المحتاج  ،521 ،38/3تكملة المجموع ،للمطيعي
 ،445/19المغني .247/11
( )2سبق تخريجه في ص (.)27
( )3تبيين الحقائق  ،311/3المبسوط  ،35/11العناية مع فتح القدير  ،147/6الحاوي الكبير ،317/11
المهذّب  ،545/4تكملة المجموع .446/19
( )4المغني  ،248/11المبدع .93/7 ،398/5
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َ
الع َخبَ ُالرهُْ ،
ام َرأَتَالهُ ت َ ْبقَالس
إن قِياللَ :إنَّ ْ
ي -إلس هالذا المعنالس فقالال" :ف ِفالي ا ْل َم ْفقُالو ِد ا ْل ُم ْنقَ ِط ِ
عج ً
ُوزا َوت َ ُموتَ َولَ ْم ت َ ْعلَال ْم
ير َ
ج إلَس أ َ ْن ت َ ِص َ
إلَس أ َ ْن يُ ْعلَ َم َخبَ ُرهُ ،بَ ِقيَتْ َال أَيِّ ًما َو َال ذَاتَ َز ْو ٍ
ت بِ ِمثْ ِل َهذَا"(.)1
َخبَ َرهَُ ،والش َِّريعَةُ لَ ْم تَأ ْ ِ
نص قاطع لمح ّل النّزاع من الكتاب أو السنّة،
ب -ما دام أنّ هذه المسألة ليس فيها ّ
س ْمحة ،أنّ امرأة
أو حتس إجماع الصّحابة ،فينّ الذي تقتضيه روح الشّـريعة ال ّ
المفقود يحقّ لها اللّجوء إلس القاضي ليحكم لها بالتّفريق بينها وبين زوجها؛ وذلك
لرفع الضّـرر عنها ،خاصّة إذا كانت فقيرة ال معيل لها من أخ أو أقارب ّ
للزوج ،كما
قد تكون شابّة يُخشس عليها الفّتنة ،ففي الحكم لها بال ّ
طالق تحقيق مصالح عديدة،
ً
ودفع لضـرر ُمحقّق يلحق بها ،علس ْ
موكوال إلس نظر القاضي؛ لينظر
أن يكون األمر
فيفرق بين غياب وغياب،
في ك ّل قضية بخصوصها ،ويحكم بما يراه مناسبا ّ لها؛
ّ
وبين زوجة وزوجة؛ فينّ من فُ ِقد في زمن انتشار الوباء في سفينة قد غرقتْ  ،أو
ب هلك فيها الكثير ،ليس كمن فُ ِقد في سفر لم يَعُ ْد منه .كما أنّ ّ
الزوجة
في حر ٍ
الشابّة والتي تعيش في مجتمع يكثر في اإلغراء والفّتنة والفساد ،وال تجد فيه من
يحفظها ويحميها ،ليس ّ
كالزوجة التي كبر سنّها وهي تعيش في بيئة صالحة ،وتجد
ْ
من يحميها ويحفظها ،وهكذا .وقد اختار التّفويض إلس رأ الحاكم اإلمام ّ
الزيلعي -
اإل َم ِام؛ ِألَنَّهُ يَ ْخت َ ِل ُ ِب ْ
اختِ َال ِ
رحمه ي -فقالَ " :وا ْل ُم ْخت َ ُ
ار :أَنَّهُ يُفَ َّوضُ إلَس َرأْي ِ ْ ِ
َ
َ
َ
اص ،ف ِينَّ ا ْل َم ِلكَ ا ْلعَ ِظي َم إذا ا ْنقَ َ
غلَبَةُ ال َّ
ا ْل ِب َالدَِ ،و َكذَا َ
ظ ِنّ ت َ ْخت َ ِل ُ ِب ْ
اختِ َال ِ ْاأل ْ
ط َع
ش َخ ِ
سيَّ َما إذَا َد َخ َل فِي َم ْهلَ َكةٍَ ،و َما كَانَ
ب َ
علَس ال َّظ ِنّ ِفي أ َ ْدنَس ُم َّد ٍة أَنَّهُ َماتَ َ ،ال ِ
َخبَ ُرهُ ،يَ ْغ ِل ُ
)
2
(
ب ْ
ِيرهِ" .
َ
اختِ َال ِ النَّ ِ
سبَ ُ
اس فِي ُم َّدتِ ِهَّ ،إال ِال ْختِ َال ِ َ
آرائِ ِه ْم فِي ِه ،فَ َال َم ْعنَس ِلت َ ْقد ِ

( )1مجموع فتاو ابن تيمية .578/20
( )2تبيين الحقائق ،لفخر الدين الزيلعي  .312/3وانظر :تحفة الفقهاء .350/3
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نتائج الدّراسة:
سم بين ّ
الزوجات يكون ليلةً ليلةً؛ وذلك لعمل رسول
 -1ر ّجحتْ الدّراسة أنّ القَ ْ
ي  بين زوجاته ومداومته عليه ،كما ثبت عنه .
سنَة؛ وذلك ليعلم
ُ -2رجحان قول جمهور الفقهاء القاضي بأنّ العنِّين يُلجَّ ل َ
صل
حال العنِّين ،هل ما حدث له مرض طارئ فيُرجس زواله ،أو ِم ْن نقص في أ ْ
أن تكون أج ً
أولس ْ
ال
سنَة جامعة للفصول األربعة ْ
الخلقة ،فال يُرجس زواله؟ فكانت ال َّ
برا.
ُمعت َ ً
ُ -3رجحان القول بعدم جواز التّفريق بسبب الضّـرر المترتّب علس الغَّ ْيبَةْ ،
إن
كانت الغيبة لعذر ،ولم يقصد بها اإلضـرار؛ ألنّ حال ّ
الزوج الغائب لعذر مقبول ،ال
يق ّل أبدا ً عن حال ّ
الو ْطء.
الزوج الحاضـر المريض العاجز عن َ
ي أربعة أشهر بين الفَّ ْيئ َة أو ال ّ
 -4أنّ ّ
طالق.
الزوج يخ ّير بعد مض ّ
 -5أنّ امرأة المفقود يحقّ لها اللّجوء إلس القاضي ليحكم لها بالت ّفريق بينها
خ
وبين زوجها؛ وذلك لرفع الضّـرر عنها ،خاصّة إذا كانت فقيرة ال ُمعيل لها من أ ٍ
للزوج ،كما قد تكون شابّة يُخشس عليها ال ِفّتْنَة ،ففي الحكم لها بال ّ
أو أقارب ّ
طالق
تحقيق مصالح عديدة ،ودف ٌع لضـرر ُمحقّق يلحق بها.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم: .1أحكالالام القالالرآن ،ألبالالي بكالالر أحمالالد بالالن علالالي الالالرازي الحنفالالي ،المشالالهور بالجصالالاص ،ت
( 370ه) تحقيالالالق :محمالالالد الصالالالادق قمحالالالاوي ،دار إحيالالالاء التالالالراث العربالالالي ،بيالالالروت،
1412ه1992-م.
َ
َ
َّ
ْ
َ
ِي ،الملقالب
الن صَال َدقة الضَّال ِبّ ّ
بن َحيَّان ب ِ
 .2أخبار القضاة ،ألبي بكر محمد بن خل ِ ِ
ي البَغالدَاد ّ
بِالالـَ :و ِكيالالع ،ت(306هالالـ) تحقيالالق :عبالالد العزيالالز مصالالطفس المراغالالي ،المكتبالالة التجاريالالة
الكبر  ،مصر ،الطبعة األولس1366 ،ه1947-م.
 .3اختال األئمالة العلمالاء ،ألبالي المظفالر ،عالون الالدين ،يحيالس بالن ( ُهبَ ْي َالرة بالن) محمالد بالن
ي ،ت (560هالالـ) ،المحقالالق :السالاليد يوسالال أحمالالد ،دار الكتالالب
هبيالالرة الالالذهلي الشالاليبان ّ
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولس1423 ،هـ 2002 -م.
 .4اخالالتال العلمالالاء ،لإلمالالام أبالالي عبالالدي محمالالد بالالن نصالالر المالالروزي ،ت(294ه) تحقيالالق:
السيد صبحي السامرائي ،دار عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولس1405 ،ه1985-م.
 .5االختيار لتعليل المختار ،لعبدي بن محمود بن مالودود الموصاللي الحنفالي ،ت(683ه)،
تعليق :الشيخ محمود أبو دقيقة ،دار الفكر العربي.
 .6أخصر المختصرات في الفقه علس مذهب اإلمام أحمد بالن حنبالل ،لمحمالد بالن بالدر الالدين
بالالن بلبالالان الدمشالالقي ،ت( 1083ه) تحقيالالق :محمالالد بالالن ناصالالر العجمالالي ،دار البشالالائر
اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولس1416 ،هـ.
 .7إرشاد السالاري لشالرح صالحيح البخالاري (شالرح القسالطالني) ،ألبالي العبالاس ،أحمالد بالن
محمالالد بالالن أبالالس بكالالر بالالن عبالالد الملالالك القسالالطالني القتيبالالي المصالالري ،شالالهاب الالالدين،
ت(923هـ) المطبعة الكبر األميرية ،مصر ،الطبعة السابعة1323 ،م.
 .8إرواء الغليالالالل فالالالي تخالالالريج أحاديالالالث منالالالار السالالالبيل ،لمحمالالالد ناصالالالر الالالالدين األلبالالالاني،
ت( 1420هـ) ،إشرا  :زهيالر الشالاويش ،المكتالب اإلسالالمي ،بيالروت ،الطبعالة الثانيالة،
1405هـ1985-م.
 .9االستيعاب في معرفة األصحاب ،ألبي عمر يوس بن عبالد ي بالن محمالد بالن عبالد البالر
بالالن عاصالالم النمالالري القرطبالالي ،ت(463هالالـ) تحقيالالق :علالالي محمالالد البجالالاوي ،دار الجي الل،
بيروت ،الطبعة األولس1412 ،هـ1992-م.
 .10أسالالنس المطالالالب شالالرح روض الطالالالب ،لزكريالالا بالالن محمالالد بالالن زكريالالا األنصالالاري،
ت(926ه) دار الكتاب اإلسالمي.
 .11األشالباه والنظالالائر ،ل لعالمالة زيالالن الالالدين بالن إبالالراهيم المعالالرو بالابن نجالاليم الحنفالالي،
ت( 970ه) تحقيق :محمد مطيع الحافظ ،دار الفكالر ،دمشالق ،الطبعالة األولالس1403 ،ه-
1983م.
 .12اإلصابة في تمييز الصحابة ،للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسالقالني
الشالافعي ،ت( 852ه) تحقيالق :د .عبالالدي بالن عبدالمحسالن التركالالي ،دار هجالر ،بيالالروت،
الطبعة األولس1429 ،ه.2008-
 .13األم ،لإلمالالام الشالالافعي أبالالي عبالالد ي محمالالد بالالن إدريالالس بالالن العبالالاس بالالن عثم الان بالالن
شالالافع بالالن عبالالد المطلالالب بالالن عبالالد منالالا المطلبالالي القرشالالي المكالالي ت(204هالالـ) ،دار
المعرفة ،بيروت1410 ،ه1990-م.
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 .14اإلنصا في معرفة الراجح من الخال علس مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبالل،
للعالمة عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ،ت(885ه) تحقيالق :محمالد
حامد الفقهي ،الطبعة األولس1374 ،ه1955-م.
 .15أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولالة بالين الفقهالاء ،لقاسالم بالن عبالد ي بالن
أمير علي القونوي الرومي الحنفي ت(978هـ) تحقيق :يحيس حسن مراد الناشالر ،دار
الكتب العلمية1424 ،هـ2004-م.
 .16البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم بن محمد ،الشهير بـ (ابن
نجيم) الحنفي ،ت(970ه) دار الكتب العربية.
 .17بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمالد بالن
رشالالد القرطبالالي الشالالهير بالالابن رشالالد الحفيالالد ت(595هالالـ) دار المعرفالالة ،بيالالروت ،الطبعالالة
السادسة1402 ،ه1982-م.
 .18البدايالة والنهايالالة ،ألبالالي الفالالداء إسالالماعيل بالالن عمالالر بالالن كثيالالر القرشالالي ،ت (774ه)
تحقي الالق د .عب الالدي ب الالن عبدالمحس الالن الترك الالي ،دار هج الالر ،الق الالاهرة ،الطبع الالة األول الالس،
1419ه1998-م.
 .19بدائع الصالنائع فالي ترتيالب الشالـرائع ،لعالالء الالدين ،أبالو بكالر بالن مسالعود بالن أحمالد
الكاساني الحنفي ت(587هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيالروت ،الطبعالة الثانيالة1406 ،هالـ-
1986م.
 .20البدر المنير في تخريج األحاديث واألثالار الواقعالة فالي الشالرح الكبيالر ،البالن الملقالن
سالالراج الالالدين أبالالو حفالالص عمالالر بالالن علالالي بالالن أحمالالد الشالالافعي المصالالري ،ت(804هالالـ)،
تحقيق :مصطفس أبو الغيط وعبد ي بن سالليمان وياسالر بالن كمالال ،دار الهجالرة للنشالر
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولس1425 ،هـ2004-م.
 .21البرهان في علوم القرآن ،لإلمام بالدر الالدين محمالد بالن عبالدي الزركشالي ،تحقيالق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة دار التراث ،القاهرة.
 .22بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،لإلمام عبالد الالرحمن بالن أبالي بكالر ،جالالل
الدين السيوطي ،ت(911هـ) .تحقيق :محمالد أبالو الفضالل إبالراهيم ،المكتبالة العصالـرية،
لبنان ،صيدا.
 .23بلغالالة السالالالك ألقالالرب المسالالالك المعالالرو بحاشالالية الصالالاوي علالالس الشالالـرح الصالالغير
اإل َم ِام
(الشـرح الصغير هو شـرح الشيخ الدردير لكتابه المسمس أقرب المسالك ِل َم ْذ َه ِ
ب ِْ
َما ِل الالالكٍ ) ،ألب الالالي العب الالالاس أحم الالالد ب الالالن محم الالالد الخل الالالوتي ،الش الالالهير بالص الالالاوي الم الالالالكي
ت(1241هالـ) ،ضالالبط :محمالالد عبدالسالالالم شالاهين ،دار الكتالالب العلميالالة ،بيالالروت ،الطبعالالة
األولس1415 ،ه1995-م.
 .24بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ،ألبي الحسن ابن القطان ،علي بن محمد بن
عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي ،ت(628هـ) ،تحقيق :د .الحسين آيت سالعيد ،دار
طيبة ،الرياض ،الطبعة األولس1418 ،هـ1997-م.
 .25تالالا ج العالالروس مالالن جالالواهر القالالاموس ،للسالاليد :محمالالد مرتضالالس الحسالاليني الزبيالالدي،
ت( 1205هالالـ) تحقيالالق :مصالالطفس حجالالازي ،التالالراث العربالالي ،الكويالالت ،الطبعالالة األولالالس،
1421هـ2001/م.
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 .26التالالاج واإلكليالالل لمختصالالـر خليالالل ،لمحمالالد بالالن يوس ال بالالن أبالالي القاسالالم بالالن يوس ال
العبالالدري الغرنالالاطي ،أبالالي عبالالد ي المالالواق المالالالكي ،ت(897هالالـ) ،دار الكتالالب العلميالالة،
الطبعة األولس1416 ،هـ1994-م.
 .27التاريخ الكبير ،ألبي عبدي محمد بن إسماعيل بن إبالراهيم بالن المغيالرة البخالاري،
ت( 256هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ودائرة المعالار العثمانيالة ،حيالدر آبالاد ،طبالع
تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان.
 .28تاريخ المدي نة البن شبة ،ألبي زيد عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطالة
النميري البصالري ،ت(262هالـ) تحقيالق :فهاليم محمالد شاللتوت ،طبالع علالس نفقالة :الساليد
حبيب محمود أحمد ،جدة1399 ،هـ.
 .29تاريخ بغداد ،لإلمام أبي بكر أحمد بن علالي الخطيالب البغالدادي ،ت(463ه) تحقيالق
د .بشالالار عالالواد معالالرو  ،دار الغالالرب اإلسالالالمي ،بيالالروت ،الطبعالالة األول الالس1422 ،ه-
2001م.
ْ
يِ ،لعثمالان بالن علالي بالن محجالن
ب
ل
ال
ش
ّ
ال
الية
ش
وحا
الدقائق
ل
ا
الز
ن
ك
الـرح
ش
الحقائق
تبيين
.30
ِ ِ ّ
البارعي ،فخر الدين الزيلعي الحنفالي ،ت(743هالـ) المطبعالة الكبالر األميريالة ،بالوالق،
القاهرة ،الطبعة األولس1313 ،هـ.
 .31تحريالالر ألفالالاظ التنبيالاله ،لإلمالالام أبالالي زكريالالا يحيالالس بالالن شالالر النالالووي ،ت (676ه)
تحقيق :عبدالغني الدقر ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األولس1408 ،هـ.
 .32تحفة التحصيل في ذكر رواة المراساليل ،للحالافظ ولالي الالدين ،أحمالد بالن عبالدالرحيم
ابن الحسين ،أبي زرعة العراقي ،ت(826هـ) ،تحقيق :عبد ي نالوارة ،مكتبالة الرشالد،
الرياض ،الطبعة األولس1419 ،ه1999-م.
 .33تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمالد بالن علالي
بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري ،ت(974ه) المكتبة المصالرية الكبالر 1357 ،ه-
1983م.
 .34التعليقات الحسان علس صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صالحيحه ،وشالاذه مالن
محفوظه  ،ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بالن نجالاتي األشالقودري
األلباني ،ت(1420هـ) دار باوزير للنشر والتوزيالع ،جالدة ،الطبعالة األولالس1424 ،هالـ-
2003م.
 .35التعليقالالات الرضالالية علالالس الروضالالة النديالالة ،للعالمالالة :محمالالد ناصالالر الالالدين األلبالالاني،
ت(1420ه) تحقيق :علي حسن عبدالحميد ،دار ابالن عفالان ،القالاهرة ،الطبعالة األولالس،
1423ه2003-م.
 .36تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بالن كثيالر القرشالي
البصالالري ثالالم الدمشالالقي ،ت(774هالالـ) ،تحقيالالق :محمالالد حسالالين شالالمس الالالدين ،دار الكتالالب
العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،بيروت ،الطبعة األولس1419 ،ه.
 .37تقر يالالب التهالالذيب ،ألبالالي الفضالالل أحمالالد بالالن علالالي بالالن محمالالد بالالن أحمالالد بالالن حجالالر
العسقالني ،ت(852هالـ) تحقيالق :محمالد عوامالة ،دار الرشاليد ،سالوريا ،الطبعالة األولالس،
1986–1406م.
 .38التلخيص الحبير في تخالريج أحاديالث الرافعالي الكبيالر ،ألبالي الفضالل أحمالد بالن علالي
ابن محمد بن أحمد بالن حجالر العسالقالني ،ت(852هالـ) ،تحقيالق :أبالي عاصالم حسالن بالن
عباس بن قطب ،ملسسة قرطبة ،مصر ،الطبعة األولس1416 ،ه1995-م.
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 .39التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ،للعالمة عالء الدين أبي الحسالن علالي بالن
سالالليمان المالالرداوي ،ت( 885ه) تحقيالالق د .ناصالالر السالالالمة ،مكتبالالة الرشالالد ،الريالالاض،
الطبعة األولس1425 ،ه2004-م.
 .40التوقي علس مهمات التعاري  ،لإلمالام عبالدالرلو بالن المنالاوي ،ت(1031هالـ)،
تحقيق :عبدالحميد صالح حمدان ،دار عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولس1410 ،هـ-
1990م .
 .41جامع األصول في أحاديث الرسول ،لمجالد الالدين أبالو السالعادات المبالارك بالن محمالد
بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثيالر ،ت(606هالـ) تحقيالق:
عبالالدالقادر األرنالاللوط ،التتمالالة تحقيالالق :بشالالير عيالالون ،مكتبالالة الحلالالواني ،مطبعالالة المالالالح،
مكتبة دار البيان ،الطبعة األولس1972 ،م.
 .42جالالامع البيالالان عالالن تأويالالل آي القالالرآن ،المشالالهور بالالـ" تفسالالير الطبالالري" ألبالالي جعفالالر
الطبالري ،محمالد بالن جريالالر بالن يزيالد افملالي ،ت(310هالالـ) تحقيالق :د .عبالد ي بالن عبالالد
المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بالدار هجالر ،د .عبالد
السالالند حسالالن يمامالالة ،دار هجالالر للطباعالالة والنشالالر والتوزيالالع واإلعالالالن ،الطبعالالة األولالالس،
1422هـ  2001-م.
 .43الجامع الصغير من حديث البشير النالذير ،لإلمالام جالالل الالدين عبالدالرحمن بالن أبالي
بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي ،ت(911ه).
س ْالورة بالن موسالس
 .44الجامع الكبير-سنن الترمذي ،ألبي عيسس ،محمد بن عيسس بن َ
بالالالن الضالالالحاك ،الترمالالالذي ،ت(279هالالالـ) تحقيالالالق :بشالالالار عالالالواد معالالالرو  ،دار الغالالالرب
اإلسالمي ،بيروت ( 1998م).
 .45الجامع ألحكام القرآن ،المشهور بـ (تفسير القرطبي) ،ألبي عبدي محمد بن أحمالد
األنصالالاري القرطبالالي المالالالكي ،ت(671ه) دار عالالالم الكتالالب ،الريالالاض ،الطبعالالة الثانيالالة،
1423ه2003-م.
 .46الجرح والتعديل ،ألبي محمد عبدالرحمن بالن أبالي حالاتم محمالد بالن إدريالس الالرازي
التميمي ،ت(327هـ) دار إحياء التراث ،بيروت ،الطبعة األولس1371 ،ه1952-م.
 .47حاشالالية البجيرمالالي علالالس شالالرح مالالنهج الطالالالب ،المسالالماة (التجريالالد لنفالالع العبيالالد)،
لسالالالليمان بالالالن محمالالالد البجيرمالالالي المصالالالري ،ت(1221ه) مطبعالالالة الحلبالالالي1369 ،ه-
1950م.
 .48حاشالالية الدسالالوقي علالالس الشالالـرح الكبيالالر ،لمحمالالد بالالن أحمالالد بالالن عرفالالة الدسالالوقي
المالكي ،ت(1230هـ) ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسس البابي الحلبي وشركاه.
الحالالاوي الكبيالالر ،ألبالالي الحسالالن علالالي بالالن محمالالد بالالن حبيالالب المالالاوردي البصالالري،
.49
ت( 450ه) تحقيق :الشيخ علي محمد معوض ،والشاليخ عالادل أحمالد عبالدالموجود ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولس1414 ،ه1994-م.
بن إِب َْرا ِه ْي َم
.50
س ِم ال ُح َ
الحنَّائي) ،ألبي القَا ِ
الحنَّائيات (فوائد أبي القاسم ِ
ِ
س ْينُ بنُ ُم َح َّم ِد ِ
َّ
ْ
الحن الالائِي ،ت(459ه الالـ) تخ الالريج :اإلم الالام الح الالافظ أب الالي محم الالد
يِ ،
الن ال ُح َ
س الالي ِْن ال ِ ّد َمش الال ِق ُّ
ب ال ِ
عبدالعزيز بالن محمالد النخشالبي ،ت(456ه) تحقيالق :خالالد رزق محمالد جبالر أبالو النجالا،
أضواء السل  ،الطبعة األولس1428 ،هـ 2007-م.
الدر المنثور ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الالدين الساليوطي ،ت(911هالـ) ،دار
.51
الفكر ،بيروت.
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 .52دليل الطالب لنيل المطالب ،للشيخ مرعي بن يوس بن أبس بكر بن أحمالد الكرمالي
المقدس الالي الحنبل الالي ،ت(1033ه الالـ) ،م الالع حاش الالية الش الاليخ /محم الالد ب الالن م الالانع ،المكت الالب
اإلسالمي ،الطبعة الثانية1389 ،ه1969 -م.
الدر المختار ،المشهور بـ(حاشية ابن عابدين) ،لمحمد أمين بالن
.53
ر ّد المحتار علس ّ
عمالر بالن عبالالدالعزيز الشالهير بالابن عابالالدين الدمشالقي الحنفالي ،ت(1252ه) ،دار الفكالالر
للطباعة ،بيروت ،الطبعة الثانية1412 ،ه1992-م.
 .54رسالالالة لطيفالالة فالالي أحاديالالث متفرقالالة ضالالعيفة ،محمالالد بالالن أحمالالد ابالالن عبالالدالهادي،
ت( 744ه) ،تحقيق :محمد بن عيد العباسي ،دار الهد  ،الطبعة الرابعة1421 ،هـ.
 .55الالروض المربالالع شالالرح زاد المسالالتقنع مالالع حاشالية ابالالن قاسالالم ،للشالاليخ :منصالالور بالالن
يونس البهوتي ،ت(1051ه) ،الطبعة األولس1397 ،ه.
روضة الطالبين وعمدة المفتين ،لإلمام محيي الالدين أبالي زكريالا يحيالس بالن شالر
.56
النالالووي ،ت( 676ه) إشالالرا  :زهيالالر الشالالاويش ،المكتالالب اإلسالالالمي ،الطبعالالة الثالثالالة،
1412ه1991-م.
زاد المعالاد فالي هالدي خيالر العبالاد ،لمحمالد بالن أبالي بكالر بالن أيالوب بالن سالعد شالمس
.57
الدين ابن قيم الجوزية ،ت(751هـ) ،تحقيق :شعيب األرنلوط ،وعبدالقادر األرناللوط،
ملسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثالثة1418 ،ه1998-م.
الزاهالالر فالالي غريالالب ألفالالاظ الشالالافعي ،ألبالالي منصالالور محمالالد بالالن أحمالالد بالالن األزهالالري
.58
الهروي ،ت(370هـ) تحقيق :مسعد عبد الحميد السعدني ،دار الطالئع.
سبل السالم شرح بلوغ المرام ،لمحمد بن إسماعيل بن صالح األمير الكحالني ثم
.59
الصنعاني ،ت(1182ه) ،تحقيق :الشيخ /محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة المعالار ،
الرياض ،الطبعة األولس1427 ،ه2006-م.
سنن ابن ماجاله ،البالن ماجالة أبالو عبالد ي محمالد بالن يزيالد القزوينالي ،وماجالة اسالم
.60
أبياله يزيالالد ،ت(273هالالـ) ،تحقيالق :محمالالد فالاللاد عبالالد البالاقي ،دار إحيالالاء الكتالالب العربيالالة،
فيصل عيسس البابي الحلبي.
سنن الدارقطني ،ألبي الحسن علي بن عمالر بالن أحمالد بالن مهالدي بالن مسالعود بالن
.61
النعمان بن دينالار البغالدادي الالدارقطني ،ت(385هالـ) تحقيالق :شالعيب االرناللوط ،حسالن
عبالالد المالالنعم شالاللبي ،عبالالداللطي حالالرز ي ،أحمالالد برهالالوم ،ملسسالالة الرسالالالة ،بي الروت،
الطبعة األولس1424 ،هـ2004-م.
السنن الكبر  ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسالس ال ُخس َْالر ْو ِجردي الخراسالاني،
.62
أبالو بكالالر البيهقالي ،ت(458هالالـ) ،تحقيالالق :محمالد عبالالد القالالادر عطالا ،دار الكتالالب العلميالالة،
بيروت ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003-م.
سالالنن سالالعيد بالالن منصالالور ،ألبالالي عثمالالان سالالعيد بالالن منصالالور بالالن شالالعبة الخراسالالاني
.63
الجوزجالالاني ،ت(227هالالـ) ،تحقيالالق :حبيالالب الالالرحمن األعظمالالي ،الالالدار السالاللفية ،الهنالالد،
الطبعة األولس1403 ،هـ1982-م.
سالالير أعالالالم النالالبالء ،للحالالافظ أبالالي عبالالدي محمالالد بالالن أحمالالد بالالن عثمالالان بالالن قايمالالاز
.64
الالالذهبي ،ت( 748ه) تحقيالالق :شالالعيب األرنالاللوط ،ومحمالالد نعالاليم العرقسوسالالي ،ملسسالالة
الرسالة ،بيروت ،الطبعة التاسعة1413 ،هـ.
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 .65شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ألبي الفالح عبالدالحي بالن أحمالد بالن محمالد ابالن
العماد العَكري الحنبلي ،ت(1089هـ) ،حققه :محمود األرنالالوط ،خالرج أحاديثاله :عبالد
القادر األرنالوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت ،الطبعة األولس1406 ،هـ1986-م.
شالالـرح الزرقالالاني علالالس موطالالأ اإلمالالام مالالالك ،لمحمالالد بالالن عبالالد البالالاقي بالالن يوسالال
.66
الزرقالالاني المصالالـري األزهالالري ،ت(1122ه) تحقيالالق :طالاله عبالالد الالالرلو سالالعد ،مكتبالالة
الثقافة الدينية ،القاهرة ،الطبعة األولس1424 ،هـ2003-م.
شرح الزركشي علس مختصر الخرقي في الفقه علس مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،
.67
لشالالمس الالالدين محمالالد بالالن عبالالدي الزركشالالي المصالالري الحنبلالالي ،ت()772هالالـ ،تحقيالالق:
الشيخ د .عبدي بن عبالدالرحمن الجبالرين ،مكتبالة العبيكالان ،الريالاض ،الطبعالة األولالس،
1413ه1993-م.
الشرح الكبير علس متن المقنع ،لشالمس الال ّدِين أبالي الفالرج عبالدالرحمن بالن محمالد
.68
بالالن أحمالالد بالالن قدامالالة المقدسالالي ،ت(682ه) تحقيالالق :الالالدكتور :عبالالدي بالالن عبدالمحسالالن
التركالالي ،دار هجالالر ،مصالالر ،الطبعالالة األولالالس1415 ،هالالـ1995-م( ،مطبالالوع مالالع المقن الع
واإلنصا ).
شالرح النالووي علالس صالالحيح مساللم ،المسال َّمس( :المنهالاج شالالرح صحيالـح مساللم بالالن
.69
الحج الالاج) ،لإلم الالام أب الالي زكري الالا مح الالي ال الالدين يحي الالس ب الالن ش الالر ب الالن م الالري الن الالووي،
ت()676هـ ،المطبعة المصالرية بالاألزهر ،القالاهرة ،الطبعالة األولالس1347 ،ه1929-م.
ودار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية1392 ،ه.
 .70شرح شواهد المغني ،عبد الرحمن بن أبالي بكالر ،جالالل الالدين الساليوطي ،ت(911
هالالـ) ،وقال علالالس طبعالاله وعلالالق حواشالاليه :أحمالالد ظالالافر كوجالالان ،مالالذيل وتعليقالالات :الشاليخ
محمالالد محمالالود ابالالن التالميالالد التركالالزي الشالالنقيطي ،لجنالالة التالالراث العربالالي1386 ،هالالـ-
1966م.
 .71شرح مختصر خليل ،ألبي عبدي محمد بن عبدي الخرشي المالالكي ت(1101ه)،
دار الفكر ،بيروت.
 .72شالالرح منتهالالس االرادات ،للشالاليخ منصالالور بالالن يالالونس بالالن صالالالح الالالدين البهالالوتي،
ت( 1051ه) تحقيالالق :د .عبالالدي بالالن عبدالمحسالالن التركالالي ،ملسسالالة الرسالالالة ،بيالالروت،
الطبعة األولس1421 ،ه2000-م.
 .73الصالالحاح تالالاج اللغالالة وصالالحاح العربيالالة ،ألبالالي نصالالر إسالالماعيل بالالن حمالالاد الجالالوهري
الفارابي ،ت( 393هالـ) تحقيالق :أحمالد بالن عبالدالغفور عطالار ،الطبعالة الثانيالة ،دار العلالم
للماليين ،بيروت1319 ،هـ.
 .74صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،ألبي حاتم ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان
بالن معالالاذ بالالن َم ْعبالدَ ،التميمالالي ،الالالدارمي ،البُسالالتي (354هالـ) تحقيالالق :شالالعيب األرنالاللوط،
ملسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية.1993-1414 ،
 .75صحيح مسلم ،ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،ت(261ه)ـ،
تحقيق :محمد فلاد عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،ودار الكتب العربيالة ،بيالروت،
الطبعة األولس 1412ه1991-م.
 .76الطبقات الكبر  .تألي  :أبي عبد ي محمالد بالن سالعد بالن منيالع الهاشالمي بالالوالء،
البصـري ،البغدادي المعرو بابن سعد ،ت(230هـ) تحقيق :محمد عبالد القالادر عطالا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولس 1410،هـ 1990-م.
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 .77الطالرق الحكميالالة فالالي السياسالالة الشالالرعية ،محمالالد بالالن أبالالي بكالالر بالالن أيالالوب بالالن سالالعد،
شمس الدين ،ابن قيم الجوزية ،ت(751هـ) تحقيق :محمد حامد الفقي ،القاهرة.
 .78طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية ،لنجم الدين أبي حفص ،عمالر بالن محمالد بالن
أحمالالد النسالالفي ،ت(537ه) تحقيالالق :الشالاليخ خال الد العالالك ،دار النفالالائس ،بيالالروت ،الطبعالالة
األولس1416 ،ه1995-م.
 .79العلالالل البالالن أبالالي حالالاتم ،أبالالو محمالالد عبالالد الالالرحمن بالالن محمالالد بالالن إدريالالس بالالن المنالالذر
التميمالي ،الحنظلالالي ،الالرازي ابالالن أبالي حالالاتم ،ت(327هالـ) تحقيالالق :فريالق مالالن البالاحثين
بيشالالرا وعنايالالة د .سالالعد بالالن عبالالد ي الحميالالد و د .خالالالد بالالن عبالالدالرحمن الجريسالالي،
مطابع الحميضي ،الطبعة األولس1427 ،هـ2006-م.
 .80عمالالدة القالالاري شالالرح صالالحيح البخالالاري ،ألبالالي محمالالد بالالدر الالالدين محمالالود بالالن أحمالالد
العيني ،ت( 855ه) ،إدارة الطباعة المنيرية ،ودار الفكر.
 .81العناية شرح الهداية ،لمحمد بالن محمالد بالن محمالود ،أكمالل الالدين أبالو عبالد ي ابالن
الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ،ت(786هـ) ،دار الفكر.
 .82الفتاو الكبر  ،لإلمام تقي الدين ابن تيمية ،ت(728ه) تحقيق :محمد عبدالقادر
عطا ،ومصطفس عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعالة األولالس1408 ،ه-
1987م.
 .83فالالتح البالالاري شالالـرح صالالحيح البخالالاري ،ألبالالي الفضالالل أحمالالد بالالن علالالي بالالن حجالالر
العسالالقالني الشالالافعي ،ت(852ه) دار المعرفالالة ،بيالالروت1379 ،ه .والمكتبالالة الس اللفية،
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمالد فاللاد عبالد البالاقي ،قالام بيخراجاله وصالححه وأشالـر
علس طبعه :محب الدين الخطيالب ،علياله تعليقالات العالمالة :عبالد العزيالز بالن عبالد ي بالن
باز.
 .84فتح العلي المالك في الفتو علس مذهب اإلمام مالك ،ألبي عبدي محمد بالن أحمالد
بن محمد عليش المالكي ،ت(1299هـ) ،دار المعرفة.
 .85فتح القدير ،لكمال الدين محمد بن عبد الواحالد السيواسالي المعالرو بالابن الهمالام،
ت(861هـ) ،دار الفكر ،بيروت.
 .86الفالالروع ،لشالالمس الالالدين أبالالي عبالالدي محمالالد بالالن مفلالالح ،ت(763ه) ،ومعالاله تصالالحيح
الفروع ،للمرداوي .تحقيق د .عبدي التركي ،ملسسة الرسالة ،دار المليد ،الريالاض،
الطبعة األولس1424 ،ه2003 -م.
 .87الفروق اللغوية ،لإلمام األديب اللغوي أبي هالل الحسن بالن عبالد ي بالن سالهل بالن
سعيد بن يحيالس بالن مهالران العسالكري ،ت(395هالـ) تحقيالق :محمالد إبالراهيم سالليم ،دار
العلم والثقافة ،مدينة نصر ،القاهرة.
 .88الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش) ،ألبي العباس أحمد بالن
إدريس الصالنهاجي القرافالي ،ت( 684ه) تحقيالق :خليالل المنصالور ،دار الكتالب العلميالة،
بيروت1418 ،ه1998-م.
 .89الفواكه الدواني علس رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،ألحمد بن غانم (أو غنيم) بالن
سالم ابالن مهنالا ،شالهاب الالدين النفالراوي األزهالري المالالكي ،ت(1126هالـ) ،دار الكتالب
العلمية ،الطبعة األولس1418 ،ه1997-م.
 .90القاموس الفقهي لغة واصطالحاً ،للدكتور :سعدي أبالو حبيالب ،دار الفكالر ،دمشالق،
الطبعة الثانية1408 ،هـ1988 -م.
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 .91الق الالاموس المح الاليط ،مج الالد ال الالدين أب الالو ط الالاهر محم الالد ب الالن يعق الالوب الفيروزآب الالادي،
ت( 817هـ) تحقيق :مكتب تحقيق التراث في ملسسالة الرسالالة ،بيشالرا  :محمالد نعاليم
سوسي ،ملسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثامنة1426 ،هـ2005-م.
العرق ُ
 .92قوانين األحكام الشرعية ،المعرو بـ (القوانين الفقهية) ،ألبي القاسالـم محمالد بالن
أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ،ت(741ه) تحقيق :د .محمد سيدي محمد موالي.
 .93الكالافي فالالي فقاله أهالالل المدينالالة المالالكي ،ألبالالي عمالر يوسال بالالن عبالدي بالالن عبالالدالبر
القرطبي ،ت( 463ه) دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثانية1413 ،هـ1992-م.
 .94كشا القناع عن متن اإلقناع ،لمنصور بن يالونس بالن إدريالس البهالوتس الحنبلالس،
ت( 1051هـ) تحقيق :إبراهيم أحمالد عبدالحميالد ،دار عالالم الكتالب ،الريالاض1423 ،ه-
2003م.
 .95كش المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ،لعبد الرحمن بالن
عبالد ي ابالالن أحمالالد البعلالالي الخلالالوتي الحنبلالالي ،ت(1192هالالـ) تحقيالالق :محمالالد بالالن ناصالالر
العجمي ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولس1423 ،هـ2002-م.
 .96لسالالان العالالرب ،ألبالالي الفضالالل ،محمالالد بالالن مكالالرم بالالن علالالس ،جمالالال الالالدين ابالالن منظالالور
األنص الالاري الرويفع الالي اإلفريق الالي ،ت(711ه الالـ) دار ص الالادر ،بي الالروت ،الطبع الالة الثالث الالة،
1414ه.ـ
 .97المبدع شـرح المقنع ،ألبي إسحاق ،إبراهيم بالن محمالد بالن عبالد ي بالن محمالد ابالن
مفلح ،برهان الدين ،ت(884هـ) دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولس1418 ،ه-
1997م.
 .98المبسوط ،لمحمد بن أحمالد بالن أبالي سالهل شالمس األئمالة السالـرخسي ،ت(483هالـ)
ودار المعرفة ،بيروت1409 ،ه1989-م.
 .99مجمالالوع الفتالالاو  ،ألبالالي العبالالاس ،تقالالي الالالدين ،أحمالالد بالالن عبالالد الحلالاليم بالالن تيميالالة
الحراني ،ت(728هـ) جمع :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعالة
المصح الشري  ،المدينة النبوية1416 ،هـ1995-م.
 .100المجموع شرح المهالذب مالع تكملتاله للمطيعالي ،لإلمالام أبالي زكريالا يحيالس بالن شالر
النووي ،ت(676ه) مكتبة اإلرشاد ،جدة.
 .101المحالالرر فالالي الفقالاله علالالس مالالذهب اإلمالالام أحمالالد بالالن حنبالالل ،لمجالالد الالالدين أبالالي البركالالات
عبدالسالم بن عبدي بن أبي القاسم بن محمد بن تيميالة الحرانالي ،ت(652ه) تحقيالق:
د .عبدي بن عبدالمحسن التركي ومحمد معتز كريم الدين ،ملسسة الرسالة ،بيالروت،
الطبعة األولس1428 ،ه2007-م.
 .102ال ُمحلَّس في شرح ال ُمجلَّس بالحجج وافثار ،ألبي محمد بن علي بن أحمالد بالن سالعيد
بالالن حالالزم الظالالاهري ،ت( 456ه) تحقيالالق :الشالاليخ أحمالالد محمالالد شالالاكر ،مطبعالالة النهضالالة،
مصر.
 .103مختصالر المزنالالي فالالي فالالروع الشالالافعية ،ألبالي إبالالراهيم إسالالماعيل بالالن يحيالالس المزنالالي،
ت( 260ه) تحقيالالق :محمالالد عبالالدالقادر شالالاهين ،دار الكتالالب العلميالالة ،بيالالروت ،الطبعالالة
األولس1419 ،ه1998-م.
 .104المالالدخل الفقهالالي العالالام ،للشالاليخ مصالالطفس أحمالالد الزرقالالا ،دار القلالالم ،دمشالالق ،الطبعالالة
األولس1418 ،ه1998-م.

- 3579 -

المدونالة الكبالر  ،لإلمالام مالالك بالن أنالس الصالبحي ،ت(179ه) دار الكتالب العلميالالة،
.105
َّ
بيروت ،الطبعة األولس1415 ،ه1994-م.
 .106مسائل اإلمام أحمد ،رواية ابنه أبي الفضالل صالالح ،ت(266ه) تحقيالق :طالارق بالن
عوض ي ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولس1420 ،ه1999-م.
 .107المستدرك علس الصحيحين ،أبي عبالد ي الحالاكم محمالد بالن عبالد ي بالن محمالد بالن
حمدويالاله بالالن نُعالاليم بالالن الحكالالم الضالالبي الطهمالالاني النيسالالابوري المعالالرو بالالابن البيالالع،
ت(405هالالـ) تحقيالالق :مصالالطفس عبالالد القالالادر عطالالا ،دار الكتالالب العلميالالة ،بيالالروت ،الطبعالالة
األولس1411 ،ه1990-م.
 .108مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ألبي عبالد ي أحمالد بالن محمالد بالن حنبالل بالن هالالل بالن
أس الالد الش الاليباني ،ت(241ه الالـ) ،تحقي الالق :ش الالعيب األرن الاللوط ،ع الالادل مرش الالد ،وآخ الالرون،
إشالالرا  :د .عبالالد ي بالالن عبالال د المحسالالن التركالالي ،ملسسالالة الرسالالالة ،الطبعالالة األولالالس،
1421هـ2001-م.
 .109المسند المستخرج علس صحيح اإلمام مسلم ،ألبي نعيم أحمد بن عبد ي بالن أحمالد
بن إسحاق بن موسس بالن مهالران األصالبهاني ،ت(430ه) تحقيالق :محمالد حسالن محمالد
حسالالن إسالالماعيل الشالالافعي ،دار الكتالالب العلميالالة ،بيالالروت ،الطبعالالة األولالالس1417 ،هالالـ-
1996م.
 .110مسند أميالر الماللمنين أبالي حفالص عمالر بالن الخطالاب رضالي ي عناله وأقوالاله علالس
أبواب العلم ،ألبي الفداء إسالماعيل بالن عمالر بالن كثيالر القرشالي البصالري ثالم الدمشالقي،
ت( 774هالالـ) تحقيالالق :عبالالد المعطالالي قلعجالالي ،دار الوفالالاء ،المنصالالورة ،الطبعالالة األولالالس،
1411هـ1991-م.
 .111المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،للعالمة أحمد بن محمد بن علي
المقري الفيومي ،ت( 770ه) تحقيق :د .عبدالعظيم الشالناوي ،دار المعالار  ،القالاهرة،
الطبعة الثانية.
 .112المصنَّ  ،ألبي بكر عبالد الالرزاق بالن همالام بالن نالافع الحميالري اليمالاني الصالنعاني،
ت(211هالالـ) تحقيالالق :حبيالالب الالالرحمن األعظمالالي ،المجلالالس العلمالالي ،الهنالالد ،يطلالالب مالالن
المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية1403 ،ه1983-م.
 .113مطالالالب أولالالي النهالالس فالالي شالالـرح غايالالة المنتهالالس ،لمصالالطفس بالالن سالالعد بالالن عبالالده
السالاليوطي شالالهرة ،الرحيبالالانس مولالالدا ً ثالالم الدمشالالقي الحنبلالالي ،ت(1243هالالـ) ،المكتالالب
اإلسالمي ،دمشق ،الطبعة األولس1381 ،ه1961-م.
 .114المطلع علس أبواب المقنع ،لإلمالام أبالي عبالدي شالمس الالدين محمالد بالن أبالي الفالتح
البعلي الحنبلي ،ت( 709ه) تحقيق :محمالد بشالير األدلبالي ،المكتالب اإلسالالمي ،بيالروت،
الطبعة الثالثة1421 ،ه2000-م.
 .115معجم األدباء ،إرشاد األريب إلس معرفة األديب ،ألبي عبدي ،شهاب الالدين يالاقوت
بالالن عبالالد ي الرومالالي الحمالالوي ،ت(626هالالـ) تحقيالالق :د .إحسالالان عبالالاس ،دار الغالالرب
اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولس1414 ،ه1993-م.
 .116المعجالالم األوسالالط ،ألبالالي القاسالالم ،سالالليمان بالالن أحمالالد بالالن أيالالوب بالالن مطيالالر اللخم الي
الشامي الطبراني ،ت(360هـ) تحقيق :طارق بن عوض ي بالن محمالد ،عبالد المحسالن
بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة.
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 .117المعجم الكبير ،ألبي القاسم ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيالر اللخمالي الشالامي
الطبرانالالي ،ت(360هالالـ) تحقيالالق :حمالالدي بالالن عبالالد المجيالالد السالاللفي ،مكتبالالة ابالالن تيميالالة،
القاهرة ،الطبعة الثانية.
 .118معجم المللفين ،عمر رضا كحالة ،مكتبة المثنس ،ودار إحياء العربي ،بيروت.
 .119المعجالالم الوسالاليط ،قالالام بيخراجالاله مجموعالالة مالالن البالالاحثين فالالي مجمالالع اللغالالة العربيالالة
بالقاهرة ،المكتبة العلمية ،طهران.
 .120معجم مقاييس اللغة ،ألبي الحسين ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الالرازي،
ت(395هـ) تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،ه1979-م.
َ
زي،
الر
ط
م
ال
 .121ال ُم ْغ ِرب في ترتيب المعالرب ،ألبالي الفالتح ناصالر بالن عبدالساليد بالن علالي ُ ِ ّ ّ
ت( 610ه) تحقيق :محمود فاخوري ،عبدالحميد مختار ،مكتبالة أسالامة بالن زيالد ،حلالب،
الطبعة األولس1399 ،ه1979-م.
 .122مغني المحتالاج إلالس معرفالة معالاني ألفالاظ المنهالاج ،للشاليخ شالمس الالدين محمالد بالن
الخطيب الشربيني ،ت( 977ه) ،اعتنس به :محمد خليل عيتالاني ،دار المعرفالة ،بيالروت،
الطبعة األولس1417 ،ه1997-م.
 .123المغني شرح مختصر الخرقي ،لموفق الدين أبي محمد عبدي بن أحمد بن قدامة،
ت( 620ه) تحقيالالق :د .عبالالدي بالالن عبدالمحسالالن التركالالي ،ود .عبالالدالفتاح محمالالد الحلالالو،
دار عالم الكتب ،الرياض ،الطبعة الثالثة1417 ،ه1997-م.
 .124منار السبيل في شرح الدليل علس مالذهب اإلمالام المبجالل أحمالد بالن حنبالل ،إلبالراهيم
ب الالن محم الالد ب الالن س الالالم ب الالن ض الالويان ،ت(1353ه) تحقي الالق :زهي الالر ش الالاويش ،المكت الالب
اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الخامسة1402 ،ه1982-م.
 .125مناقالب أميالالر الماللمنين عمالالر بالن الخطالالاب ،ألبالي الفالالرج عبالد الالالرحمن بالن علالالي بالن
محمالالد بالالن علالالي بالالن الجالالوزي ،ت( 597ه) تحقيالالق :حلمالالي محمالالد إسالالماعيل ،دار ابالالن
خلدون ،اإلسكندرية1996 ،م.
 .126المنتقالالس شالالرح موطالالأ مالالالك ،ألبالالي الوليالالد سالالليمان بالالن خلالال البالالاجي األندلسالالي،
ت( 494ه) تحقيالالق :محمالالد عبالالدالقادر أحمالالد عطالالا ،دار الكتالالب العلميالالة ،الطبعالالة األولالالس،
1420ه1999-م.
 .127منح الجليل شـرح مختصـر خليل ،ألبالي عبالدي محمالد بالن أحمالد بالن محمالد علاليش
المالكي ،ت(1299هـ) ،دار الفكر ،بيروت 1409هـ1989-م.
 .128المهالالذّب فالالي فقالاله اإلمالالام الشالالافعي ،ألبالالي اسالالحاق إبالالراهيم بالالن علالالي بالالن يوسالال
الشيرازي ،ت(476هـ) تحقيالق د .محمالد الزحيلالي ،دار القلالم ،دمشالق ،الالدار الشالامية،
بيروت ،الطبعة األولس1417 ،ه1996-م.
 .129مواهالب الجليالالل فالالي شالالـرح مختصالالـر خليالالل ،لشالمس الالالدين أبالالي عبالالد ي محمالالد بالن
الرعينالالي المالالالكي،
محمالالد بالالن عبالالد الالالرحمن الطرابلسالالي المغربالالي ،المعالالرو بالحطالالاب ُّ
ت(954هـ) ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1412 ،ه1992-م.
 .130الموسالالوعة الفقهيالالة الكويتيالالة ،صالالادر عالالن وزارة األوقالالا والشالالئون اإلسالالالمية،
الكويالالالت الطبعالالالة مالالالن 1404ه1427 -هالالالـ ،األجالالالزاء ( )23–1الطبعالالالة الثانيالالالة ،دار
السالسالالل الكويالالت ،األجالالزاء ( )38–24الطبعالالة األولالالس ،مطالالابع دار الصالالفوة ،مصالالـر،
األجزاء ( )45 -39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
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 .131الموطالالأ ،لإلمالالام مالالالك بالالن أنالالس ،ت(179ه) تعليالالق :محمالالد فالاللاد عبالالدالباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت1406 ،ه1985-م.
 .132نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي ،لجمالال
الدين أبي محمد عبالد ي بالن يوسال بالن محمالد الزيلعالي ،ت(762هالـ) صالححه ووضالع
الحاشية :عبد العزيز ا لديوبندي الفنجاني ،إلالس كتالاب الحالج ،ثالم أكملهالا :محمالد يوسال
الكاملفوري ،تحقيالق :محمالد عوامالة ،ملسسالة الريالان للطباعالة والنشالر ،بيالروت ،ودار
القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،الطبعة األولس1418 ،هـ1997-م.
 .133نظم طبقات الحفاظ وأسماء المدلسين ،لشمس الدين أبي عبالد ي محمالد بالن أحمالد
بالن عثمالان بالن قَا ْيمالاز الالذهبي ،ت(748هالـ) تحقيالق :محمالد زيالاد بالن عمالر التكلالاله ،دار
البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولس1421 ،هـ.
 .134نهايالة المحتالالاج إلالس شالالرح ألفالاظ المنهالالاج ،لشالالمس الالدين محمالالد بالن أحمالالد الرملالالي
المصري ،الشهير بالشافعي الصغير ،ت(1004ه) ومعه حاشية الشبراملسي وحاشالية
المغربي الرشيدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت1424 ،ه2003-م.
 .135النهاية في غريب الحديث واألثر ،لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمالد بالن
محمد بالن محمالد ابالن عبالد الكالريم الشاليباني الجالزري ابالن األثيالر ،ت(606هالـ) تحقيالق:
طاهر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .136الهدايالالة شالالرح بدايالالة المبتالالدي ،ألبالالي الحسالالن برهالالان الالالدين علالالي بالالن أبالالي بكالالر
المرغيناني ،ت( 593ه) تحقيق :طالل يوس  ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .137الوسالاليط فالالي المالالذهب ،لإلمالالام محمالالد بالالن محمالالد بالالن محمالالد الغزالالالي ،ت(505ه)
تحقيق :أحمد محمود إبراهيم ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة األولس 1417هـ1997-م.
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