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)1(فصولٌ

واحكامهاقمميتهفيع!هَدْيهفي

الخاصَّةأقضيتهكإنتوإن،العامِّالتَّشريعذِكْرذلكمنالغرضوليس

بهافَصَلالتيالجزئيَّةالحكوماتفيهَدْيهذِكرالغرضوإنَّماعامًّا،تشريعًا

قضاياذلكمعونذكرالنَّاس،بينالحكمفيهديُهكانوكيف،الخصومبين

الكلِّيَّة.أحكامهمن

فصل

فيحَبَسأذه:جدِّهعن،أبيهعن،حكيمٍبنبَهْزحيثمنعنهثبب

.صحيحٌإسنادٌهذا:المدينيِّوعليُّبنأحمدقال)2(.تهمةٍ

شِرْكًاأعتقزجلًاسَجَن!ي!أنَّه)4(:""أحكامهفيعنهزياد)3(ابنُوذكر

منآتناربنا،الرحيمالرحمنادلّهبسم":بفيوقبلهافصل"":والمطبوعاتبفي(1)

".وصحبهوآلهمحمدعلىاللّهوصلىرشدًا،أمرنامنلناوهيءرحمةلدنك

،(5874)والنسائي(،141)7والترمذي363(،0)داودوأبو(،19881)أحمدأخرجه2()

حسن"،"حديث:الترمذيقال،جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعنمعمرطريقمن

الحاكم:عندهريرةأبيعنالبابوفي(،4201/):الحاكمأيضًاإسنادهوصحح

ضعيف.وهو،خثيمبنإبراهيموفيه77(،)6/:""الكبرىفيوالبيهقي(،201)4/

أنهإلا،الحديثلفظوهو.".رجلًا."حبس:إلئوالرسالةالفقيطبعةفيوغيّر

النسخ.خلاف

أولمن312()تالمالكيالقاضياللخميالقاسمأبوزيادبنمحمدبنأحمدهو)3(

و"جمهرة(،918)5/:"المدارك"ترتيبينظر:.والأحكامالأقضيةجمعباشرمَن

2(.1/05):"المالكيةتراجم

-(،1781)شيبةأبيابنبنحوهورواه9(،)ص"أقضيته"فيالطلاعابنعنهنقلهفيما4()

ه



له.غُنَيمةًباعحتَّىعِتْقهاستتمامَعليه)1(فوجب،عبدٍفيله

فصلٌ

عبدَهقَتَلفيمنحكمهفي

قتلرجلًاأنَّ:جدِّهعن،أبيهعن،شُعيبٍبنعمروعنالأوزاعيُّ،روى

رقبةً،يعتقأنوأمره،سنةًونفاه،جلدةٍمائةالنَّبيُّع!يو!فجلدهمتعمِّدًا،عبدَه

به)2(.لُقدْهولم

))مَن:!يمّعنه،سَمُرةعن،الحَسَنحديثمنأحمد)3(الإماموروى

)1(

)2(

)3(

عن،ليلىأبيابنعنعيينةابنطريقمن276(/01)":"الكبرىفيوالبيهقي

أبيابنعنالثوريطريقمن(6711)6الرزاقعبدورواهمجلز.أبيعن،إسماعيل

،بالانقطاعالبيهقيوأَعلَّهمجلز،أبيعنالرحمنعبدأبيبنالقاسمعن،ليلى

عناَخروجهمنرويوقد،عليهالحديثومدار،ليلىأبيابنبضعفوالبوصيري

المنير":"البدرينظر:.ضعيفوهومسعود،بناددّهعبدجدهعنأبيهعنالقاسم

.(473)7/":العاليةو"المطالب657(،)6/

"."فأوجب:الأقضيةوفي،والمطبوعالمخطوطاتفيكذا

":"الكبرىفيوالبيهقي32(،82)والدارقطني28(،840)شيبةأبيابنأخرجه

الأحاديثهذه"أسانيد:البيهقيقال،شعيببنعمروعنطرقٍمن66()8/

":التلخيص"فيإسنادهالحافظوضعَّف،"الحجةمنهابشيءتقوملاضعيفة

موقوفًاوعمربكرأبيوعن،يصحولامرفوعًاعليعنشاهدوللحديث33(./4)

.(4/468):""التنقيحينظر:عليهما،

منه"،يسمعه"لم:وقالمرفوعًا،سمرةعنالحسنطريقمن2(010)4"المسند"في

فيالرزاقعبدمرسلًآفرواهومرفوعًا،مرسلًاالحسنعنالحديثهذارويوقد

=داودوأبوأحمد،مرفوعًا:ورواه،عنهقتادةعنمعمرطريقمن(488)9/":"مصنفه
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قَتْلهكان،الحسنمنهسمعهوقدمحفوظًا،هذاكانفإن"قتلناهعبدَه)1(قتلَ

المصلحة.منيراهمابحسبالإمامإلىتعزيرًا

،شُميلٍبنالنَّضرعنداود)2(،أبوذكركما،غريمهبملازمةرجلًاوأمر

لي،بغريمٍ"!ي!النبيَّأتيت:قالجدِّهعن،أبيهعن،حبيببنالهِرْماسعن

باسيرك؟".تفعلأنتريدماسهمٍبنياخا"يا:قالثمَّ(""الزمه:ليفقال

عبيد:أبوقالالصَّابر.وصبر،القاتلبقتلأمر!يوّأنَّهعبيد)3(أبووروى

.يموتحتَّىللموتبحبسه:أي

وهو2(.)663ماجهوابن(،)4736والنسائي(،4141)والترمذي(،154)5

336(:/1):"سننة"فيالدارقطنيقال،خلافسمرةمنالحسنسماعوفي،منقطع

حديثوهوواحدًا،حديثًامنهسمعوقد،سمرةمنسماعهفيمختلف"الحسن

6(.49/):المنير""البدروينظر:."العقيقة

."عبدًا(":ث،س(1)

وأبيهالهرماسلجهالة؛ضعيفوهو2(،4)28ماجهوابن362(،)9""سننهفي2()

":والتعديلالجرح"فيحاتمأبووقال،"نعرفهلا"وأحمد:معينابنقال،وجده

".جدهولاأبوهيعرفولا،شميلبنالنضرغيرعنهيرو"لم(:181)9/

(29178)""مصنفةفيالرزاقعبدوأخرجه2(،1/45):"الحديثغريب"في)3(

5(،1)8/:""الكبرىفيوالبيهقي32(،6)9"سننه)فيوالدارقطني(،9178و)5

عنهفرواه؛عليهاختلفوقد،متقاربةبألفاظ،أميةبنإسماعيلطريقمنكلهم

عن،جريجوابنمعمرعنهورواهعمر،ابنعننافعحديثمن،الثوري:مرفوعًا

البيهقيورجح(،أكثرفيه"والإرسال:الدارقطنيقالمرسلًا،المسيببنسعيد

ينظر:.الموصولالقطانابنوصحح،"محفوظغيرموصول"إنه:وقال،إرساله

3(.4/1):("التلخيصو"36(،2)8/:المنير""البدر
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فيالمُمْسِك)2(يُحْبَس:عليعن)1(""مصنَّفةفيالرزاقعبدوذكر

.يموتحتَّىالسِّجن

فصل

المحاربينفيحُكمهفي

عينَسملواكماأعينَهموسَمَل،وأرجلهمأيديهمبقَطْعِحَكَم)3(

)5(.بالراعيفعلواكماوعطشًاجوعًاماتواحتَّىوتَرَكهم)4(،الراعي

فممل

المقتولووليّالقاتلبينحُكمهفي

قتلأنَّهآخرعلىادَّعىرجلًاأنَّ!يمّ:عنه)6("مسلم"صحيحفيثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ولم،عليعنوقتادةوالشعبيعطاءطريقمن(،98018-19018،)39178

سبق،كماالرزاقعبدعندموقوفًافروي؛ووقفهرفعهفياختلفوقد؛منهيسمعوا

جريجابنعنعياشبنإسماعيلطريقمن(171)6/:""المعرفةفيالبيهقيوعند

كماجريجابنفيإسماعيللضعفايضًا؛ضعيفوإسناده،فِعْلَهعليعنعطاءعن

عن)28372(شيبةأبيابنورواه،وعليعطاءبينوللانقطاعأحمد،قال

عن5(0)8/:""الكبرىفيالبيهقيورواهمرسلًا،!مّالنبيعنأميةبنإسماعيل

.بمحفوظوليسمسنَدًا!عمرابن

القتل.فيشريكًافيكون،قتلهمنغيرهليمكّنالمقتوليمسكالذييعني

.بفيليست

النسخ.خلاف،الموضعينفي"الرعاء":والرسالةالفقيطفي

بنأنسحديثمن(،6711)ومسلم68(،20)الهـبخاريأخرجهالمحاربينحديث

ا!عكَتهُدلَّهةمالك

ا!كَتهُللَّهةحجربنوائلحديثمن)0168(،حديث
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"،مثلهفهو"إنَّقتَلَه:قالولَّىفلمَّا،"صاحبَك"دونك:فقال،فاعترف،أخاه

!اثمِبإثمِكيبوءانتريدأما)):!ي!فقال،بأمركأخذتُهإنَّما:فقالفرجع

سبيله.فخلَّى،بلى:قال؟"صاحبك

:قولان"مئله"فهو:قولهوفي

والمستقيدهوفصار،عليهماسقطمنه(1أُقِيد)إذاالقاتلأنَّأحدهما:

فهو"إنَّقتله:قالوإنَّما،القتلقبلبمنزلتهإنَّه:يقللموهو،واحدةٍبمنزلةٍ

فيهوإنَّما،الحديثفيإشكالفلا،قتلهبعدالمماثلهَيقتضيوهذا،"مثله

والعفو.القَوَدبتركالحقِّ)2(،]لصاجبالتَّعريض

كانإذ)3(مثلهمتعدٍّفهو،بهفقتلهأخيهقتلَيُرِدلمكانإنأنَّه:والثَّاني

ويدلُّ،القتليتعمَّدلممنبقتلمتَّعديًا)4(والمقتصُّ،بالجنايةمتعدِّيًاالقاتل

هريرةأبيحديثمن)5(:""مسندهفيأحمدالإمامروىماالتَّاويلهذاعلى

إلىفدفعة"لمجم،النبيإلىذلكفرُفِع!يورّ،اللّّهرسولعهدعلىزجلٌقُتِل:قال

اددّه!رسولفقال،قتلَهأردتُما!اددّهرسوليا:القاتلفقال،المقتولوليِّ

)1(ث،ب،ن:"قِيد".

الهندية:وط،بين"الحق"التعريضُ:نوفي،المطبوعمنالمعكوفينبينما2()

."والحق"التعريض

".كان"إذا:سز،.."..إنقتلهمتعمد"فهو:ب)3(

".متعدٍّ":والمطبوعد(4)

والترمذي(،44)89داودوأبو)28577(،شيبةأبيابنأخرجة!لكن،فيةأجدهلم(5)

عن،معاويةأبيطريقمن2(،6)9ماجهوابن(،2472)والنسائي(،041)7

".صحيح"حسن:الترمذيقال.هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمش
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سبيلة.فخلَّى،النَّار"دخلتَقتلْتَهثمَّكانَّصادقًاإنإنَّه"أما:للوليِّ

!ي!:النَّبيُّقال:وهي(،زياد!)1الحديثهذافيحبيبابنكتابوفي

(".قلبٍوخطأ،يدٍ"عَمْد

فصل

فَعَلكمابهيُفعَلوأنهجاريةً،قتلمنعلىبالقوَدحُكمهفي

علىحجرينبينجاريةٍرأسَرضَّيهوديًّاأنَّ"الصَّحيحين(")2(:فيلمخا

رأسُةيُرضَّأن!ي!هاللّّةرسولُفأمر،فاعترففأُخِذ،،حليٍّ:أيلها،أوضاحٍ

حجرين.بين

يُفعلالجانيأنَّوعلى،بالمرأةالرَّجلقتلعلىدليلٌ)3(الحكمهذاوفي

اللّهرسولفانَّ،الوليِّإذنفيهيُشترطلاحدّ)4(غيلةًالقتلوأنَّفعل،كمابه

عنه،فاعفواشئتمهـانفإقتلوهشئتمإن:يقلولمأوليائها،إلىيدفعهلم"!يوِوّ

تيميَّة)6(.ابنالإسلامشيخواختيار)5(،مالكمذهبوهذاحتمًا،قتلهبل

وهبلابن""الجامعمنالمطبوعةالقطعةفيوهي،مسنَدةالزيادةهذهنجدلم(1)

مرسلًا!ع!يمالنبيعنشهابابنعنيونسعن094()رقم282()ص

ا!كلَئهُدلَّهةمالكبنأنسحديثمن(،)1672ومسلم231(،)4البخاريأخرجه)2(

النسخ.خلاف""الحديث:المطبوعفي)3(

.المطبوعمنسقط)4(

":و"الذخيرة6(،4/00):"المدونةو"تهذيب6(،4/53):""المدونةينظر(5)

(01/913).

للبعلي.(224)ص"و"الاختيارات662(،)5/:""الفروعينظر)6(

01



تُرضخ)1(لاالعهدناقصلفإنَّيصحَّ،لمالعهدلنقْصلِذلكفَعَلإنَّه:قالومن

بالسَّيف.يقتلبل،بالحجارةرأسه

فطرجهاحاملّاامرأةضربقبمن!ي!حُكمهفي

الأخرىإحداهمارمَتْهُذيلٍمنامرأتينأنَّ)2(:""الصَّحيحينفي

)3(وليدةٍأوعبدٍبغرَّةٍ!سًيمّادلّّهرسولفيهفقضىبطنها،فيومافقتَلَتْهابحجرٍ

القاتلة.عَصَبةعلىالمقتولةديةوجعل،الجنينفي

وأن،بغُرَّةٍحملهافيفقضىالنَّسابيِّ)4(:وفي،""الصَّحيحينفيهكذا

لمايقتلهالمأنَّهوالصَّحيحمكانها،قتَلَهاإنَّهأيضًا:غيرهقالوكذلكبها.تُقْتل

تقدَّم.

."يرضّ":ز،"يرضى":د(1)

هريرةأبيحديثمن(1681)ومسلم674(،575.0)9البخاريأخرجه2()

اللَّةُك!.رَ

أمَة"."أو:س)3(

وابن(،5724)داودوأبي2(،24)6والدارمي(،6721)9أحمدوكذا(،473)9(4)

قالآدلَّةُ!عكَتهُ،رَمالكبنحَمَلعنعمرعنعباسابنحديثمن264(،1)ماجة

هو:فقالالحديثهذاعنمحمدًا"وسألت22(:1)صالكبير""العللفيالترمذي

ديناربنعمروبهاتفرَّد،شاذةزيادةبها"تقتل"وأن:قولهلكن".صحيححديث

الأئمة،ذلكعلىنَصَّ،القاتلةعاقلةعلىبديتهاقضىأنَهُ:والمحفوظُفيها،وشكَّ

77(،و43)8/:""الكبرىفيوالبيهقي33(،4/):""المعالمفيكالخطابي

هنا.والمصنِّف
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ع!مادلّّهرسولأنَّ:هريرةأبيعن(1)""صحيحهفيالبخاريُّروىوقد

التيالمرأةإنَّثمَّ،وليدةٍأوعبدٍ:بغرَّةٍلحيانبنيمنامرأةٍجنينفيقضى

وزوجها،لبنيهاميراثهاأنَّع!ادلّهرسولفقضى،توفَيتبالغرَّةعليهاقضى

عصبتها.علئالعقلوأنَّ

الغرَّةتحملالعاقلةوأنَّالقَوَد،يوجبلاالعمدشِبْهأنَّالحكمهذاوفي

وأنَّ،معهميدخللاالقاتلةزوجوأنَّ،العَصَبةهم)2(العاقلةوأنَّ،للدِّيةتبعًا

العاقلة.منليسواأيضًاأولادها

فصل

قاتلُهيُعرفلمفيمنبالقَسَامة)3(ء!يوّحُكمهفي

وقالواليهود،الأنصاربينبهاحكم!مّأنَّه)4(:"الصَّحيحين"فيثبت

-؟"صاحبكموتستحقُّونَّدمَ"أتحلفون:الرحمنوعبدومُحَيِّصَةلحُوَيِّصَة

نشهدهلمأمرٌ:فقالوا-"صاحبكمأو"وتستحقُّونَّقاتلكمالبخاريُّ)5(:وقال

9096(.وحديث)0674)1(

)2(د:"و"خطأ.

استحقاقهمعلئنفرًاخمسونالدمأولياءمنيقسمأن:وحقيقتها،اليمين:القسامة)3(

علىالمتهَمُونبهايقسمأو...قاتلهيُعرفولمقومبينقتيلَاوجدوهإذا،صاحبهمدم

التنبيه"ألفاظ"تحريروينظر62(./)4":الحديثغريبفيالنهاية".عنهمالقتلنفي

5(.30)2/المنير":و"المصباح933(،)ص

حثمةأبيبنسهلحديثمن،بنحوه()9166ومسلم،بلفظة)2971(البخازي)4(

اللَّهُحم!.رَ

وتأخير.بتقديمالسالفةمسلمروايةوهي)3173(،روايةفييعني)5(
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قومٍأيمانَنقبلُكيف:فقالوا،"خمسينبأيمانيهودُ"فتبرئكم:فقال،نرهولم

.عندهمن!يماللّّهرسولُفوداه؟كفَّازٍ

".إليةبرُمَّتةفيُدْفَعمنهم،رجلٍعلىمنكمخمسون"يقسم(:1)لفظٍوفي

!ي!أنَّةبعضهاففيالدِّية،محلِّفيالصَّحيحةالأحاديثلفظواختلف

الصَّدقة)2(.إبلمنوداهبعضهاوفي،عندهمنوداه

اضِىيلَّةُعَن!ا.رَخديجبنورافعحثمةأبيبنسهلحديثمن2(،/)9166مسلمعند(1)

الاستذكار""فيالبرعبدابنقالحتىكثيرًا،اختلافًاالقَسامةحديثفياختلف2()

من!لًخ!النبيعنالمرويةالأحكاممنشيءفيأعلم"وما3-803(:70)25/

قصةوهيمتدافعةمتضادةفيهاالاثارفإن،القصةهذهفيماوالتضادالاضطراب

وتلخيصِبتهذيبهيضيقماوالتنازع...الاختلافمنالعلماءمذاهبوفي!واحدة

ا.هـ.باب"فييُجمعأنعنفضلًا،كتابوجوهِة

الحديث:هذاوهتنسندفياختلفواالرواةان:القولوخلاصة

الرزاقعبدفأخرجه؛الأنصاريسعيدبنيحيىعلىفيهاختلففقد:سندهاما

من(،4306)عوانةوأبو(،661)9ومسلم(،4572)لكوما(،5821،85821)7

،0،272416،3173)2البخاريوأخرجهمرسلًا،يساربنبُشيرعنعنهطرقٍ

،(5306،6306)عوانةوأبو(،2241)لترمذيوا(،9661)ومسلم(،3416

عنطرقمن(911)8/:"الكبرى"فيوالبيهقي3184(،)""سننهفيوالدارقطني

وهومرفوعًا،التَّة!عكَتهُرَحثمةأبيبنسهلعنيساربنبشيرعنسعيدبنيحتى

)8968(البخاريعندعبيدبنسعيدفتابعه؛الوصلعلىيحيىتوبعوقد،الصواب

بنوحبيب(،016)69مسندهفيأحمدعندإسحاقبنومحمد(،)9166ومسلم

،()5628الكبيرلماالمعجم"فيوالطبراني)9318(،الدارقطنيعندثابتأبي

هذهبعضوفي(،181)3/:"الأوسط"فيالطبرانيعندالأسديقيسبنومحمد

.مقالالطرق
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بالبينة،الأنصارمطالبةثبوتفي:مواضعثلاثةفيفيهاختلففقدالحديثمتنوامما

الأنصاريَّ.ودىوفيمن،القسامةفيقُدِّموفيمن

من(471)9""المجتبىفيوالنسائي)8968(،البخاريعندثبتتفقدالبينةأما

"الكبرى":فيوالبيهقي)4524(،"سننه("فيداودوأبي،الهكَئهُددَّهسهلحديث

البخاريعندالبينةتثبتولمتايهثكَئهُددَّهخديجبنرافعحديثمن(01/481)

وأبي(،2241)لترمذيوا(،661)9ومسلم(،2072،731،32416،4316)

(911)8/:(""الكبرىفيوالبيهقي3184(،)والدارقطني6(،6360،)350عوانة

والدارقطني)2678(،ماجةوابن؟ا!كلَئهُدلَّهحثمةأبيبنسهلحديثمن

بنعمروحديثمن364(027804،)9""مصنفهفيشيبةأبيوابن)3186(،

.جدهعنأبيهعنشعيب

الاَثار""مشكلفيوالطحاوي)5968(،""الكبرىالنساليُّفي:البينةذِكرَرجَّحَوقد

منصوربنإكسحاقمسائل"فيأحمدالإمامذِكرها:عدمورجَّح-526(.11/175)

فيالبرعبدوابن31(،4)6/:"السنن"معالمفيوالخطابي3583(،)7/:"الكوسج

فيتيميةوابن2(،01/91):"السنة"شرحفيوالبغوي2(،90)23/:التمهيد""

"تهذيبوفيهنا،والمصنف238(،34/و)388(0/2):"الفتاوى"مجموع

بينالجمعفيوينظر276(.1/41،2):"الموقعينو"أعلام(،411)3/":السنن

23(.21/4):"الباري"فتح:الروايتين

تبدئةأولها::أوجهثلاثةعلىفيهاالرواياتاختلفتفقدبالقسامةالبداءةواْما

والترمذي(،661)9ومسلم(،1،32416،3416)73البخاريعندكما،لأنصارا

ماجةوابناكأيلَّهُعَن!ا،رَخديجبنورافعحثمةأبيبنسهلحديثمن(،1)422

"("مسندهفيوأحمدجده،عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)2678(

ثم،باليميناليهودتبدئةثانيها:ةالهثكَئهُددَّهحثمةأبيبنسهلحديثمن(016)69

":الراية"نصبفيالزيلعيذكرهماعلى-""مسندهفييعلىأبيعندوذلكالأنصار،

تفرَّدوقد،حثمةأبيبنسهلحديثمنكلاهما)9318(والدارقطني-،93(4/0)

ومحمدعنه،يساربنبُشيرعنثابتأبيبنحبيبعنالأسديالحسنبنمحمدبه
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أبيعنمرسلةأخرىشواهدوله(.301)9/"التهذيب"تهذيبينظر:،فيهمختلف

بنوعمريسار،بنوسليمان،سلمةوأبي،والحسن،المسيبوابن،قلابة

البخاريعندكماالأنصار،دوناليهودإلىاليمينتوجيهثالثها:العزيز.عبد

حثمةأبيبنسهلعنيساربنرُشَيْرعنعبيدبنسعيدطريقمن)8968(

أبيعندوكماالبر،عبدوابنوالخطابيومسلمأحمدقالكما،شاذةوهياللَّهُ!كَتهُ،رَ

"سننه"فيالدارقطنيوعندرَ!صكَنهُ،خديجبنرافعحديثمن(4254)داود

عنصالحأبيعنالكلبيطريقمن2(13)8/":"الكبرىفيوالبيهقي4(،5)18

فيالبزاروعند،ضعيفصالحوأبو،بالكذبمتهموالكلبيآيهددَّهُعَت!ا،رَعباسابن

ادلَّهُبهكلَتهُ.رَعوفبنالرحمنعبدحديثمن(1)260مسندهأ"

فيعيينةابنإلاذلاشفييخالفولم،عليهالثقاتجُلِّلاتفاق؛الأول:الأوجهوأصح

تلاميذهعامةروايةفي-كماعنهوالصحيحاليهود،بيمينفبدأسعيد،بنيحتىعنروايته

":الأم"فيالشافعيقالهالأنصار،تبدئة-:وأحمد،والشافعي،كالحميديعنهالأثبات

3(.230/)5:و"الاستذكار"2(00)23/:التمهيد""فيالبرعبدوابن2(،42)7/

جة:أوثلاثةعلىتحمَّلهافيمنالرواةُاختَلففقدالأنصاريديةوأما

(3241،64316،)173"البخاريصحيح"فيالثابتوهو!مم،اللّهرسولأنةأولها:

خديجبنورافعحثمةأبيبنسهلحديثمنوغيرهما()9166"مسلمو"صحيح

صحبتهفيمختلفوهو-بُجيدوابن،شعيببنعمروحديثمنثبتكما!اَدلَّهُعَنطُ،

.-سيأني-كماهناالمصنفرجحهماوهواكأيلَّهُعَن!،رَخزاعةأبيبنوعمرو-

":"الكبرىفيوالبيهقي(،54)18"سننة"فيالدارقطنيعندكمااليهود،أنهمثانيها:

"مسندهأفيوالبزار،بيانهسبقكماجدًّاضعيفوهوعباسابنحديثمن2(13)8/

بنالرحمنعبدبهتفردوقداللَّة!عَتهُ،رَعوفبنالرحمنعبدحديثمن(01)26

.)144)3/":الميزانوالسان5(،79)2/":)الميزانفيكما،ضعيفوهو،يامين

النسائيعندكمابنصفها،وأعانهماليهود،علىالديةقسم!يمّاددّهرسولأنوثالثها:

عنالأخنسبناددّهعبيدحديثمن)6968(الكبرى"و"472(0)("المجتبىفي

من(2541/)4"التمهيد":فيالبرعبدوابنجده،عنأبيهعنشعيببنعمرو
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وُجِدلأنَّهاليهود،علىديتَةألقى!ي!أنَّه(:1)داود"أبي"سننوفي

)2(
بينهم

قردَّيحلفوا،أنفابوابيهود،بدألمجي!أنَّه)3(:"الرزاقعبد"مصنَّفوفي

يهود.علىعقلَهفجعليحلفواأنفابواالأنصار،علىالقسامة

ببعضهإ)6(.وأعانهماليهود،علىعقلَه(فقَسّم)ْ(")4(:النَّسابيِّ"سننوفي

أمورًا:الحكومةهذهتضمَّنتوقد

وشرعه.اللّهدينمنوأنَّهابالقَسَامة،الحكممنها:

الاَخر:اللفظفيوقوله،"إليةبرمَّتة"فيُدفع:لقولهبهاالقتلومنها:

الزَّوج)7(بأَيمانالقعَلوالسُّنَّةالقرآنوظاهر."صاحبكمدمَ"وتستحقُّون

ضعيف.لهيعةوابن،بهشعيببنعمروعنلهيعةابنطريق

"شرج:الرواياتبينالجمعفيوينظر،مقالمنيخلولاعداهومالها؛أووأَرجَحُها

92(.21/0):"الباريفتجو"(،11/305):الاَثار"مشكل

عنمعمر،طريقمن(182)52مصنفه""فيالرزاقعبدوأخرجة4(،)526حديث(1)

مرسلًا.يساربنوسليمانالرحمنعبدبنسلمةأبيعن،الزهري

نظر.انتقالوهوب،منالحديثهذاسقط)2(

من()18255وكذامرسلًا،المسيبابنعنالزهريعنمعمرطريقمن()18252)3(

مرسلًا.الحسنعنالفضلعنجريجابنطريق

عنأبيةعنشعيببنعمروعنالأخنسبنادلّهعبيدطريقمن472(0)حديث)4(

!ك!يد.عندهمنوداهأنه"الصحيحين"فيثبتماوترجيج،عليةالكلاموسبق،جده

.دز،فيوليست،""فجعل:المطبوعفي)5(

"بنصفها".:""السننفي)6(

النسخ.فيلهاوجودولا،"الملاعن":زيادةوالرسالةالفقيطفي)7(
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فلاالعراقأهلوأمَّا.المدينةأهلمذهبوهو،القسامةفيالأولياءوأيمان

والشَّافعيُّاللِّعان،دونالقَسامةفييقتلوأحمدمنهما،واحدٍفييقتلون

.(1)عكسه

الدَّعاوى.منغيرهابخلافالقَسامةفيالمدَّعينبأيمانيبدأأنَّهومنها:

نأ"إمَّا:لقولهعهدُهمانتقض،عليهمحقًّامنعواإذاالذِّمَّةأهلأنَّومنها:

)2(."بحربٍتأذنواأنلىامَّاتدوه،

ولمإليهكتب)3(،الحاكممجلسعنبَعُدإذاعليهالمدَّعىأنَّومنها:

يُشْخِصْه.

عليه.يُشْهِدلمصمانالقاضيبكتابوالحكمالعملجوازومنها:

الغائب.علىالقضاءومنها:

وُجِدوا.إذاخمسينمنباقلَّالقسامةفييُكتَفىلاأنَّه)4(:ومنها

إذاإلينا،يتحاكموالموانالإسلامبحكمالذِّفَةأهلعلىالحكمومنها:

المسلمين.وبينبينهمالحكمكان

و"التمهيد":للخطابي،9(980-)3/":الحديثو"غريب(،401)7/:"الأم"ينظر)1)

،(41-13/)17":المطلبو"نهاية2(،1/40)2:"و"المغني2(،13-217)23/

.(411-131)3/:"السننو"تهذيب2(،1/54):"الحكميةو"الطرق

والنسائي(،1254)داودوأبو2(،)573الموطأ""فيمالكأخرجه2()

مفصَّلًا.تخريجهوسبقرَ!عكَنهُ،حثمةأبيبنسهلحديثمن471(،1471،0)

".الحكم":والرسالةالفقيط)3(

"."أن:ن،ث،بز،(4)

17



إبلمنالدّيةإعطاؤه-النَّاسمنكثيرٍعلىأشكلالذيوهو-ومنها:

يصحُّ،لاوهذا،الغارمينسهممنذلكأنَّالنَّاسبعضُظنَّوقدالصَّدقة،

منفَضُلممَّاذلكأنَّبعضهموظنَّ.الزَّكاةمنيعطىلاالذِّمَّةأهلغارمفانَّ

الأوَل.منأقربوهذا،المصالحفييصرفهأنفللامامأهلها،عنالصَّدقة

ويدلُّ،الصَّدقةإبلمنالدِّيةواقترض،عندهمنوَداه!ممّأنَّه:منهوأقرب

".عندهمن"فوداه:عليه

البينذاتلإصلاحالنَّبيُّع!ي!تحمَّلهالمَّ!:أنْيقالكلِّههذامنوأقربُ

لإصلاحغرمهلِمَ!الغارمعن)1(القضاءحكمحكمهاكانالطَّائفتين،بين

وهو!الغإرمين،سهممنقضاهاإنَّه:قالمَنمرادهذاولعلَّ،البينذات

الدِّيةإعطاءجرىولكنله،تحلُّلاالصَّدقةفانَّشيئًا،لنفسهمنهايأخذلم

أعلم.واللّه.البينذاتلإصلاحالغُرْم)2(منإعطائهامجرىمنها

:فيقال)3)؟اليهود"علىعَقْلَه"فجعل:بقولهتصنعونفكيف:فإنَّقيل

نأإليهمكتبلمَّا!فإنَّه،عليهمجَعْلهكيفيَّةراويهيَحْفظلممجملهذا

الذيولكنَّ،بالدِّيةلهمكالإلزامهذاكان،بحربٍ(يُؤْذِنوا)4أوالقتيلَيَدُوا

ع!مراللّّهرسولوأنَّ،ذلكعلىوحلفواقتلوا،يكونواأنأنكرواأنَّهم)5(حفظ

"."على:والرسالةالفقيط)1)

والرسالة:الفقيطوفي."،..الغرم"مجرىز:وفي،الهنديةوطالنسخعامةفيكذا)2(

."...منهاالغارمإعطاء"مجرى

ضعيفة.بأسانيدرُويوأنه(،1-16ه)صتخريجهسبق)3(

."يأذنوا":لمطبوعوا،ث،س(4)

لما.حفظوا":لمطبوعوا،"عنهمحفظ":د(5)
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بالتَّقديم.أولىفهم،ذلكعلىزيادةً(1حفظوا)،عندهمنوداه

اليهود،علىقسَّمها"أنَة:النَّسائيبروايةتصنعونفكيف:فإنَّقيل

ببعضها")2(؟وأعانهم

بمجرَّدعليهمالمدَّعىتلزملاالدِّيةفإنَّقطعًا،بمحفوظٍليسهذا:قيل

ولم،المدَّعينأيمانأو،بيِّنةٍأو،إقرارٍمنبدَّلابل،القتيلأولياءدعوى

المدَّعين،علىالقَسامةأيمان!ي!النَّبيُّعرضوقد،ذلكمنب!شيهنايوجد

؟!الدَّعوىبمجرَّدبالدِّيةاليهودَيُلزِمفكيفيحلفوا،أنفابوا

فصل

فهَلَكوا)3(ببعصربعضُهمفتعلّقبئرفيسقطواأربعةفيءشَممحُكمهفي

بئرًااحتفرواقومًا)5(أنَّ(:4وغيرهما)والبزَّار،أحمد،الإمامذكر

حفظوا"."فإن:ب(1)

للمؤلف.(411-131)3/:"السننإتهذيبوانظر3(،)صتخريجهاتقدم2()

.سفيليسالعنوانهذا)3(

فيوالبيهقي732(،)""مسندهفيوالبزاز(،457،)573""مسندهفيأحمدرواه(4)

علي.عنحنثزٍعنحرببنسماكعنطرقمن(،111)8/":الكبرى9

،حبانوابن،حاتموأبو،النسائيضعَّفهالمعتمر؛بنحنثزلضعف؛ضعيفهـاسناده

عنهسماكٍعليُّوحديثِعنحديثهففيذلكمع.حديثهفييتكلمون:البخاريوقال

"وهذاالبزاز:قال2(.94)ص""التقريب6(،1/91):!"الميزانانظر.مقال

إلاعليعنطريقًالهنعلمولاعتَيرر،النبيعنعليعنإلايروىنعلمهلاالحديث

".الطريقهذاعن

.قوامًا"أ":ث،س(5)
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والثَّانيباَخر،فتعلَّقرجل،فيهافسقطالأسد)1(،فيهافسقط،باليمن

إلىأولياوهمفازتفعفماتوا،جميعًا،فسقطوا،بالرَّابعوالثَّالث،بالثَّالث

للأوَلوقضىالنَّاس،منالبئرحفرمناجمعوا:فقال،طالبٍأبيبنعليئ

وللثَّالث،اثنانفوقههلكلاع!نَهبثلثهاوللثَّاني،ثلاثةٌفوقههلكلأسَنه،الدِّيةبربع

العام!سًيوّاللّّهرسولَفأتوا،تامَّةًبالدِّيةوللزَابعواحدَّ،فوقههلكلأثهبنصفها

بينكم.قضىماهو:فقالالقصَّة،عليهفقصُّوا،المقبل

يرضواأنأبواإنَّهم:وقال،نحوهأحمدوسياقالبزاز،سياقهذا)2(

القصَّة،عليهفقصُّواإبراميم،مقامعندوهو!مرالنبيَّفأتواعليّ،بقضاء

ازدحموا.الذينقبائلعلىالدّيةوجعل!يرّ،اللهرسولُفأجازه

ضل

)3(أبيهامرأةتزوّجفيمنءلمجيوحكمهفي

خاليلقيت:لرالبراء،عنوغيرهما)4(:والنَّساليئأحمدُالإمامروى

"فأصبحوا)732(:البزاروزاد.المطبوعفيليستالأسد"فيها"قسقطالجملةهذه(1)

."إليهينظرون

.""هكذا:والمظبوع،سد،(2)

.سفيليسالعنوانهذا)3(

،44)56داودوأبو2(،)923والدارمي(،13481)""مسندهفيأحمدأخرجه(4)

عنثابتبنعديعنطرقمن)3332(،والنسائي(،1362)والترمذي(،5744

".غريبحسنحديثالبراء"حديث:الترمذيقالللَّةُ!صكَتهُ.اٌرَالبراء

فيالمصنفوصححه،بالاضطرابالحديثَهذاالتركمانيوابنالمنذريُّأَعلَّوقد

بينالجمعلإمكانمؤثرًا؛اضطرابهيَعُدَّولم(،131-121)3/":السنن"تهذيب

.الروايات
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امرأةَتزوَّجزجلٍإلىع!ممّاللّّهرسولُأرسلني":فقال،الرَّايةومعه(1بُرْدَة)أب!

".مالةوآخذأقتلهأنأبية

أبيه،عنقرّة،بنمعاويةحديثمن)2(""تاريخةفيخيثمةأبيابنوذكر

فضرب،أبيهبامرأةعرَّس)3(رجلٍإلىبعثه!ي!اللّّهرسولَ"أنَّ:جدِّهعن

صحيح.حديثٌهذا:معينٍبنيحمىقال."مالهوخَمَّسعنقَه،

جمنروّا:اللّّهرسولقال:قالعبَّاسٍابنحديثمن)4("ماجهابن"سننوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

(0945)""الكبرىوالنسالْيُّفي)،544)6داودأبيعندأخرىطريقوللحديث

وهو،الجهمأبيغير؛الشيخينرجالورجالهالبراء،عنالجهمأبيعنوغيرهما

اَددَّهُ!كلَتهُ.رَأبيهعنالمزنيقرةبنمعاويةحديثمن-سيأني-شاهدوله.ثقة

عديبينالبراءبنيزيدَفزاد؛رُكَينبنوربيعَالسديَّأنيسةأبيبنزيدُخالف:تنبيه

-22(.18)8/:إالإرواء"فيالألبانيّالوجهينصححوقدوالبراء،

عَمرو،بنالحارثواسمهنياربنبردةأبووهو."برزةأبا":بد،س،فيتحرفت

.عازببنالبراءوعمّخالوهو

ماجهوابن722(،)4""الكبرىفيالنسائيأخرجهلكنمنه،المطبوعفينجدهلم

":"الكبرىفيوالبيهقي(،051)3/الاَثار":معانيشرح"فيوالطحاوي26)،0)8

فيه؛اضطربوقدقرة،بنمعاويةعنكريمةأبيبنخالدطريقمن361))8/

معاوية.والدقرةحديثمنومرة،معاويةجدِّحديثمنمرةفجعله

فيالبوصيريإسنادهوصححهنا،المصنفذكركمامعينابنصححهوالحديث

.(611)3/:"الزجاجةمصباح"

منومنهمأشهر.و"أعرس"،لغتانوهما"إأعرسالمصادر:وبعضالمطبوعفي

2(،58)ص"التنبيهألفاظتحرير"ينظر.العامةقولمنوجعلها"عرّس"خطّأ

378(.)ص"التصحيفتصحيحو"489(،)3/":الصحاحو"

-الترمذيفأخرجهوموقوفًا،مرفوعًاالحديثهذارويوقد2(،465)حديث
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".فاقتلوهمحرمٍذاتِعلىوقع"مَن

علىأختَهاغتصبرجلٌالحجاجإلىرُفعأنَّه(1الجُوزجإني)وذكر

فسألواع!يم،اللّّهرسولأصحإبمِنهاهنامَنوسلوا،احبسوه:فقالنفسها،

تخطَّى"مَن:يقولع!ي!اللّهرسولَسمعتُ:فقإلمُطرِّف،]أبي،)2(بناللّهعبد

)1(

)2(

حبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيمطريقمنوغيرهما34(1)والدارقطنى(،4621)

مرفوعًا.ا!دلَّهُعَنطُرَعباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداودعن

أبووقال،والنسائيوالترمذيمعينابنضعفهفقد؛إسماعيلبنلإبراهيموأُعلَّ

عكرمة.فيإلاثقةفهو؛الحصينبنوبداود."الحديث"منكر:والبخاريحاتم

وقال،منكر""حديث:حاتمأبووقال،الذهبيوردّه،إسنادهالحاكمصححوقد

فييضعفإسماعيلبنوإبراهيم،الوجههذامنإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذي

6)،0-2069)8/:المنير"و"البدر(،4/275):"التنقيح":ينظر."الحديث

.(2532)"ءلإروااو"

عنعكرمةعنمنصوربنعبادطريقمن)46892(""مصنفةفيشيبةأبيابنورواه

أنة(4/55):""التلخيصفيونقلتغيَّر،صدوقوعبَّادموقوفًا،اكأيلَّهُعَظُرَعباسابن

رجلين.باسقاطعكرمةعنيدلسكان

":السنن"تهذيبينظر،كتبةفيعنهينقلوالمؤلف،له""المترجمكتابمنلعله

(1/701،/2،355904،476،/3912).

منإسقاطهفهليدي،بينالتيالنسخفيلهوجودولاالمصادر،منزيادةأبي""

ذكره،صحبةليمطرفأبيبناددّيوعبد؟المؤلفأصلمنأوالنساختصرف

92(،0)5/:"والمنانيالآحاد"فيعاصمأبيوابن34(،)5/:""تاريخهفيالبخاري

":الصحابة"معرفةفينعيموأبو(،2801/):قانعوابن(،185)3/:والبغوي

صحبة،له:البخاريقالالواحد،الحديثهذاإلالهوليس.وغيرهم(40917/)

هاميأومنحاتمابووعدّه،قضاعةبنرِفدةهذابحديثهتفرّدوقد،إسنادهيصحولا

بناددّهعبدبنمطرفبنادلّّهعبدهوإنماقضاعةبنرفدةفيهغَلِطغلطهذا:قال
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)2(."بالسَّيفوسطهفخطُّوا(،1)المؤمنينحُرَم

أبيهامرأةتزوَّجرجلٍفيسعيد)3(،بنإسماعيلروايةفيأحمدنصَّوقد

.المالبيتفي)4(مالهويدخل،يقتل:فقال،محرمٍبذاتأو

لمجمو.اللّّهرسولحكممقتضىوهوالصَّحيح،هوالقولوهذا

حنيفة:أبوقالثمَّ،الزَّانيحدُّحدُّه)5(:حنيفةوأبوالشَافعيُّومالكوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"العلل"(5821/،531-251)5/:"والتعديل"الجرح.صحبهلجدهالشخير،

9(136).

."...الحُرْمتينتخطى"منالمصادز:عامةفيولفظه"،"المسلمين:ث،س

فيالبيهقيوعنه22(،41/و175)3/:عديوابن(،101)3/:العقيليأخرجه

القرشي.راشدبنصالحعن،قضاعةبنرِفْدةطريقمن937()4/":"الشعب

فيالذهبيقال،مجهولوصالحالجمهور،ضعَّفهفرِفْدة؛الحديثأُعلَّوبهما

يصحلم":البخاريوقال.منكر"وحديثه،يعرفلا"شامي284(:4/)""الميزان

."دهسناإ

وأمرسلًا،مرفوعًافجعلاه؛الحديثهذافيرِفدةزرعةوأبوحاتمأبوخطَّاوقد

صحبة.لجدِّه،تابعيوهوالشِّخِّير،بنادلّهعبدبنمطرفبناللّهعبدعلىموقوفًا

إليهما.العزوسبقوقد"والتعديلو"الجرح"،"العللينظر:

منأحدًاأنأحسبما،كثيرةمسائلعنده:الخلالقال،الشالنجيإسحاقأبوهو

منه.مسائلأكثرولاأشبعولاهذاروىمماأحسنعنهروىاللّهعبدأبيأصحاب

273(./1)":الحنابلة!طبقات

"إلى".:ث،ب،س

393(،)7/:"و"الأم3(،21/24):""المغني:ينظرأحمد،عنروايةوهي

":والزياداتو"النوادر74(،0)2/":والكتابالسنةبينالجمحفيو"اللباب

.(21/811):"الباريو"فتح27(،41/)
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!!؟
.يرء

أحقُّوقضاؤه!اللّهرسولِوحُكْمُ.عليهحدَّولاعُزِّربعقدٍوطئهاإن

وأولى.

فصل

عنهأمسكبراءتهظهرتفلماولدهبأماتهممنبقتل!ي!حُكمهفي

أنسعن،ثابتحديثمن(1وغيرهما)السَّكَنوابنخيثمةأبيابنروى

فإنَّ"اذهب:طالبٍأبيبنلعليِّع!يمالنَّبيئُفقالبها،يُتَّهمكانماريةعمِّابنأنَّ

فقالفيها،يتبرَّدركيٍّفيهوعليُّفاذافأتاه،"عنقةفاضربممارية،عندوجدته

عنهفكفَّ،ذَكَرٌلهليسمجبوفي،هوفإذا،فأخرجهيدَهفناوله،اخرجعليُّ:له

.ذكرٌلهما،مجبوبٌإنَّه،ادلّهرسوليا:فقالع!يوالنبيَّأتىثمَّعليُّ،

،بخرقةٍملفوفثوهوتمرًا،يجمعنخلةٍفيوجدهأنَّهآخر)2(:لفظٍوفي

له.ذَكَرلامجبوبهوفاذا،الخرقةوسقطتارتعدالسَّيفرأىفلمَّا

الحديث،فيبعضهمفطعنالنَّاس،منكثيرٍعلىالقضاءهذاأشكلوقد

يردلم!يوّأنَّهعلىبعضُهموتأوَّله.عليهيتعلَّقمنإسنادهفيليسولكن

قالكماوهذا:قالإليها.مجيئهعنليزدجرتخويفهأرادإنَّم!،القتلحقيقة

وجاءتعمها،وابنمازيةيُسمِّلمأنهغير2771(،)مسلمأخرجهالحديثأصل(1)

،متروكوهو،أرقمبنسليمانفيه؛ضعيفبسند93()4/:الحاكمعندتسميتهما

وسيأتي.الطبرانيوعند

فيوالطبراني3(،921رقم،484)5/:"والمثاني"الاَحادفيعاصمأبيابنعند2()

عنالزهريعنحبيبأبيبنيزيدعنلهيعةابنطريقمن)3687(الأوسط

لهيعة،ابندافيه85(:)9/الزاوئد":"مجمعفيالهيثميقالاللَّه!عَتهُ.رَمالكبنأنس

".ضعيفرهر
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أشقَّهحتَّئبالسّكين)ةعليئَالولد:فيإليهاختصمتاالفَتينللمرأتينسليمان

،القولهذامنالأمراستعلامقصَدَبلذلك،يفعلأنيُرِدولم)2(،1("بينهما)

خلافيوهمالحاكمباب:الحديثهذاعلىالأئمَّةتراجممِنكانولذللش

يعرِّفأن!مرّاللّّهرسولفأحنثالحقِّ)3(،معرفةإلىبهليتوصَّلالحقِّ

حقيقةعنكشف،السَّيفعاينإذاأنَّهوعلم،ماريةوبراءة،براءتهالصَّحابةَ

!م!رّ.اللّّهرسولقدَّرهكماالأمرفجاء،حاله

لإقدامهتعزيرًابقتلهعليًّاأمر!لًخب!النبيَّإنَّ:يقالأنهذامنوأحسنُ

من"بريوأنَّه،الحالحقيقةُلعليتبيَّنفلمَّا،ولدهبأمّخَلْوتهعلىوجرأته

ليسبالقتلوالتَّعزير،الحالبتبيينالقتلعنواستغنى،قتلهعنكفَّالرِّيبة

أعلم.وادلهوعدمًا،وجودًامعهادائز،للمصلحةتابعٌهوبلكالحذ،بلازمٍ

فصل

قريتينبينيوجدالقتيلفي!يمّقضائهفي

الخدريِّسعيدٍأبيحديثمن)4(،شيبةأبيوابنأحمدالإمامدوى

مسلم.روايةوهي."بينكما":ث،ب(1)

آدلَّهُ!صكَئهُ.زَهريرةأبيحديثمن(0172)ومسلم)3427(،البخاريأخرجه2()

.(4172/):عوانةوأبو(،11/534):حبانوابن236(،)8/:النسائيعندبنحوه)3(

عليعلىموقوفًا)92842(""مصنفهفيوهو،شيبةأبيابنعندمرفوعًانجدهلم4()

":"الكبرىفيوالبيهقي(،11341)أحمدعندوالمرفوع.فعلهمنالئَه!صكَتهُزَ

اللَّه!عنَههُ.زَسعيدأبيعنالعوفيعطيةعنالمُلائيإسرائيلأبيطريقمن(21آ)8/

والعُقيليُّوالبيهقيُّالبزارُ:الحديثَضعَّفوقدضعيفانَّ،وعطيةإسرائيلوأبو

=92(،0)6/:الزوالْد"و"مجمع5(،1-4156)8/المنير":"البدرينظر:والهيثميُّ.
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إلىفوُجِدبينهما،مافذَرَعالنَّبيُّع!ممفأمر،قريتينبينقتيلٌوجد:قال

أقربهما.علىفألقاه!سَيمّ،النبيُّشبرإلىأنظرفكانّي،أقربأحدهما

الثهرسولقضىالعزيز:عبدبنعمرقال)1("الرزاقعبد"مصنَّفوفي

المدَّعىعلىالأيمانأنَّ:قومٍديازظهرانيبينيوجدالقتيلفيبلغنافيما!سًي!

كانت،الفريقاننَكَلفإنواستحقُّوا،،المدَّعونحُلِّفبمَلُوا،فإن،عليهم

يحلفوا.لمإذاالنِّصفوبطل،عليهمالمدَّعىعلىنصفهاالدِّية

)2(حديثبمثلالقولعلىالمرُّوذيروايةفيأحمدالإمامنصَّوقد

ظُلِمأنَّهفتبيَّنواالشَّيء،أُعطواإذاالقوم:ادلّّهعبدلأبيقلت:فقالسعيد،أبي

يفرَّق:قاليُعرفوا؟لمفإن:قلت.القومعُرفإنعليهميُردُّ:فقال؟قومٌفيه

علىيفرَّقأنفيالحجَّةُ)4(فأيترٍ:قلتُ.الموضعذلك)3(مساكينعلى

أهلعلىالدِّيةَجعلَالخطَّاببنعمرُ:فقإل؟الموضعذلكمساكين

)5(.القتيلفيهاوُجِدالتيالقريةيعنيالمكإن،

فيالشافعيعندزَ!كَئهُعمرفعلمنشاهدوله74(.)4/الحبير":و"التلخيص

9283(.0)"لامصنفةفيشيبةأبيوابن31(،)8/:الأم

وسندهعمر،أبيةكتابمنعمربنالعزيزعبدعنجريجابنطريقمن(09182)(1)

العزيزوعبد،وأبيهالعزيزعبدبينوالانقطاع،جريجابنوعنعنة،للارسال؛ضعيف

35(.0)6/:"التهذيب"تهذيبينظر.فيهمتكلم

"."رواية:المطبوعفي2()

".الموضعذلكفي"يفرّق:الهنديةوطالنسخباقيوفي،نس،من)3(

"فما".بعدها:الرسالةطبعةفي)4(

شيبةأبيابناْخرجهمامنها،نصوصعدةفياَ!عكَنهُدلَّهُالخطاببنعمرعنذلكورد)5(

فبعث-وخيوان،وادعةبينهمدانمنحيينبينقتيلوجد:قالالشعبيعن2843(0)
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قومٌظُلمإذا:يعني،فيهميفرَّقهكذاالدِّيةعليهمأنَّكما:قال5فأُرا

)1،
الحديث،هذابموجَبقضىقدالخطاببنعمرفهذايُعرفوا،ولم/منهم

أحمد،بهواحتحَّ،القتيلفيهوُجدالذيالمكانأهلعلىالدِّيةوجَعَل

إذاعليهمالمكانذلكأهلُفيهظُلمالذيالمالتفريقفيأصلًاهذاوجَعَل

بأعيانهم.يُعرفوالم

القولتعيَّنصحَّولوحجَّة،بمثلهتقوملافمرسلٌالاَخر،الأثروأفَا

القَسامة،بابولاالدَّعاوىبابيخالفولا،مخالفتهتجُزولم)2)،بمثله

المدَّعىفيقدَّم)4(المدَّعين)3(،تقديميوجبظاهزلَوْثٌفيهمليسفإنَّه

أحدهما:،وجهينمنالمدَّعِينجانبُقويَنكلوافإذا،اليمينفيعليهم

باليمين،ساحتهمبراءةعننكولهم:والثَّاني.ظهرانيهمبينالقتيلوجود

نكلفإذا،ويستحقُّونالمدَّعونفيحلفالظَّاهر،اللَّوْثمقاميقوموهذا

فلممنهما،واحدٍكلِّنكولمنمركَّبةًشبهةًذلكأورثكلاهما،الفريقان

ولاغُرماوهم،يحلفلمإذاعليهمالدِّيةكماللإيجابسببًاذلكينهض

أقربكانتفأيهماالقريتينبينمافقسمعهم"انطلق:فقالشعبةبنالمغيرةعمرمعهم

فيحزمابنأوردهوما.منهيسمعلمالشعبيأنإلا؛ثقاتورجاله"،القتيلبهمفالحق

بنعمرأنالمسيببنسعيدعنبسندهالرزاقعبدطريقمن65(/11)":"المحلى

نإ:باللّّهفيهوجدالذيالحيمنخمسون"يقسم:الحيفييوجدالقتيلفيقالالخطاب

.صحاحعمرعنسعيدومراسيل."الديةيغرمونثم،فيكمدمنا

.""بينهم:ب(1)

.""به:ث،بد،،س2()

.""المدعيين:بد،)3(

.""فتقدم:الهنديةوطد،(4)
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ووجب،نصفينالدِّيةفجُعلتيحلفوا،لمحيثبالكلِّيَّةعنهمإسقاطها

يجبولم،اليمينبتركحقِّهمفيالشُّبهةلثبوتعليهمالمدَّعىعلىنصفها

منمتركِّبًا)2(اللَّوْثكانفلفَايحلفوا،لمخصومهملأنَّكمالها)1(،عليهم

أَيمانَيقابلماسَقَط،يتمَّولم،عليهمالمدَّعىونكول،المدَّعينيمين

النِّصف.وهوعليهمالمدَّعىنكوليقابلماووجبالنِّصف،وهوالمدَّعين

التَّوفيق.وباللّّهوأعدلها،الأحكامأحسنمنوهذا

فصل

يندملحتىالجرحمنالقصاصبتاخير!سًيمّقضائهفي

عن،جُريجٍابنحديثمن)3(وغيره""مصنَّفهفيالرزاقعبدذكر

فيبقرنٍآخرَطعنَرجلٍفيع!يمّاللّّهرسولقضى:قال)4(شعيبٍبنعمرو

)2(

)3(

)4(

بكمالها".عليهم"تجب:المطبوعفي

"مركبا".ز:

بنعمروعنجريجوابنأيوبعن(19917و)()88917الرزاقعبدأخرجه

ابنعن(11341)"المسند"فيأحمدوأخرجهمعضلًا،!هالنبيعنشعيب

(1161)5:""الكبرىفيالبيهقيوعنه3(،411)""سننهوالدازقطنيُّفي،إسحاق

ابنعنعنهوقدمسنَدًا،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنكلاهماجريجابنعن

ضعيف،وهو،الصباحبنالمثنىتابعهمالكنمدلسان،وهما،جريجوابنإسحاق

"سننينظر:.والزيلعيالحازميإليهومال،إرسالهزرعةوأبوالدارقطنيورجح

نصبو"،(291)صر"لاعتبااو"(،1/634):"لعللاو!7)،4/2):"الدارقطني

اددَّهُ!طكلَئة.رَجابرحديثمنسيأنيمرقوعشاهاوله377(./4)":الراية

حديث"من:الهنديةطوفيجده".عنأبيهعنشعيببنعمروحديث"منز:

آدلَّهُ!عكَنهُ".رَشعيببنعمرو
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الرَّجلفأبى،"جراحُكتبرأ"حتَّئ:فقالأَقِدْني،،اللّّهرسوليا:فقال،زجلة

المستقيدُ،وعَرِجَ،منةالمستقادُفصحَّ!يرر،النَّبيُّفاقاده(،1يستقيدَه)أنإلا

حتَّىتستقيدَلاأنآمرك))ألم!سرِوّ:النَّبيُّفقال،صاحبيوبَرَأعرجتُ:فقال

".عرجك)2(وبطلاللّّهفابعدكفعصيتني،جراحكتبرأ

لاأنعَرِجالذيالرَّجُلبعدجرحبهكانمَن!يمّادلّّهرسولأمرثمَّ

كانفمايبرأ،حتَّىبلغماعلىفالجرح.صاحبهجرحُيبرأحتَّىمنةيُستقاد

فأصيبجرحًااستقادومنعقل،وهو،فيهقَوَدفلا،عرجٍأوشللٍمن

له.صاحبهجرحعلئديتهمنفضلمافعَقْلمنة،المستقادُ

،شعيبٍبنعَمروحديثمن)3(أحمد"الإمام"مسندفيالحديث:قلت

النَّبيِّإلىفجاء،ركبتهفيبقرنٍرجلًاطعنرجلًاأنَّ:متَّصلٌجدِّهعن،أبيهعن

ثمَّ،فاقاده.أقِدْني:فقال(4)إليهجاءثم،تبرأ""حتَّى:فقال.أقِدْني:فقال!سً!مّ

فأبعدَكفعصيتني،نهيتُك"قد:فقالعرجتُ،!اللّّهرسوليا:فقال،إليهجاء

يبرأحتَّىجرحٍمنيقتصَّأن!يمّادلّّهرسولنهىثمَّ،عرجُك)5("وبطَلادله

صاحبه.

)1(د،ب:"يستقيد".

مدرًا.ذهب:أيعرجُكبَطَلومعنى.وبطأ"":الهنديةوط،ن،ث،ب،س2()

ووثق،مدلسوهو،بالسماعيصرحلمإسحاقابنإسنادهوفي7(،430)حديث)3(

الاَتي.جابرحديثلهويشهد592(.)6/:الزوائد""مجمعالهيثميُّفيرجالَه

.بفيليست"إليه")4(

"."عرجتك:الرسالةط"،جرحك9:و"المسند"الهنديةط5()
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يستقيد،أنفأراد،جُرحرجلًا"أنَّجابر:عن(1"()الدَّارقطنيِّ"سننوفي

"(.المجروحيبرأحتَّيالجارحمنيُستقادأن!النبيفنهى

حتَّىالجرحمنالاقتصاصيجوزلاأنَّةالحكومةهذهتضمَّنتوقد

مضمونةٌالجنايةسرايةوأنَّمستقرَّؤ،بسرايةٍوإمّا)2(،باندمالٍإمَّاأمرُه،يستقرَّ

لهذهناسخولاونحوهما،والقَرْنبإلعصاالضَّربةفيالقصاصوجوازبالقَوَد،

لاالاندمالقبلالقصاصتعجيلبهانسخوالذيلها،معارضولا،الحكومة

سرتثمَّ،الجانيمنواقتصَّبادرإذاالمجنيُّعليهوأنَّ،فتأمَّلهالقصاصنفس

هدر.فالسِّراية،القصاصبعدنفسهإلىأو،أعضائهمنعضوٍإلىالجنايةُ

عطاء:قال،وحبسهالجانيتعزيردونوحدهبالقصاصيُكتفىوأنَّه

وما،القصاصهوإنَّما،يسجنهولايضربهأنللاماموليس،قصاصٌالجروحُ

والسَّجن)3(.بالضَّربلأمرشاءولونسيًّا،ربُّككان

"الصغير"فيوالطبراني(،171)8/":"الكبرىفيالبيهقيوكذا3(،11)5حديث(1)

بنمحمدعنمرسلًارُويوقدأدلَّةُ!كَئهُ،زَجابرعنالزبير،أبيعنطرقمن)377(

،(1/463):"العلل"فيكمازرعةأبوإرسالَهورجح،ركانةبنيزيدبنطلحة

وقد377(،4/)":الرايةنصب"فيوالزيلعي(،291)ص"الاعتبار"فيوالحازمى

2(.69)6/:الزوائد""مجمعفيالهيثميالحديثضعف

طريقمن(184)3/:الآثار"معاني"شرحفيالطحاويرواهما:طرقهواَمْثلُ

ابنُسنَدهجوَّديبرأإ،حتىالجرحمنيستقادلا"مرفوعًا:جابرعن،الشعبي

.مقالمنتسلملمأخرىطرقوله."مقلوب"مرسل:زرعةأبووقال،التركماني

.أو"":والمطبوع،س)2)

285(.0)5شيبةأبيابنأخرجه)3(
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والجمهور،لجرأتهويعاقبالاَدميِّ،(1حقُّ)منهيُقتصُّ:مالكوقإل

علىأقيمإذاكالحدِّفهو،الزَّائدةالعقوبةعنيغنيالقصاص:يقولون

أخرى)2(.عقوبةٍإلىمعهيحتجلمالمحدود،

التّعزير.وبينبينهيُجمعفلا،مقدَّزٌحدٌّعليهنوعٌ:أنواعٍثلاثةوالمعاصي

حدَّولاكفَّارم!فيهونوعٌبالتَّعزير،فيهيردعفهذا،كفَّارةولافيهحدَّلاونوع

علىوالتَّعزير؟الكفَّارةبينفيهيُجمعفهل،والصّيامالإحرامفيكالوطء،فيه

مجرىيجريوالقصاصأحمد)3(،لأصحابوجهإنوهماللعلماء،قولين

التَّعزير.وبينبينهيجمعفلاالحدِّ،

فصل

السِّنّكسرفيبالقصاص!ي!قضائهفي

لطمتالرُّبَيِّعأختالنَّضْرابنةأنَّ:أنسحديثمن)4("الصَّحيحين"في

مأفقالت،بالقصاصفأمر!سًيمّ،النَّبيئإلىفاختصمواسنَّها،فكسرت،جاريةً

النَّبئيُفقالمنها،يُقتصُّلاوادلّّهلا؟فلانةمنأيُقتصُّ!ادلّّهزسوليا:الرُّبَيِّع

يُقتصُّلاواللّّهلا:قالت"،القصاصاللّّهكتابالرب!عأميا))سبحانَّاللّّه:ءلًخيم

.""بحق:الهنديةط،نز،د،(1)

:"و"الذخيرة(،11/414):"البيانو"(،875-11/865):"المغني"ينظر)2)

2(.47)6/:"الجليلو"مواهب332(،1/0-33)2

وفيه:281(/1)":الحكميةو"الطرق(،2414/)":الموقعين"أعلامينظر)3(

".وغيرهمأحمد"لأصحاب

ومسلم،الربيعأمَّلاالنضر،بنأنسالمُقسِمَأنوفيه27(،)30البخاريأخرجه(4)

له.واللفظ)،5671)برقم
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لومَنْادلّّهعباد))إنَّمِن:النَّبيُّع!ي!فقال.الدِّيةوقبلوا،القومفعفاأبدًا،منه!

".لأبرَّهادلّّهعلىأقسم

فضل

فيهمنيدَهفانتزعرجلٍيدَعضّفيمن!سًي!قضائهفي

بإهدارهاالعاضّثنيةُفسقطت

فية،منيدهفنزعرجل،يدَعضَّرجلًاأنَّ"الصَّحيحين"()1(:فيثبت

كما)2(أخاهأًحدُكم"يَعَضرُّ:فقالع!يوّ،النَّبيِّإلىفاختصموا،ثناياهفوقعت

لك".ديةَلا؟!الفحليَعَضّ

فتَلِفَتله،ظالمٍيدمننفسَهخلَّصمَنأنَّالحكومةهذهتضمَّنتوقد

.مضمونٍغيرهدرٌفهو،بذلكمالهأوأطرافهمنشيءٌأو،الظَّالمنفسُ

فصل

بحصاةفخَذَفهاذنهبغيررجلبيتفياطلعفيمن"لمجيوقضائهفي

عليهشيءفلاعينهفقأأو

لمجيوالنَّبيِّعناللَّه!كَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن"الصَّحيحين"()3(فيثبت

يكنلمعينَه،ففقأتَ،بحصاةٍفخذفنَهإذنَّ،بغيرعليكامرءًااطَّلعأنَّلو":قال

(".جُناحعليك

لهُعَن!،اٌ!درَحصينبنعمرانحديثمن()1673ومسلم)2968(البخاريأخرجه(11

أجيروأنة()1674مسلمعنديعلىبنصفوانحديثفيالمعضوضُسُمِّيوقد

أدئَة!عَئهُ.رَمُنْيةبنليعلى

".أخيه!يد:ب)2(

2(.1)58ومسلم96(،20)البخاريأخرجه)3(
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فلاعينَه،ففقأوا،إذنهمبغيرقومٍبيتفياطَّلع"مَن(:1فيهما)لفظٍوفي

".قصاصولالهديةَ

إليهفقام!لًخيو،النَّنيِّ)3(حُجْرةفيحُحْرمناطَّلعرحلًاأنَّ")2(:
.0ً0و!يهما

(".ليطعنهيخْتلهوجعل،بمشقصٍ

منهم:،الحديثفقهاءُقبلهاالتيهـالىالحكومةبهذهالقولإلىفذهب

)4(.ومالكحنيفةأبوبهايقلولموالشَّافعيُّ،أحمد،الإمام

فصل

ماتضعحتَّىتُقْتَللاعمدًاقَتلَتْإذاالحاملأنَّكلي!اللّّهرسولوقضى

")5)."سننهفيماجهابنذكرهولدَها.يمْفُلوحتَّىبطنها،في

،قتادةطريقمن(،0486)والنسائي)7998(،"المسند"فيأحمدعنداللفظبهذاهو(1)

صحيححديثوهوللَّهُ!عَتهُ،اٌزَهريرةأبيعننَهيكبنبَشيرعنأنس،بنالنضرعن

إذنهمبغيرقومبيتفياطلع"من43(:1/2)58مسلمولفظ.البخاريشرطعلى

اَنفًا.سبقالبخاريولفظ."عينهيفقأواأنلهمحلّفقد

آددَّهُ!عَئهُ.رَمالكبنأنسحديثمن2(1)57ومسلم96(،00)البخاريأخرجه2()

في"اطلع:الهنديةطوفيحُجَر"،فيجُحْر"من:نوفي،الخطيةالأصولعامةفيكذا)3(

وهو!م!ر"النبيحجربعض"في:والرسالةالفقيطفيوغيّرت."،.حُجر.منحجرة

الشيخين.لفظ

953(،/)12":و!المغني375(،/)17":المطلبو"نهاية81(،)7/!:"الأمينظر:4()

و"الطرق55(،0)6/"عابدينابنو"حاشية5(،47-465)8/:"بطالابنو"شرح

.(131-1/261):"الحكمية

عننُسَيّبنعبادةعنأَنْعُمابنعنلهيعةَابنعنصالحأبيطريقمن4926()برقم5()

-؛ضعيفوهواللَّهُ!عَثلا،زَوشداد،وعبادة،عبيدةوأبيمعاذ،عنغَنْمبنالرحمنعبد
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)1(

)2(

)3(

.(1وأحمد)النَّسافيُذكرهبالولد.الوالديُقتللاأنوقضى

)2(.بكافرٍمؤمنٌيُقتلولا،دماوهمتتكافاالمؤمنينأنَّوقضى

أو)3(يقتلواأنإمَّاخيرتين،بينفاهله،قتيللهقُتلمَنأنَّوقضي

أنعمبنزيادبنالرحمنوعبد،لهيعةوابن،الليثكاتبصالحأبيلضعف

لهيشهدلكن(.138)3/":الزجاجة"مصباحفيالبوصيريضعفهوقد.الإفريقي

أيضًامسلمعندالجهنيةوحديث،وغيره(1)596مسلمعندالغامديةحديث

696(1).

ماجهوابن(0041)والترمذي(،1)47أحمدعندوهو،النسائيعندنجدهلم

عنأبيهعنشعيببنعمروعن-مقالمنتخلولا-طرقمنوغيرهم)2662(

فيالجارودابنأخرجهماطرقهوأجودةا!عَئهُدلَّهالخطاببنعمرعنجده

عجلانبنمحمدطريقمن38(،)8/":"الكبرىفيوالبيهقي)788(،"المنتقى9

تتقوىبأسانيدعباسابنحديثمنشواهدوله.بهشعيببنعمروعن

واهية.بأسانيدعمروبنادلّّهوعبدمالكبنسراقةحديثومنبمجموعها،

والحاكم:(،0534)داودوأبو(،447)5والنسائي(،59)9اْحمدأخرجه

الشيخين.شرطعلىصحيح:الحاكموقالظا!كلَئهُللَّهعليحديثمن(531)2/

الحافظ.وحسَّنه"،صحيحإسناده"(:046)4/"التنقيح!:فيالهاديعبدابنوقال

داودوأبيأحمدعندكأإددَّهُعَن!االعاصبنعمروبنادلّّهعبدحديثمنشواهدوله

بنمعقلحديثومن،حبانابنعنداكأيلَّهُعَن!ارَعمرابنحديثومن،ماجهوابن

الحبير":التلخيصو"(،581)9/المنير":"البدرينظر.ماجهابنعنديسار

/4(17.)2

عليحديثمن3(0)47البخاريفيثابتفهوبكافر"مؤمنيقتل"لا:قولهوأما

آددَّهُمحعه.رَ

".أن"!اما:س
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.(1)العقلياخذوا

منعشرًاواحدةٍكلِّفيوالرِّجليناليدينمنالأصابعديةفيأنَّوقضى

)2(.الإبل

سواجم!3(،كلَّهاوأنَّها،الإبلمنبخمسٍسنكلِّفيالأسنانفيوقضى

)4(.خمسٍبخمسٍالمواضحفيوقضى

والترمذي(،4054)داودوأبو27(،061)أحمدأخرجهاللفظبهذاالحديث(1)

"،صحيحإحسن:الترمذيقالرَ!كلَئهُ،الكعبيشُريحأبيحديثمن(041)6

بلفظ:ددَّهُ!صكَئه1ُرَهريرةأبيحديثمن(،4135)ومسلم688(،0)البخاريورواه

يقاد".أندمامايودى،أنإما:النظرينبخيرقهوقتيللهقتل"من

"السنن"فيداودوأبي6681(،)"المسند!فيأحمدعندالأصابعديةجاءت2()

واسناده.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن()4843والنسائي(،0564)

:وقال(،1913)الترمذيعندادلَّهُ!عَتطُزَعباسابنحديثمنشاهدولهحسن،

والنسائيأحمدعنداللَّهُ!كَئهُرَموسىأبيحديثومن"،صحيححسن!حديث

377(.)8/:المنير""البدرينظر.صحيحبإسناد

والنسائي(،54)63داودوأبي(،491)2/:الدارميعندالأسنانديةجاءت)3(

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن98()8/:""الكبرىفيوالبيهقي(،1484)

وابن(4)558داودأبيعندعباسابنحديثمنشاهدوله،حسنلإسنادجده

"الإزواء"ينظر:.طرقهبمجموعصحيحفالحديث،صحيحبإسناد265(0)ماجه

.(2276(

ماجهابنعند(العظموضَحَتبديالتيوهي،موضحة)جمعالمواضحديةجاءت(4)

ومطرجده،عنأبيهعنشعيببنعمروعنطهمانبنمطرطريقمن)2655(

،(4)566داودأبيعندالمعلّمحسينتابعهلكن؛بالقويليسالخطأ،كثيرصدوق

والعمل،حسنحديث"هذا:الترمذيقال(،2485)والنسائي(،0913)والترمذي

."العلمأهلعندهذاعلئ
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الشَّلَّاءاليدوفيديتها،بثلثطُمِستإذالمكانهاالسَّادَّةالعينفيوقضى

1()2(.ديتها)بثلثنُزِعتإذاالسَّوداءال!نِّوفيديتها،بثلثقُطِعتإذا

أزنبتهجُدِعتوإذا،كاملةًبالدِّيةكلُّةجُدِعإذاالأنففيوقضى

بنصفها)3(.

الجائفةوفي،الدِّيةبثلثالمأمومةفيوقضى،الدِّيةبنصفاليد)4(وفي

وفيبالدِّية،اللِّسانفيوقضى.الإبلمن()ْعشرةبخمسالمنقِّلةوفيبئلثها،

بالدِّية،الصُّلبوفي،بالذَيةالذَّكَروفي،بالدِّيةالبيضتينوفيبالدِّية،الشَفتين

الدِّية،نصفَالواحدةالرِّجلوفينصفَها،إحداهماوفيبالدِّية)6(،العينينوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عنالحارثبنالعلاءحديثمن(0484)والنسائي(4)567داودأبوأخرجه

اختلطأنهذُكِروإنوالعلاء،حسنحديثوهو،جدِّهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

منشاهدوللحديث34(.1)3/":التهذيب"تهذيبينظرخفيفًا.كاناختلاطهأنإلا

":"التنقيحينظر.صحيحةبأسانيدعليهماأ!ددَّهُعَنلاموقوفًارَعباسوابنعمرقول

(/430.)5

السوداء.السنوديةديتُهابمنوسقطتد،منسقطتالشلاءاليددية

بنعمروحديثمن(5644)داودوأبي7(،)330أحمدعندالأنفديةجاءت

بنعمروحديثمنشامدوله،تقدموقدحسن،لإسنادجدهعنأبيهعنشعيب

طرقه.بمجموعصحيحفالحديث،سيأتيحزم

بعدأخرىمرةذكرهاوسيأني،والرسالةالفقيطمنأسقطتاليد"وفي!بنصفها

.لتكررهالطبعاتمنحَذْفهولعلأسطر،

عشر"."بخمسة:المطبوعفي

.بمنسقطهناإلى."..البيضين"وفي
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)2(.بالمرأةيُقتلالرَّجلأنَّوقضى(،1الدِّية)نصفَاليدوفي

عنة)3(الرِّوايةواختلفت،الإبلمنمئةالعاقلةعلىالخطأديةأنَّوقضى

عن،أبيةعن،شعيبٍبنعمروحديثمن4()"الأربعةال!نن"ففيأسنانها،في

1(

2(

3(

4(

.بعداالنسخفيثابتة.".اليد."وفي

وقد.البابهذافيأصلوهو،حزمبنلعمرو!مالنبيكتابفيالدياتهذهجاءت

حبانوابن(-4857)4853والنسائي)2366)والدارمي2(4)58مالكأخرجه

حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيطريقمن493-793(/1)والحاكم)9655(

علىواكثرونبكر؛أبيعنوإرسالهوصلهفياختلافٍعلى،جدهعنأبيهعن

حزموابن،والنسائي2(،11)ص""المراسيلفيداودأبوالموصولَفضعف،إرساله

":)6/35-36(.المحلىفي

يكونأن"أرجو:قالأنهأحمدعنوأسند،والبيهقي،حبّانوابن،الحاكموصححه

قد:الحاكموقالالبر،عبدالشافعيُّوابنُ:لإسنادهلالشهرتهوصححه.صحيحًا"

ذلكساقثم،بالصحةالكتابلهذاالزهريّعصرهوإمامالعزيز،عبدبنعمرشهد

3(.214/):"الرايةو"نصب34(،4/)الحبير":"التلخيصينظرإليهما.بسنده

."الرواة!:ب

.بفيليست"عنهو"الأربعة.""عنه:زيادةالمطبوعفي

،(4و)564(1454)داودوأبي0263(،)ماجهابنعنداللفظبهذاوالحديث

"التحفة!وانظر،الترمذيفينجدهولم-)6663(وأحمد(،48)30والنسائي

بنعمروعن،موسىبنسليمانعنزاشد،بنمحمدطريقمن-31(5)6/

":في"الكبرىالنسائيقال،والبيهقيُّالحديثَالنسانيُّضعفوقد،بهشعيب

ولا،الحديثفيبالقويليسموسىبنوسليمانمنكر،حديث"هذا234(:)4/

بنومحمدموسىبنسليمانفوثقواالنسائيُّجماعةوخالفراشد".بنمحمد

(2111/):"التهذيب"تهذيبفيترجمتهماانظر.عنهروايةٍفيوالنساليُّنفسُهزاشد

.(043)8/:المنير""البدروانظر5(،95و)3/
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بنيوعشر،حقَّةًوثلاثون،لبونٍبنتوثلاثون،مخاضٍبنت"ثلاثون:جدِّه

(".1ذكور)لبونٍ

بهذا.قالالفقهاءمنأحدًاأعلمولاالخطإبي)2(:قال

،مخاضٍبنتعشرونأخماس!:أنَّها:مسعودٍابنحديثمنأيضًاوفيها

وعشرون،حقَّةًوعشرون،مخاضٍابنوعشرون،لبونٍبنتوعشرون

بذةً)3(.

وأربعين،جذعةًوثلاثين،حقَّةًثلاثينبالدِّيةرضواإذاالعمدفيوقضى

لهم)4(.فهوعليهصولحواوماخَلْفةً،

)1(

)2(

(3(

)4(

."...لبون"ابن:الهنديةط."ذكر":يد،،س

ومجاهد،طاوسبهقالأنهعليهويرِد678ُ(.4/):داود"أبيبهامش-السننلامعالم

32(.50/):"القرطبيو"2(21/0):"المغني"فيكما

ماجهوابن)،4084)والنسائي)،)1386والترمذي(،5454)داودأبوأخرجه

ابنعنمالكبنخشفعنجبيربنزيدعنأرطاهبنحجاجطريقمن2631()

وبالمخالفة،خِشفوجهالة،حجاجبضعفالحديثهذاأُعِلَّوقدمرفوعًا،مسعود

الصدقة،أسنانمنشيءفيمخاضلبنيمدخلولا"،مخاض"بنيفيهولأن،متنهفي

به".يحنجلاضعيفأرطاةبن"الحجاج234(:4/)":إالكبرىالنساليُّفيقال

"هذا:وقال3364(،)!سننه"فيالحديثهذاعللبيانفيالدارقطنيُّالقولَوأطال

إلانعرفه"لا:الترمذيوقال"،بالحديثالمعرقةأهلعندثابتغيرضعيفحديث

":"التنقيحينظر.البيهقيورجحهموقوفًا"،اللّهعبدعنرويوقد،الوجةهذامن

.(614)8/:المنير"و"البدر)،4/694)

والبيهقي:2(،26)6ماجهوابن(،)1387والترمذي7(،0)33أحمدأخرجه

:الترمذيقالجده،عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنحسنلإسناد53)،)8/

".غريبحسن"حديث
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وجعل(،1)مسعودٍابنبحديثالقولإلىحنيفةوأبوأحمدفذهب

منواحدٍفيوليس)3(،لبونٍابن)2(المخاضابنبدلالشَّافعيُّومالك

الحديثين.

أهلوعلى،بقرةٍمئتيالبقرأهلوعلى،مئةًالإبلأهلعلى!يمّوفرَضَها

)4(.حُلَّةٍمئتيالحُلَلأهلوعلى،شاةٍألفيالشَّاء

ثمانمائةجعَلَها!لخوإنَّه:جدِّهعن،أبيهعن،شعيبٍبنعَمرووقال

حديثمن)7(الأربعةالسُّننأهلوذكر)6(،درهمٍاَلاف)5(ثمانيةأو،دينارٍ

1(

2(

3(

6(

7(

و"بدائع2(،21/0):"و"المغني،الخطابلأبي5(42)ص""الهداية:ينظر

2(.45)7/:"الصنائع

".مخاض"ابن:الهنديةوطس

.3(21/45):"الذخيرةو"(،11/834):"البيانو"(،782)7/:"لأما"ينظر

عنإسحاقبنمحمدعنطرقمن78()8/:والبيهقي(،54)43داودأبوأخرجه

مدلس،وهوإسحاقابنبعنعنةأُعلَّوقدمرسلًا،ع!ي!النبيعنرباحأبيبنعطاء

،وغيرهسلمةبنحمادعنهفأرسله؛وإرسالهوصلهفيإسحاقابنعلىوبالاختلاف

الاَتي.شعيببنعمروحديثمنشاهدولهتميلة،أبوعنهووصله

خطأ.،"ثمانمائةأو":الهنديةخلاوالمطبوع،ب

حسينحدثنا،البكراويعثمانبنالرحمنعبدطريقمن(54)42داودأبوأخرجه

،عثمانبنالرحمنبعبدالحديثهذاأُعِلَّوقد،بهشعيببنعمروعن،المعلم

ضعيفبسند32()42الدارقطنيعندقتادةُالحديثبعضعلىوتابعه،ضعيفوهو

للمتابعة.ينهضفلا،ضعيفانوهماعامربنوعمرالفضلبنالعباسفيهجدًّا؛

كثيرًا،اختلافَاكليطالدّهرسولعهدعلىالديةتقويمفيالرواياتاختلفتوقدهذا

4(.04)8/المنير":البدرو"362(،)4/:"الراية"نصبينظر

ماجه-وابن(،084)5والنسائي(،)1388والترمذي(،454)6داودأبوأخرجه
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.ألفًا"عشراثنيديتَه!يمّالنَّبيُّفجعل،قُتلرجلًا"أنَّ:عبَّاسٍابنعنعكرمة

أهلعلىففَرَضَهاغلت،قدالإبلإنَّ:فقالخَطَبأنَّهعمرعنوثبت

مئتيالبقرأهلوعلىألفًا،عشراثنيالوَرِقأهلوعلى،دينارٍألفَالذَّهب

أهلديةوترك،حُلَّةٍمئتيالحُلَلأهلوعلى،شاةٍألفيالشَّاءأهلوعلى،بقرةٍ

الدِّية)1(.منرفعفيمايرفعهافلمالذِّمَّة،

ديةنصفالمعاهد))دِيَة:"لمجيمّعنه)2(الأربعةالسُّننأهلروىوقد

الحرِّ".

وقدا!لئَهُعَن!ا،رَعباسابنعن،عكرمةعنديناز،بنعمروعنطرقمن)2632(

ابنعنعكرمةعنعنهمسلمبنمحمدفرواهعمرو،علىالحديثهذافياختلف

والمحفوظمرسلأ،عكرمةعنعمروعنفرواهعيينةابنُوخالفهمرفوعًا،عباس

هذافييذكرأحدًانعلم"ولا:الترمذيقال.حاتموأبوالنسائيقالكما،إرساله

07(:)70الكبرىفيالنسائيقال،"مسلمبنمحمدغير"عباسابنعن"الحديث

،(994)4/":التنقيح"ينظر."مرسلوالصواب،بالقويليسمسلمبنمحمد"

.(443)8/:المنير"و"البدر

المعلّمحسينطريقمن(1)3965البيهقيطريقهومن(4254)داودأبوأخرجه(1)

حسن.لإسنادشعيببنعمروعن

عقلنصفالكافرعقل"دية:بلفظ(41)13والترمذي(،4)583داودأبوأخرجه2()

وهم،المسلمينعقلنصفالذمةأهل"عقل:ولفظه)7048(والنسائي"،المسلم

فيمتفاوتةطرقمن-كلهم،لفظهوسيأني264(4)ماجهوابن"،والنصارىاليهود

وله.الترمذيُّالحديثَحسَّنوقد،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن-الصحة

مجهولإسنادهوفي7582(،)""الأوسطفيالطبرانيعندعمرابنحديثمنشاهد

365(./4):"الراية"نصبينظر.وضعيف
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عقلنصفُالكتابينأهلعَقْلَأنَّ"قضى)1(:ماجهابنولفظ

".والنَّصارىاليهودوهم،المسلمين

المسلمينديةنصف)2(ديتُهم:مالكفقالذلك،فيالفقهاءواختلف

أبووقالوالعمد)5(.الخطافيثلثهاالشَافعيُّ:وقالوالعمد)4(،الخطأفي)3(

ديةمثلأحمد:الإماموقالوالعمد)6).الخطأفيالمسلمكديةبل:حنيفة

ظاهروهيالدِّية،نصفإحدامما:زوايتان،الخطأفيوعنهالعمد.فيالمسلم

.ثلثها)7(:لثَّانيةوا.مذهبة

عمرالشَافعيُّبأنَّوأخذ،شعيبٍبنعَمروحديثبظاهرمالأفأخذ

إلاعَمروبحديثأحمدوأخذ،المسلمديةثلثوهي،آلافٍأربعةديتةجعل

أبيه،عن،شعيببنعمروعن،عياشبنالرحمنعبدطريقمن264))4حديث)1)

فيالبوصيريقال؛عياشبناللّهعبدبنالحارثابنهوالرحمنوعبدجده،عن

منأرلمعياشبنالرحمنعبد؛مقالفيهإسناد"هذا77):)2/:"الزجاجة"مصباح

أبووقال،صالح:معينابنقال،الأئمةفيهتكلمبل:قلت".وثقهمنولاضعفه

المدينيوابنأحمدوضغفه،والعجليسعدوابنحبانابنووثقه،شيخ:حاتم

وابن،موسىبنسليمانهناتابعهوقد،أوهاملهصدوق:الحافظوقال،والنسائي

.الترمذيوح!نه؛الليثيزيدبنوأسامة،إسحاق

.بمنسقطت)2(

"وفي".ز،د:)3(

356(.)2/:"و"الذخيرةالبر،عبدلابن(0111)2/":"الكافيينظر(4)

.(413)9/:"إالأمينظر(5)

2(.55)7/:"الصنائع"بدائعينظر)6(

الثلثروايةأنوذكروا65(./01):"الإنصافو"(،25-1/15)2":المغني"ينظر)7(

أحمد.عنهارجع
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منعندهوهكذا،القصاصسقوطلأجلعقوبةًالدِّيةضَعَّفالعمدفيأنَّه

وأخذتوقيفًا،عليهنصَّ،عقوبةًالدِّيةعليهأُضْعِفتالقصاصعنهسقط

ديتهما.فتتساوىبينهما،القصاصجَرَيانمن(1أصَّله)بماحنيفةأبو

ذكَرهديتها.منالثُّلثإلىالرَّجلعقلمثلُالمرأةعَقْلَأنَّلمجيموقضى

وبرَّأ،العاقلةعلىبالدِّيةوقضى،ديتهمِن)3(النِّصفعلىفتصيرالنَّسافيُ)2(.

)4(.القاتلةالمرأةوولدَالزَّوجَمنها

الحرِّ،ديةَكتابتهمنأدَّىمابقدريودَىأنَّهقُتلإذاالمُكاتَبفيوقضى

)5(.المملوكفدِيةبقيوما

)1(

)2(

)3(

(4(

)5(

."أصلههوبما":المطبوعات

عن،جريجابنعن،الشاميعياشبنإسماعيلطريقمن()7048حديث

روىإذاإسماعيللضعف؛ضعيفوإسناده،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

وهنا.وغيرهموالنسائيوالبخاريالمدينيوابنأحمدقالكما،بلدهأهلغيرعن

":التنقيحو"325(،/1)":التهذيب"تهذيبينظر.مكيومو،جريجابنعنيروي

.(434)8/:المنير"و"البدر(،4/815)

.بمنسقط.".ديتها.إمن

ادلَّهُ!سكَئهُرَهريرةأبيحديثمنالنابغةبنمالكبنحَمَلامرأتَئيقصةفيوذلك

ومافقتلتهابحجرالأخرىإحداهمافرمتْ،هذيلمنامرأتان"اقتتلت:قال،وغيره

وقضى،وليدةأوعبدغرةجنينهاديةأنفقضى!ي!مّ،النبيإلىفاختصموابطنها،في

.(1681)ومسلم،لهواللفظ96(01)البخاريأخرجه.عاقلتها"علىالمرأةديةأن

عنطرقمن(2148)والنسائي(،521)9والترمذي(،1584)داودأبوأخرجه

الحاكم:وقال"،حسنحديث9:الترمذيقالرَكأعن!ا،عباسابنعنعكرمة

".البخاريشرطعلىإصحيح2(:91)2/



قيمته.:يعنيقلت

النَّخعيُّ)3(،صمابراهيم)2(،طالبٍأبيعليُّبنالقضاءبهذا(1)وقال

أحمد.عنروايةًكَر

رقيقًا)4(.يرجعولاغريمًا،كانكتابتهشطرَأدَّىإذاعمر:وقال

(1(

)2(

)3(

)4(

"."وقضى:المطبوعفي

فيوالبيهقي5)،0)30""الكبرىفيوالنسائي284(،04)شيبةأبيابنأخرجه

".أدىمابقدرالمكاتب"يودَى:قالعنهعكرمةطريقمن32(01/5):""الكبرى

ابنمسندمنقروي؛مسنِدهوفي،وإرسالهووصله،ووقفهرفعهفياختلفوقد

"عكرمة:زرعةأبوقال،بالانقطاعالبيهقيأعفَهفقدعليحديثأما.وعلي،عباس

رفعَهوصحح923(.)ص"التحصيل"جامعانظر:."مرسلعليوعنبكرأبيعن

"المسند"علىتعليقهفيشاكرأحمدوكذا(،991)7/:""الإحكامفيحزمابن

عنوورد373(.)7/"الاستذكار":فيانظرها،منقطعةأخرىطرقوله)723(.

وأما(.591)5/:""الفتحفيالحافظحكاه،غريمفهوالشطرأدىإذاآخر:قولعلي

آنفا.سبقفقدعباسابنحديث

سوار،بنأشعثسندهوفي.عنهالحَكَمطريقمن2834(4)شيبةأبيابنأخرجه

فيالبرعبدوابن5(،11/55):""الأوسطفيالمنذرابنعنهوحكاه.ضعيفوهو

.(22175/):!التمهيد"

":"الكبرىفيوالبيهقي2(،0690)شيبةأبيوابن(،48251)الرزاقعبدرواه

"إذا:بلفظعنه،سَمُرةبنجابرعنالرحمنعبدبنالقاسمطريقمن325(/01)

اختلطصدوقوهو،المسعوديعلىومداره"،عليهرقّفلاالشطر،المكاتَبأدى

.الاختلاطقبلمنهسمعوقد،عنهالثوريروايةمنالبيهقيعندلكنه؛موتهقبل

المدينيابنلكنجابر"،منسماعُهيثبتلا"القاسم:فقالأخرىبعلةالبيهقيوأعلَّه

252(.)ص"التحصيل"جامعانظر:.بهلقاءهأثبت

43



)1(.مروانبنالملكعبدقضىوبه

أرباعثلاثةأدَّىإذاعطاء)3(:وقال.الثُّلثأدَّىإذا)2(:مسعودٍابنوقال

غريم.فهوالكتابة

ولم،تركهعلىالأمَّةُتُجمِع)4(لمالنَّبويَّالقضاءهذاأنَّوالمقصود:

نسخُة.يُعلَم

بينهمعارضةفلا)5)درهئم"عليهبقيماعبدٌ"المكاتَب:حديثوأمَّا

1(

2(

3(

4(

:قالجُريجابنعن(1)5738الرزاقعبدأخرجهما:الأولى،روايتانعنهورد

قضى"إذا:علقمةابنإلئمروانبنالمللشعبدكتب:يقولمليكةأبيابنسمعت

أبيابنأخرجهما:الثانية."بالشرطيتبعالغرماءمنغريمفهوكتابتهشطرالمكاتب

فييقولانكاناومروانعليًّاأنكثير:أبيبنيحيىطريقمن284(14)شيبة

العبد".ديةمنهرقوما،أدىمابقدرالحرديةمنه"يودى:المكاتب

أدىإذا:الثانية.غريمفهوالثلثأدىإذا:لهاأو،رواياتثلاثمسعودابنعنورد

86(،1)"الآثار"فييوسفأبوأخرجها.الرُّبعأدَّىإذا:الثالثة.غريمفهوقيمته

طرقمن326)/01):""الكبرىفيوالبيهقي(،15721،57371)الرزاقوعبد

النقَّادمنجماعةأنإلا؛مرسلةعنهوروايتهما،عنهالنخعيوإبراهيمالشعبيعن

":"المحلىوانظرمسعود.ابنعنأرسلهمالاسيما،النخعيمراسيلصححوا

/7(.)527

ابنطريقمن(1)5743الرزاقعبدأخرجهما:الأولى،روايتانعطاءعنورد

طريقمن(05721)أيضًاأخرجهما:الثانيةعبدًا.يعودفلاالربعبقيإذا:عنهجريج

الفتح""انظر.عليهذلكاشتُرِطإذاشيء،عليهبقيماعبدأنهأيضًا:عنهجر9يجابن

".()تجتمع1ب/،ْ)،

عن-،عياشبنإسماعيلعنبدر،أبيطريقمن)2693(داودأبوأخرجه



بالأداء)1(،إلاالتَّامَّةحرِّيَّتُهتحصلولابعد،الرِّقِّفيفإنَّهالقضاء،هذاوبين

أعلم.واللّّه

فممل

بالزناأقرّمنعلى!قضائهفي

النَّبيِّإلىجإءأسْلَممِنرجلًاأنَّ)2(:ومسلمالبخاريِّصحيحفيثبت

أربعنفسةعلىشهدحتَّى"!ي!،النَّبيُّعنهفأعرضبالزِّنا،فاعترف!سًيمّ،

نعم،:قال"احْصَنْتَ؟"(:قاللا.:قالجنونَّ؟"))أبكَ:"!ي!النَّبيُّفقال،مرَّاتٍ

حتَّىفرُجِم،فاُدْرِكفرَّ،الحجارةُأذلقَتْهفلمَّاالمصلَّى،فيفرُجِم،بهفأَمَر

عليه.وصلَّىخيرًا،النَّبيُّمحك!ي!لةفقالمات،

بلغكوما:قالعنك؟"بلغنيما"أحقٌّ:لهقالأنَّهلهمإ)3(:لفظٍوفي

أربعفشهد:قال،نعم:قال"إفلانٍبنيبجاريةوقعتآَنك"بلغني:قالعنِّي؟

بدرأبوحسن؛وإسناده،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،سليمبنسليمان

أهلفيصدوق،شامي؛عياشبنوءاسماعيل،أوهاملةصدوقالوليد،بنشجاع

.النوويحسنهوالحديثُثقة،شاميوهو،سليمبنسليمانعنهناروىوقد،بلده

742(.)9/:المنير"البدرو"(،4/431):"الراية"نصبينظر

."التاملأداءبا":ب(1)

أبيحديثمن(4961)ومسلم،بلفظهاللَّهُ!كَتهُجابررَحديثمن682(0)البخاري2()

ادلَّهُكبهككَئهُ.رَسعيد

اكأيلَّهُعَنطُ،رَعباسابنحديثمن()3916مسلملفظوهذاب،فيليست"لهما")3(

أتىأنةالرواياتباقيفيوالمشهور،وابتدأهلقيه!ي!النبيأنالروايةهذهوظاهر

(1-11/69179):"مسلمشرح"فيالنوويبينهماجمعوقدمعترفًا!"!يمالنبي

فلينظر.
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فرُجِم.بهأَمَرثم1َّ(،)شهاداتٍ

النَّبيُّع!يمّدعاه،شهاداتٍأربعنفسهعلىشهدفلمَّالهما)2(:لفظٍوفي

"اذهبوا:قالنعم)3(.:قال؟"("أحْصَنْتَ:قاللا.:قالجنونَّ؟(""أبِكَ:فقال

".فارجموهبه

أوغمزتَ،أوقبَّلتَ،"لعلَّك:لهقإل!ي!اّالنبيَّأنَّللبخاريِّ)4(:لفظٍوفي

ذلكفعندنعم،:قاليَكْنِي،لا"أَنِكْتَها؟":قال.اللّّهرسوليالا:قالإ"نظرْتَ

برجمه.أمر

يُعرضذلككلُّ،مرَّاتٍأربعنفسهعلىشهدأنَّه(:داود)ْلأبيلفظٍوفي

ذلكغاب"حتَّى:قال.نعم:قال"أَنِكْتَها؟":فقال،الخامسةفيفأقبل،عنه

المُكْحُلةفيالمِرْوَد)6(يغيب"كما:قال.نعم:قالمنها؟"ذلكفيمنك

أحصنتَ؟:قاللا،:قال؟جنونأبك:فقال!ي!النبيدعاهثم":زيادةالمطبوعفي(1)

".مسلم"صحيحفيولاالنسخفيلهاوجودولا.نعم":قال

ا!دئَهُعَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1961)ومسلم68(1)5البخاري2()

.دمنسقطهناإلى..."بهأمر"ثم)3(

اكأيلَّهُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن682(4))4(

ابن،الصامتبنالرحمنعبدأنالزبير،أبوأخبرني،جريجابنطريقمن)4)428)5(

بنالرحمنعبد؛ضعيفوإسناده،.فذكره..هريرةأباسمعأنة،أخبرههريرةأبيعم

:البخاريوقال"،"الثقاتفيحبانابنذكرههـان،الذهبيقالكمامجهولالصامت

وضعف(،891)6/":التهذيب"تهذيبفيترجمتهتنطر.الحديثبهذاإلايعرفلا

235(.4)"الإرواء"فيالحديثالألباني

بمعنًى.وهما"."الميل:إلئالمطبوعفيغيّرت)6(
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أتيتُنعم،:قالالزِّنا؟"ماتدري"فهل:قال.نعم:قالالبئر؟"فيوالرِّشاء

:قال؟"القولبهذاتريد"فما:قالحلالًا.امرأتهمنالرَّجلُيأنيماحرامًامنها

فرُجِم.بهفأَمَرتطهِّرني،أنأريد

إلىرُدُّونيقوميا:قال،الحجارةمسَّوَجَدلمَّاأنَّه)1(:""السُّننوفي

اللّهرسولأنَّوأخبروني،نفسيمنوغرُّونيقتلونيقوميفإنَّ!ي!،اللّهرسول

قاتلي.غير!و

قدإنِّياللّّه،رسوليا:فقالتالغامديةُفجاءت)2(:"مسلم"صحيحوفي

لِمَ،ادلّّهرسوليا:قالتالغد،منكانفلمَّاردَّدها)3(،وأنَّهفطهِّرني،زنيت

لا،"إمَّا:قال،لحبلىإنِّيفوادلّّهماعزًا؟رَدّدْتَكماتردّدنيأنلعلَّك،تردّدني

قدهذا:قالت،خرقةٍفيبالصَّبيِّأتته،ولدتفلمَّا،"تلديحتَّىفاذهبي

يدهفيبالصَّبيِّأتتهفطمَتْهفلمَّا،"تفطميهحتَّىفأرضعيه"اذهبي:قال،ولدته

الصَّبيُّفدفع،الطَّعامأكلوقد،فطمتهقدادلّّهنبئَيياهذا:فقالت،خبزٍكسرة

النَّاسوأمرصدرها،إلىلهافحُفِربه!أَمَرثمَّ،المسلمينمنرجلٍإلى

علىالدَّمُفانتضحرأسها،فرمى،بحجرٍالوليدبنخالدفأقبلفرجموها،

لقدبيدهنفسيفوالَّذيخالد،يا))مهلأ:!ي!اللّهرسولفقالفسبَّها،،وجهة

بنالحسنعنعمر،بنعاصمعن،إسحاقابنطريقمن(0424)داودلأبي(1)

؛بالسماعإسحاقابنصرحوقدحسن،وإسنادهاللَّةُ!ككَئهُ،رَجابرعنعلي،بنمحمد

232(.2)الإرواء""ينظر:.إسنادهالألبانيوجوَّد،تدليسهشبهةفانتفت

آدئَهُ!عَئهُ.رَالأسلميالحصيببنبريدةحديثمن()5916)2(

النسخبعضفيبعدهاماوكذا،لمسلملفأوهو"ردّها":الرسالةط،ن،بد،ز،)3(

.والمصادر
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ودُفنت.عليها،فصلَّىبها،أمرثمَّله"لغُفِرمُكْسٍصاحبتابهالوتوبةًتابت

بنفييُحْصَنولمزنىفيمنقضىع!يمّأنَّه)1(:"البخاريِّ"صحيحوفي

عليه.الحدِّوإقامةعامٍ

بينناقضيتَإلابادلّّهأنشدُلنَ:لهقالرجلًاأنَّ)2(:""الصَّحيحينوفي

بكتاببيننااقضِصدقَ،:فقال-منهأفقهوكان-خصمهفقاماللّه،بكتاب

بامرأته،فزنىهذا،علىعسيفًاكانابنيإنَّ:قال،""قل:فقال،ليوائذن،الدّه

ابنيعلىأنَّفأخبروني،العلمأهلَسألتُوإئِّي،وخادمٍشاةٍبمئةمنهفافتديتُ

بيدهنفسعي"والَّذي:فقال،الرَّجْمهذاامرأةعلىوأنَّ،عامٍوتغريبمئةٍجَلْد

مائةٍجلدُابنكوعلى،عليكردّوالخادمالمئةاللّّه،بكتاببينكمالأقضينَّ

فارجمها".اعترفتفإنفاسألها،هذاامرأةِعلىأُنيسياواغْدُ،عامٍوتغريب

فرجَمَها.فاعترفت

والرَّجم،مئةٍجَلْدبالئَّيِّب))الثَّيِّب:!يمعنه)3("مسلم"صحيحوفي

".عامٍوتغريبمئةٍجَلْدبالبكروالبِكْر

،مرَّاتٍأربعيقرَّحتَّىيُرجَملاوأنَّه،الثَّيِّبرجم:الأقضيةهذهفتضمَّنت

يُعْرِضأنللإمامبلالإقرار،نصاببتكميليُلزَملم،الأربعدونأقرَّإذاوأنَّه

الإقرار.تكميلبعدملهويعرِّض،عنه

اللَّهُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)6833((1)

من(،61و)89(61)79ومسلم،لهواللفظ685(96،29)5البخاريأخرجه2()

اَ!دلَّهُعَنطُ.رَالجهنيخالدبنوزيدهريرةأبيحديث

اَ!عَئهُدلَّهتالصامتبنعُبادةحديثمن0916())3(
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طلاقهوكذلك،بهعبرةلاملغًىسُكْرٍأوبجنونٍالعقلزائلِإقرازَوأنَّ

ووصيَّتة.وأيمانةوعتقة

الحدودتُقامأننهيهيناقضلاوهذا،المصلَّى(في)1الحدِّإقامةوجواز

المساجد.في

.بحرَّةٍزنىلوكما،الرَّجمفحدُّهبجاريةٍزنى[ذاالمحصَنالحرَّوأنَّ

استفساريجبوأنَّهيقرَّ،لئلَّا)2(للمقرِّيعرِّضأنلهيستحبُّالإماموأنَّ

زنًااستمتاعهاكانلمَّاوالعينوالفمَاليدَلأنَّ،الإجمالمحلِّفيالمقرِّ

لاحتماله.دفعًاعنهاستفسر)3(

إليه،الحاجةعندبهالخاصِّالوطءباسميصرّحأنلهالإماموأنَّ

الفعل.عنكالسُّؤال

الزِّنا،حكمعنسأله!يوّلانهبالتَّحريم،جاهلٍعلىيجبلاالحدَّوأنَّ

حلالًا.أهلهمِنالرَّجلُيانيماحرامًامنهاأتيتُ:فقال

حتَّيالصَّييُّأُمْهِلتولدتإذاوأنَّها،الحاملعلىيُقاملاالحدَّوأنَّ

الرَّجل.دونلهايُحْفَرالمرأةوأنَّ،وتفطمةترضعه

بالرَّجم.يبدأأنعليهيجبلاالإماموأنَّ

فيقُتِلمَنعلىيصلَّىوأنَّهتابوا،إذاالمعاصيأهلسبُّيجوزلاوأنَّه

".في)1(ب:"عليه

لا"."بان:والرسالةالفقيط،ب2()

."استفسره":ند،،س)3(
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.(1)عليهيُتمَّمولمتُرِكوفرَّ،الحدِّ،أثناءفياستقالإذاالمقرَّوأنَّالزِّنا،حدِّ

كماعليهيقامفلاالحدِّ،تكميلقبلتوبةٌلأنَّه:وقيل.رجوعٌلأنَّه:فقيل

شيخنا)3(.اختياروهذا.فيهالشُّروعقبلتاب)2(لو

الزِّنا.حدِّمعالقذفحدُّعليهيُقَملم،بفلانةزنىأنَّهأقرَّإذاالرَّجلوأنَّ

ردُّه.يجبباطلٌالباطلبالصُّلحالمالمنقُبِضماوأنَّ

الحدِّ.استيفاءفييوكِّلأنلهالإماموأنَّ

ماعزًايجلدلم!ي!لأنَّهوالرَّجم،الجلدبينعليهيُجْمَعلاالثَّيِّبوأنَّ

قولوهذاإليها)4(،أرسلهالتيالمرأةيجلدأنأُنيسًايأمرولم،الغامديةولا

الجمهور.

جلدبالثَّيِّبالئَّيِّبسبيلا:لهنَّاللّّهجعلقدعنِّي"خذوا:عبادةوحديث

ثمَّ،الزَّانيحدِّنزولعندالأمرأوَّلفيكانهذافإنَّ،منسوخٌ()ْ"والرَّجممئةٍ

.شكٍّبلاعُبادةحديثبعدكانوهذايجلدهما،ولموالغإمديةَماعزًارجَمَ

فجُلِد!ي!االنَّبيُّبهفأمرزنى،رجلًا"أنَّ:""السُّننفيجابرحديثوأمَّ!

إنَّه:نفسهالحديثفيجابرقالفقد.فرُجِمبهفأَمَر،محصَنأنَّهأقرَّثمَّالحدَّ،

"الحد".:زيادةالمطبوعفي(1)

تصحيف.،""مات:الهنديةطز،،ي2()

(1/051):"الحكميةالطرقو"32(،31-/1)6:"الفتاوىمجموع"ينظر)3(

للمؤلف.

."...الغامديةيجلدأنأنيسًايأمرولم"ماعزًا،:بد،(4)

ره.سبق)5)
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.(1داود)أبورواه."فرُجِمبإحصانهعَلِمثمَّفجُلِد،،بإحصانهيعلملم

فإنَّبالتَّحريم،عالمًاكانإذاالحدَّيُسقطلابالعقوبةالجهلأنَّ:وفيه

عنه.الحدَّالجهلُهذايُسقطولم،القتلعقوبتهأنَّيعلملمماعزًا

معهيسمعهلموان،مجلسهفيبالإقراريحكمأنللحاكميجوزأنَّه:وفيه

اعترفَتْفإن:لأنيسيقللملمجي!النبيَّفإنَّأحمد)2(،عليهنصَّ،شاهدان

فارجمها.شاهدينبحضرة

الحاكم.عندبهالدَّعوىيُشترطلمدلّهمحضًاحقًّاكانإذاالحكموأنَّ

يقيمهمنإليهايبعثأنللإمامجاز،امرأةٍعلىوجبإذاالحدَّوأنَّ

صونباب)4(:فقالذلكعلىالنَّسافيُ)3(وترجميحضرها،ولاعليها،

الحكم.مجلسعنالنِّساء

إذاادثهحكمهذاأنَّعلىالحلفلهيجوزوالمفتيوالحاكمالإمامِوأنَّ

.رلبٍبلاوتيقنهذلكتحقَّق

عنعنةوفيه.آدلَّةُ!عَئهُجابررَعنالزبير،أبيعن،جريجابنطريقمن(4،9434)438(1)

عنعاصموأبوالبُرسانيفرواه؛ووقفهرفعهفياختلفوقد.مدلّسوهو،جريجابن

وقفُه،والصواب،جريجابنعنوهبابنُبرفعهوتفرَّدجابر،علىموقوفًاجريجابن

7174(.)7173،"الكبرى"فيالنسائيقالكما

،(11/304):"و"المغني57(،0)ص""الهدايةينظر:،حربروايةفي)2(

.(11/052):"لإنصافاو"

)3(/8(042).

للنساء".أصونًا:والرسالةالفقيوط،بوفيز.وهامش،ي،سمن"باب:إفقال(4)

النساء".صون:ذلك"علىز:،س،ون
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النَّبيمناستنابةهذافإنَّنظر،وفيهالحدود،إقامةفيالتَّوكيليجوزوأنَّه

ع!ي!ا.

نإمحرمهامعهايُغرَّبلكن،الرَّجليغرَّبكماالمرأةتغريبوتضمَّن

عورم!.لأنَّهنَّالنِّساء)2(؛علىتغريبلا(:)1مالكوقالفلا،وإلَّا،أمكن

فصل

الإسلامبحكمالحدودفيالكتابأهلعلى!يمحكمهفي

!وّ،النبيُّإلىجاءوااليهودأنَّوالمساند)3(:""الصَّحيحينفيثحت

فيتجدون))مط:!لمجمّاللّّهرسولفقالزنيا،وامرأةًمنهمرجلًاأنَّلهفذكروا

:سلامٍبنادلّهعبدفقال،ويُجْلَدوننفضحهمقالوا:؟"الرَّجمشأنفيالتَّوراة

اَيةعلىيدَهأحدُهمفوضعفنشروها،بالتَّوراةفأتوا،الرَّجمفيهاإنَّكذبتم

فرفعيدك،ارفع:سلامٍبنادلّّهعبدلهفقالبعدها،وماقبلهامافقرأالزَجم،

بهمافأمر،الرَّجمفيهاإنَّمحمَّد،ياصدقفقالوا:،الرَّجماَيةفيهافإذا،يده

فرُجِما.ع!ي!اللّّهرسول

وأنَّ،الإحصانفيبشرطٍليسالإسلامأنَّ:الحكومةهذهفتضمَّنت

يقللمومنوالشَّافعيُّ)4(،أحمدذهبهذاوإلىالذِّمِّيَّة،الذِّمِّيُّيحصِّن

.(4/405):"لمدونةا"(1)

النساء".تغرّب"لا:ب)2(

"الموطأ!فيومالك(،961)9ومسلم،لهواللفظ363)132،5)9البخاريأخرجه)3(

لترمذيوا،(6444،9444)داودوأبو(،44)89المسند""فيوأحمد)،4237)

صحيح.وكلاهما"المسانيد":نز،فيووقعاَ!دلَهُعَتطُ.رَعمرابنحديثمن(،1)436

.(053)ص"يةالهداو"،(6/916):"لأم"اينظر(4)

52



لم:"الموطَّا"غيرفي)2(مالكفقال،الحديثهذاوجه)1(فياختلفوابذلك

.ذمَّةٍأهلأنَّهم4(:)"البخاريِّ"صحيحفيوالَّذي،ذمَّةٍأهل)3(اليهوديانيكن

يكونواولم،وبينهم!لًخي!النَّبيِّبينوقعالذيالعهدبعدكانهذاأنَّشكَّولا

بحكمه؟ورضوا،إليهتحاكمواوقدكيفحربًا،ذاكإذ

بُعِثفإنَّهالنَّبيِّهذاإلىبن!اذهبواقالوا:أنَّهم:الحديثطرقبعضوفي

فاتاهم،مِدْراسهمبيتإلىدعوهأنَّهم:طرقةبعضوفيبإلتَّخفيف)5(.

شكًّ.بلاوصلحٍعهدٍأهلكإنوافهم)6(،بينهموحكم

القصَّةوسياقوقالوا:.التَّوراةبحكمرجمهماإنَّما:أخرىطائفةوقالت

)1(د:"تفسير".

.(3214/):"لمدونةا"في(2)

".بأهل"اليهود:والمطبوعاتب)3(

سحرحديثوذكرسحر،إذاالذِّمِّيعنيُعفيهلباب(:4101/)البخاريبوّب4()

أهلعلىيردّكيفباب57(:)8/أيضًاوبوّب.ء!يمللنبياليهوديالأعصمبنلبيد

!لًخيو.النبيعلىوسلامهماليهودمنرهطدخولفيعائشةحديثوذكر،السلامالذمة

سعيدعندوكانمزينةمنرجلعنالزهريعنطرقمن(0454)داودأبيعند)5(

ابنحديثمنشاهدوله،للجهالةضعيفوسندهاللَّة!كلَنهُ،رَهريرةأبيعنيحدث

بسندالحاكمعندا!دلَّةُعَئطُرَعباسابنحديثومن"،"الصحيحينفياكأيلَّهُعَنطُعمررَ

جيد.

وقدعمر،ابنعنأسلمبنزيدعنسعدبنهشامطريقمن4(4)94داودأبيعند)6(

فيتقدمكماالزهريوخالفه،تفردهيحتمللاأوهاملهصدوقوهو،هشامبهتفرد

)0544)داودأبيعندمِدْراسهمفيالحضورذكرجاءوكذا.وغيرهما""الصحيحين

تخريجه.تقدموقدالئَه!صكَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن
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)2(بينهمحَكَمفإنَّهالبتَّة،شيئًاعليهم)1(يجديلاممَّاوهذاذللب،فيصريح

.الضلالإلاالحقِّبعدفماذا،حالٍبكلِّاتِّباعةفيجب،المحضبالحقِّ

رجمهمابل،الأقوالأقبحمنوهذا،سياسةًرجَمَهما:طائفةوقالت

.سواهحكملاالذياللّّهبحكم

بينهمنحكملمإليناتحإكمواإذاالذِّمَّةأهلأنَّالحكومةهذهوتضمَّنت

.الإسلامبحكمإلا

لمالزَّانيينلأنَّبعضٍعلىبعضهمالذِّمَّةأهلشهادةقبولوتضمَّنت

وفيكيفزناهما،يحضروالمفانَّهم،المسلمونعليهميشهدولميُقرَّا،

أربعةً،فجاءوابالشُّهود،!ي!ادلّّهرسولُفدعا:القصَّةهذهفي)3(""السُّنن

المُكْحُلة.فيالميلمثلفرجهافيذكرَهرأواأنَّهمفشهدوا

بعضها:وفي،)5(منهمأربعةفجاء)4(:الحديثهذاطرقبعضوفي

".البتةعليهم"مجزى:بوفي،الأصولفيمحررةغير(1)

("."بينهم:بث،س،)2(

ومجالداللَّةُ!عَتهُ،رَجابرعنالشعبيعنمجالدطريقمن4(4)52داود"أبيسنن")3(

عنفروياهشبرمةبناللّهوعبدمقسمبنمغيرةوخالفه،بوصلةتفردوقد،ضعيف

فيالهاديعبدوابن(،0435)""السننفيالدارقطنيوضعفهمرسلًا،الشعبي

أيضًا(4544)داودأبيعنداللفظبهذاالشهودذكرجاءوقد(.155)3/:""التنقيح

مرسلًا.الشعبيعنشبرمةابنعنهشيمطريقمن

"."فجاءه:يس،)4(

اللَّهُ!ثكَئهُ،رَجابرعنالشعبيعنمجالدطريقمن)4545(،الاَثار"مشكل"شرحفي)5(

.تقدمكماضعيفهـاسناده
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.(1)"مندمبأربعةٍ"ائتونيلليهود:فقال

ابنقالالجلد،وبينبينهيُجمَعلاوأنبالرَّجم،الاكتفاءَوتضمَّنت

تعالى:قولهوهوغوَّاص!)2(،إلاعليهيغوصلاادلّّهكتابفيالرَّجم:عبَّاسٍ

مِّمَّا!ثِيرًا!ضيُبَينقَذجَسآءَ!ؤرَسُوفَاأئحتَت)يَأهَلَ

.،51:ئدةلماا]!وآتحِتَفمَمفَ!نتُؤتخفُونَ

وَدؤُرتح!بِهَافِيهَاهُدًىألتَّؤرَدةَأَنزَفاإِنَّاَ):قولهمنغيرُهواستنبطه

.،44:]المائدة!هَادُواْلِكَّينَأَشدُوْاألَّذِيفَألنَّبِيُّوتَ

أنَزَفاإِنَّاَ)فيهمنزلتالاَيةهذهأنَّفبلَغَنا:حديثةفيالزُّهريُّقال

!يوّالنَّبيُّنكا!،أشَدُواْألَّذِجمتَألبيُّوتَيَحكؤُ!اوَدؤُرٌهُدًىفِيهَااَلتَّؤرَلمحةَ

)3(
منهم

فصل

امرأتهبجاريةيزنيالرجلفي"!يوّقضائةفي

سالم:بنحبيبعن،قتادةحديثمن)4("الأربعةو"السُّنن"المسند"في

.المتقدممجالدطريقمن(4421/):الاَثار"معانيداشرحفي(1)

935(4/):الحاكمعندبنحوهوهو2(،0)ص""أقضيتهفيالطلاعابنأورده2()

إسنادَه.وصحح

داودوأبو)،01333)""المصنفوفي)،1/091):"داتفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه)3(

وغيرهم.(،054)8/جرير:وابن(،0544)

والنسائي(،1541)والترمذي(،44)58داودوأبو)،52481)أحمدأخرجه(4)

بشيربنالنعمانعنسالمبنحبيبعنطرقمن2551(،)ماجهوابن3361(،)

والبزار=والترمذيالبخاريضعفهوقدهنا،المصنفحسَّنهوالحديثأدلَّة!عَنهُ،زَ
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كإفرُفع،امرأتهجاريةعلىوقعحُنَين،بنالرحمنعبد:لهيقالرجلاًأنَّ

بقضيَّة)1(فيكلأقضينَّ:فقال،الكوفةعلىأميروهو،بشيرٍبنالنُّعمان

لك،أحَلَّتهاتكنلموإنمئة،جلدْتُكلك،أحَلَّتهاكانتإن!:اللّّهرسول

مئةً.فجلده،لهأحلَّته!فوجدوه،بالحجارةرجمتُك

محمَّدًاسمعت،اضطرابٌالحديثهذاإسنادفي)2(:الترمذيقال

الحديثَ،هذاسالمبنحبيبمنقَتادةُيسمعلم:يقول-البخاريَّيعني-

بنحبيبمنأيضًايسمعةلم)4(بشرٍوأبوعُرْفُطة)3(.بنخالدعنرواهإنَّما

أتَّقي)5(أنا:فقالعنه؟محمدًاوسألتعُرْفُطة،بنخالدعنرواهإنَّما،سالم

الحديث.هذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سيبيِّنهكما،والاضطرابوالجهالةللانقطاع؛والخطابيعديوابنوالنسائي

مختصرو"3(،41)3/:"و"الكامل323(،)9البزار""مسند:ينظر.المصنف

.(6/072):"المنذري

."بقضاء":ب

في"الحديثهذاأتقيأنا":وقوله234(./1):"و"العلل(،4/45):""الجامعفي

فقط.""العلل

بنخالدمنسمعهوإنقتادةبأن53(0)4/:"التنفيح"فيالهاديعبدابنعلّق

قوله:عليهيدلكماأيضًا،كتابةًحبيبعنتحملهقدأنهإلا؛حبيبعنعرفطة

فكم،الحديثفييطعنلا"وهذا:قالإليُّبهذا"فكتب،سالمبنحبيبإلى"فكتبتُ

".بالكتابةرويقد)الصحيح(فيحديثمن

منوالتصحيح،اليسر""أبو:إلىيليهوالذيالموضعهذافيالأصولفيتصحف

الرسالة.طفيوصححالمصادر،

خطأ.بالفاء،"أنفي":والرسالةالفقيطفي
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بنخالد:الرَّازيُّحاتمٍأبووقال(،1)مضطربٌهوالنَّساليُّ:وقال

)2(.مجهولٌعُرظة

بنسَلَمةعنحُريث،بنقَبيصةعنو"السُّنن")3("المسند"وفي

كانإن:امرأتهجاريةعلىوقعرجلفيقضىع!يوّاللّهزسولأنَّ:المُحبِّق

له،فهي،طاوعَتْهكانتوإنمثلًها،لسيِّدتهاوعليه،حرَّةٌفهياستكْرَهَها،

مثلهإ.لسيِّدتهاوعليه

)4(،مذهبهظاهرفيأحمدبهفأخذ،الحكمبهذاالقولفيالنَّاسفاختلف

)5(،قتادة:ثقتانعنهزوىقدعُرْفُطةبنوخالدحسَن،الحديثفانَّ

2(

3(

4(

5(

.(17)9/:"الأشرافتحفة"ينظر

بنخالدلهيقالأحدًاأعرف"لا:كلامهوبقية34(0)3/:"والتعديلالجرح"ينظر

338(.337-)3/:فيهوترجمته."صحبةلهواحدًاالذيإلاعرفطة

والنسائي(،0644)داودوأبو2(،06002،9600)المسند""فيأحمدأخرجه

هنا،المصنفسيذكرهاالتيللعلل؛ضعيفوهو2(552)ماجهوابن3364(،)

فيوالبيهقيوالخطابيوالعقيليئالمنذروابنوالنسائيوأحمدالبخاريكلاموسيأني

.وغيره(1134)9الرزاقعبدعندعليهموقوفًامسعودابنعنالبابوفي.إعلاله

به".يحتحصحيحشيءالبابهذافيليس"71(:)59"إالكبرىفيالنسائيقال

"مسائلفيهعليهونص2(،01/44):"و"الإنصاف62(،/01):""الفروعينظر

.(6851-4/6751)":الكوسجو"مسائل3(،1/14):"صالح

خالد،شيخسالمبنفحبيب؛المؤلفمنوهموهو،سالمبنحبيب:الأصولفي

.تلميذهوليس

.والبخاريشعبةقالكما،حبيبمنيسمعلمفانه(إياسبن)جعفربشرأبووأما

84(.2/):"التهذيبتهذيب"ينظر
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والقياسثقتين،بروايةعنهترتفعوالجهالة،قدحٌفيهيُعرفولمبشر،وأبو

الزَّوجةإحلالفإنَّ،الحكومةهذهبموجَبالقوليقتضيالشَّريعةوقواعد

لمفإذاتعزيرًا،المئةفكانتالتَّعزير،تُسْقِطولاالحدِّ،سقوطَ(تورث)1شبهةٌ

الحكومةهذهفيشيءٍفأيُّالرَّجم،ففيهفيه،شبهةَلازنًاكانأحلَّتها،تكن

؟!القياسيخالفممَّا

عنه،يُعدَلولمبهالقولُتعيَّنصحَّ،فإن:المُحبِّقبنسَلَمةحديثوأمَّا

سمعتداود)3(:أبووقال)2(.الحديثهذايصحُّلاالنَّساليُّ:قالولكن

ولا،يعرفلاشيخٌالمُحَبّقبنسلمةعنرواهالذي:يقولحنبلٍبنأحمد

فيالبخاريُّوقال.حُرَيثبنقَبيصةيعني،الحسنغيرعنهيحدِّث

وقال.نظرٌحديثهفيالمحبّق،بنسَلَمةسمححُريثبنقَبيصة)4(:"التَّاريخ"

بنوقَبيصة)6(:البيهقيوقالالمحبّق،بنسلمةخبريثبتلاالمنذر)5(:ابن

بنوقَبيصة،منكرٌحديث!هذا)7(:الخطابيوقال،معروفٍغيرحُريث

يرويأنيباليلاالحسنوكان،بمثلهتقوملاوالحجَّةُ،معروفٍغيرحُريث

.الأصولخلاف""توجب:المطبوعاتفي(1)

شيءالبابهذافيليس":سلمةحديثإيرادعقب71()59""الكبرىفيقال2()

به".يحتجصحيح

3(.20)صداود"أبيمسالْل")3(

فيالمؤلفنقلهكماالبيهقيونقلهنظر".حديثهفي":قولهفيةوليس(176)4/7()

عنه.صادرفلعله36(،0)6/":السننو"معرفة2(04)8/:"الكبرى!

.2(48)7/:"لإشرافا"(5)

36(.9350-)6/:والآثار"السنن"معرقةفي)6(

.(داود"أبي"سننبهامش-4/606):"السننمعالم9في)7(
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سمع.ممَّنالحديثَ

هو(:1)طائفةٌفقالت،فيهاختلفواثمَّ،الحديثَقبلتأخرىوطائفة

الحدود.نزولقبلهذاوكان،منسوخٌ

ولمسيِّدتها،علىأفسدهافقداستكرهها،إذاأنَّهوجههبل:طائفةٌوقالت

كالمثلةفهي،معنويَّةٌمُثْلةوهذاالعار،بها)2(وألحقلها،تصلحممَّنتبق

والمُثْلةسيِّدتها،علىإتلافها:أمرينتضمَّنقدوهومنها،أبلغأوالحسِّيَّة

فقد،طاوعتهإنوأمَّا،عليهوتَعتِقلسيِّدتها،غرامتهافيلزمهبها،المعنويَّة

استحقَّتقدالقيمةلأنَّويملكهالها،قيمتُهافيلزمهسيِّدتها،علىأفسدها

تنزيلفيبُعْدولاقالوا:.المُثْلةشُبهةعنخرجتوإرادتهاوبمطاوعتها،عليه

المالكبين)3(يحولكلاهماإذ،الحسِّيِّالإتلافمنزلةَالمعنويِّالإتلاف

لزوجها،موطوءةًصارتإذاالزَّوجةجاريةَأنَّريبَولا،بملكهالانتفاعوبين

،الأحكامأحسنمنالحكمفهذاالوطء،قبلكانتكمالسيِّدتهاتبقىلافانَّها

)4(.الأصوللقياسموافقٌوهو

المخالفينكثرةتضرُّولا،الحديثقبولمبنيُّعلىبهفالقول:وبالجملة

)5(.التوفيقوباللّه،أضعافهمأضعافكانواولو،له

الحسن.صاحبالأشعثعنالخطابيونقله".بعضهمدافقال:ب(1)

"."ولحق:المطبوعفي2()

".يحول"مما:ب)3(

النسخ.خلاف"الأصوليداللقياس:المطبوعفي(4)

.والمطبوعبفيليست"التوفيق"وباللّه5()
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فصل

تعرفهتكنلمهذالأنَّ؛بشيءٍاللُّوطيُّ)1(فيقضىأنَّهع!ي!هعنهيثبتولم

والمفعولَالفاعلَ"اقتلوا:قالأنَّهعنهثبتولكنع!م،إليةيُرْفَعولم،العرب

حديثٌ:الترمذيوقال،صحيحٌوإسناده)2(،الأربعةالسُّننأهلرواه."بة

حسن.

الصَّحابة،)3(مشورةبعدخالدإلىبهوكتبالصِّدِّيق،بكرٍأبوبهوحكم

ذلك)4(.فيعليُّأشدَّهموكان

)1(

)2(

)3(

)4(

".اللواطفي":والمطبوع،س

النسائي-فيأرهولم-(1652)ماجهوابن(،541)6والترمذي(،6244)داودأبورواه

ابنيذكرولم،عباسابنعنعكرمةعنعمروأبيبنعمروعنإسحاقابنطريقمن

ابنُهذاحديثَهاستنكروقد،وهمربماثقةوعمروعمرو،عنروايتهفيالقتلَإسحاق

ليسوعباد،عنعنهوقدمدلسلكنهمنصور؛بنعبادتابعهنعم،والنسائيوالبخاريمعين

وهوالأشهليإسماعيلبنإبراهيمفيه؛ضعيفبسندالحصينبنداودوتابعه،بالقوي

عنونقلهنا،المصنفإسنادهصححوالحديث.عكرمةفيإلاثقةوداود،ضعيف

)2348(.الإرواء""فيالألبانيوصححه،لهتحسينهالترمذي

وهما،العمريانالرحمنوعبدعاصمسندهوفي،هريرةأبيحديثمنشاهدوله

الثقفيعبادسندهوفيجابرحديثومن،مجهولسندهوفيعليّحديثومن،ضعيفان

6).20)8/:المنير"البدرو"3(،933-43)3/":الراية"نصبينظر.متروكوهو

"."مشاورة:والمطبوعس

فيالبيهقيطريقهومن(،001)ص"الملاهيا"ذمفيالدنياأبيابنأخرجه

"اللواط"ذمفيوالخرائطي232(،)8/:""الكبرىوفي281)،)7/:"الشعب"

"الهوى"ذمفيالجوزيوابن2(،0)صه"الأخلاق"مساوئوفي(،58)ص

بن-خالدأنعقبةبنوموسىسليمبنوصفوانالمنكدرابنطريقمن2(،30)ص
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وإنَّما،قتلةعلىالصَّحابةُأجمعتوشيخُنا)2(:القصَّار)1(،ابنوقال

عليُّ:وقال،شاهقٍمِنيُرمى:الصِّدِّيقبكرٍأبوفقال،قتلةكيفيَّةفياختلفوا

)4(.بالحجارةيقتلان:عبَّاسٍابنوقال.حائطٌعليهما)3(يُهدم

أصحابفجمع،المرأةتُنكحكمايُنكحرجلًاوَجدأنهالصديقإلىكتبالوليد

بهتَعصلمذنبهذاإن:قال،طالبأبيعليُّبنقولًاأشدَّهمفكان!سَيررّ،اللّهرسول

علىفاجتمعوابالنار،نحرقهأننرى،علمتمقدمابهاادلّهصنعواحدةأمةإلاأمة

وابنالبيهقيأعلَّهوبهذا،لإرسالهضعيفوسنده.بذلكيأمرهبكرأبوفكتب،ذلك

فيحزمابنوزاد،الحادثةهذهيدركوالموموسىالمنكدروابنفصفوان؛حزم

قالبالنار.الإحراقعنالنهيٍبمخالفتهمتنهِإعلال384(382-/21):"المحلى"

قاطعًالكانصحولوجدّا،ضعيفوهو"(:301)2/:""الدرايةفيحجرابن

.(891)3/:"والترهيب"الترغيبفيالمنذريإسنادهوجوَّد"،للحجة

الخلاففيكبيركتابله،الفقيهالمالكيالبغداديعمربنعليالحسنأبوهو:(1)

-701/)17:السير"و"(،42-1/14)2:بغداد"تاريخ"فيترجمته793(.)ت

801).

335(.)28/:"الفتاوى"مجموعفي2()

النسخ.خلاف""عليه:المظبوعفي)3(

فيحزمابنأخرجهكما؛والرجمآنفًا.سبقكماالحرق:روايتانبكرأبيعنجاء)4)

لا؛أوبالرجمقالأنهوفيها،السالفةالوليدبنخالدقصةفي381(/)12:""المحلى

فعله.منبإحراقفأمر،طالبأبيبنعليقولإلىعنهرجعثم

شيبةأبيوابن()13488الرزاقعبدفروى؛قولانعنهرويفقدعليوأما

قيسبنويزيدضعف،وفيه،ليلىأبيابنسندهوفيلوطيًّا،رَجَمأنهعنه)27928(

سبق.كماالحرقعنهورويمستور.وهو

فيبناءأعلىمنمنكَسًارميَه2928()5شيبةأبيابنعنةروىفقدعباسابنوأما

عند-كماأيضًابالرجمالاكتفاءعنهوروي،صحيحوسنده،بالحجارةيُتْبعثمالقرية
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لحكمهموافقٌوهذا،كيفيَّتهفيوإنَّاختلفوا،قتلهعلىمنهماتِّفاقٌفهذا

للواطئيُباحلاالموضعينفيالموطوء)1(لأنَّ،محرمٍذاتوطئفيمنع!موّ

"مَن!ي!)2(:عنهروىفإنَّه،عبَّاسٍابنحديثفيبينهماجمعولهذا،بحالٍ

علىوقعَ"مَنأيضًا:عنةوروى)3(،"فاقتلوهلوطٍقومِعملَيعملوجدتموه

بهيمةًأتى"ومَنبالإسناد:أيضًاحديثةوفي")5(،فاقتلوه)4(،مَحْرَمٍذاتِ

"()6(.معهواقتلوهافاقتلوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

":"الإشراففيوالرواياتالأقوالوانظر.صحيحبسند)26928(شيبةأبيابن

.(394)7/:لاستذكار"و"ا38(،384-21/1):"المحلىو"(،862)7/

"الوطء".:والمطبوعب

".قالانه":زيادةالمطبوعفي

قريبًا.تخريجهتقدم

ألقاظفيأجدهولمبدونها،والمطبوعاتوث."محرم"رحم:ي،بد،،سفي

362(./1)2:""البيانفيكالعمرانيالفقهاء،بعضذكرهقدكانهـان،الحديث

تخريجه.تقدم

عنعمروأبيبنعمروعنطرقمن(4541)والترمذي(6444)داودأبوأخرجه

الشيخانلهيخرحلمولذلك،نكارةعكرمةعنروايتهفيلكنثقةوعمرو،عكرمة

وقال352)،/)12":المغني"فينقلهكماهذا،حديثهأحمداستنكروقد.عنةحديثه

عنرزينأبيعنعاصمطريقالترمذيورجَّح"،البهيمةحديثأنكروا":العجلي

الحديثمنأصح"هذا:فقال،حدّ"البهيمةيأنيالذيعلى"ليسموقوفًا:عباسابن

يضعِّفعاصمحديثُ"داود:أبووقإل."العلمأهلعندهذاعلىوالعمل،الأول

""الكبرىفيالنسائيوصحح،البيهقيوتعقَّبه،عمرو"أبيبنعمروحديثَ

،مجهولسندهوفيهريرةأبيحديثمنشاهدوله،القتلدوناللعنرواية72َ()99

فيالألبانيوصححه(،133)9/:الاَثار""مشكلفيالحديثهذاالظحاويوضعف

6(.70)8/:المنير""البدرينظر23(.4)8الإرواء""
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تغلَّظتكلَّماالمحرَّماتفإنَّالشَّارع،حِكمة)1(وَفْقعلىالحكموهذا

يباحمَنوطءمنجُرمًاأعظمبحالٍيباحلامَنووطءعقوباتُها،تغلَّظت)2(

الرِّوايتينإحدىفيأحمدنصَّوقد،أغلظحدّهفيكون،الأحوالبعضفي

وأ،حالٍبكلِّفيفتل،سواءٌاللوطيّ)4(حكمبهيمةًأتىمنحكمأنَّعنه)3(

الزَّاني.حدَّحدُّهدر

أبووقال.الزَّانيحدُّحدُّه:الحسنفقال،ذلكفيالسَّلفواختلف

الشَّافعيُّأخذوبةيُعَزَّر.:الشَّعبيُّوالنخعيوقإل،حالٍبكلِّيُقتل(:)ْسلمة

وهو)7(،بذلكأفتىعبَّاسٍابنفإنَّ)6(،روايةٍفيوأحمدحنيفةوأبوومالك

الحديث.راوي

."حكم":لمطبوعوا،بز،(1)

فأشكلت"تعطلت":إلىثفيالأولىوتصحفت،ث،يمنسقطت"تغلّظت"2()

نظر".تعظلت:قوله"في:الطرةفيفعلقالناسخعلىالعبارة

":والوجهينو"الروايتين3(،3684-674)7/:"الكوسج"مسائلينظر)3(

":الزركشيوداشرح35(،1/1)2:"المغنيو"53(،1)ص"الهدايةو"3(،217/)

/6(928-09.)2

"."اللواط:المطبوعفي(4)

سلمةوأبو"،عنهاددّه"رضي:الهنديةطوفي.خطأ"،عنه":والرسالةالفقيطفيبعده()5

المدينة.فقهاءومنالتابعينكبارمنعوفبنالرحمنعبدابنهو

":المطلبو"نهاية،شيبةأبيلابن2(921119-0)59""المصنفينظر:)6(

،)781)9/:"المبسوطو"3(،353-215/):"المغنيو)(،1/891-991)7

للمؤلف.(214-114)صوالدواء"الداءو"(،4476/):"المدونةو"تهذيب

وغيرهم.(423)8/:والبيهقي(،5541)والترمذي(،5644)داودأبوأخرجه)7(

63



فصل

،القذفحدِّدون(1الزِّنا)بحدِّمعيَّنةٍبامرأةٍبالزِّناأقرَّمنعلى!ي!وحكم

فاقرَّجم!،النبيَّأتىرجلًا"أنَّ:سعدٍبنسهلحديثمن)2("السُّنن"ففي

ذلك،عنفسألهاالمرأةإلى!يرِوّاللّهرسولُفبعثسمَّاها،بامرأةٍزنىأنَّهعنده

وتركها".الحدَّفجلدَه،زنتتكونأنفأنكرت

أمرين:الحكومةهذهفتضمَّنت

حنيفةلأبيخلافًا،المرأةكذَّبتةوإنالرَّجلعلىالحدِّوجوب:أحدهما

يحدُّ)3(.لاأنَّهيوسفوأبي

)4(.للمرأةالقذفحدُّعليةيجبلاأنَه:والثَّاني

أتىرجلًا"أنَّ:عبَّاسٍابنحديثمن(")5("سننهفيداودأبورواهماوأمَّا

."فبلزاا":ب،ي،ن،ث(1)

فيوالبيهقي(،4295)الكبير""فيالطبرانيوأخرجه(،44)66داودأبيعند2()

وقال.صحيحبسندسعد،بنسهلعنحازمأبيطريقمن228()8/:""الكبرى

".يخرجاهولمصحيحإسنادهذا"37(:40/):الحاكم

3(.44)9/:"المبسوط"ينظر)3(

قبله.السطرإلىنظرانتقالولعلهخطأ،"خلافًا"،ز:وهامشسفيبعده4()

دا"الثقاتفيحبانابنوذكره،معينابنضعَّفه،فياضبنالقاسموفيه(،44)67()5

،بالقويليس:النسائيوقال2(،213/)""المجروحينفيذكرهثم33(4)7/

فيهذاحديتهالنسافيُواستنكرداود.أبوووثَّقهحجر،وابنالمدينيابنوجهله

":"المستدركفيالحاكموقالداود،أبوعنهوسكت73(،0)8"الكبرى"

".يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا037(:)4/
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سألهثمَّبكرًا،وكان(،1مئةً)فجلده،مرَّاتٍأربعبامرأةٍزنىأنَّهفأقرَّ!ي!،النبيَّ

"،ثمانينالفِريةحدَّفجُلِداللّّه،رسولياوادلّهكذب:فقالتالمرأةعلىالبيِّنة

فياضبنالقاسمإسنادهوفي.انتهى،منكرٌحديثٌهذاالنَّساليُّ:فقال

بطلحبَّان)3(:ابنوقال،واحدٍغيرفيهتكلَّم،الصنعانيالأَبْناويّ)2(

به.الاحتجاج

فصل

الإماء:فيتعالىقولهوأمَّ!بالجلد.تُحْصَنولمزنتإذاالأَمَةفيوحكم

بِ!!1آلعَذَمَمنَألمحخصَفَتمَاعَلَى!هفُفعًقضَّ!حَتنَةٍاَتَينفَإِنأخُصنَّ)فَإذَآ

الجلد،منالحرَّةحدِّنصفالتَّزويجبعدحدَّهاأنَّفينصٌّفهو125،]النساء:

بجلدها.فأمرالتَّزويجقبلوأمَّا

:قولانالجلدهذاوفي

(4بأنَّ)،وبعدهالتَّزويجقبلالحاليختلفولكنالحدُّ،أنَّه:أحدهما

.الإمامإلايقيمهفلابعدَهوأمَّا،قبلهإقامتهللسَّيِّد

ماهذايُبْطِلولا،حدٌّلاتعزيرالإحصانقبلجلدهاأنَّ:الئَّانيوالقول

".جلدة"مئة:والمطبوعس(1)

،الصوابوهو،أثبتكمافهوالهنديةوطننسخةعدا"الأبناري"النسخجميعفي2()

":الأنساب"ينظر.الفرسأبناءمنباليمنوُلدمَنكلوهمالأبناء،إلىنسبةً

033(،)8/":التهذيبتهذيبو"69(،/1):"المهملتقييدو"(،1/001)

.(45)83"و"التقريب

2(.213/):"المجروحين")3(

.""فإن:الهنديةط،ب،ث(4)
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أمةُزنت"إذا:يرفعههريرةأبيحديثمن(:1)""صحيحهفيمسلمرواه

فليجلدهاالرَّابعةفيفإنَّعادت،مرَّاتٍثلاثَيعيِّرها،ولافليجلدهاأحدِكم،

".اللّهبكتاب"فليضربها)2(:لفطٍوفي،"بضفيرٍولوولْيَبِعها

أقيمواالنَّاسأيُّها:قالأنَّهعليٍّحديثمنأيضًا:)3(""صحيحهوفي

اللّه)4(لرسولأمَةًفإنَّيُحْصن،لمومَنمنهنَّأحْصَنمَنالحدَّ،أرقَّائكمعلى

أناإنفخشيتُ،بنفاسٍعهدٍحديثةُهيفإذاأجلدها،أنفأمرني،زشط!ي!

"."أحسنتَ:فقالع!ترِوّ،اللّّهلرسولذلكفذكرتُأقتلها،أنجلدتها

ع!يه:قولهفيكماالشَّارع،لسانفيالحدِّلفظ(تحت)ْيدخلالتَّعزيرفإنَّ

)6(."اللّّهحدودمنحدٍّفي[لاأسواطٍعشرةِفوقَيُضْرَبلا"

لمعديدةٍمواضعفيوقدرًاجنسًاالعشرةعلىبالزِّيادةالتَّعزيرثبتوقد

صحيح.وسنده،هريرةأبيحديثمن(0474)داودأبيعنداللفظبهذاالحديث(1)

يثرِّبْولاالحدَّ،فليجلدْهازناها،فتبيَّن،أحدِكمأمةُزنت"إذا(:17)30مسلمولفظ

زناها،فتبين،الثالثةزنتإنثمعليها،يثرّبولاالحدّ،فليجلدها،زنتإنثمعليها،

".الرابعةفيليبعهاثمثلاثًا،زنت"إذا:لهروايةوفيشعر"منبحبلولوفليبعها،

إسحاقابنطريقمنحسن،بإسناد333(4)والدارقطني72(،0)5النسائيعند2()

روايةفيبالتحديثإسحاقابنصرَّجوقد،هريرةأبيعنأبيهعنالمقبريسعيدعن

وغيرهما.""الصحيحينفيكماالليثوتابعه،تدليسهشبهةفانتفت؛الدارقطني

.(071)5مسلم)3(

".رسولِأمةَ":النسخبافيوفي."الصحيحو"،الرسالةط،نفيكذا(4)

منوالمثبت"،فيةإيدخل:الهنديةوط،""تحته:الرسالةوطون!عند""تحت:ث5()

النسخ.بافي

رَ!صكلَنهُ.الأنصاريبردةأبيحديثمن(071)8ومسلم685)0)البخاريأخرجه)6(
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خلافها.علىالأمَّةُتجمعولمنسخُها،يثبت

وإلَّا،قبلهحالَهاالإحصانبعدحالُهايخالفأنبدَّفلا،حالٍكلِّوعلى

والسُّنَّةعليها،حدَّلا:الإحصانقبليقالأنفإمَّافائدب!،للتَّقييديكنلم

وبعدهالحرَّة،حدُّالإحصانقبلحدُّها:يقالأنوإمَّاذلك،تُبطِلالصَّحيحة

:يقالأنوإمَّا،وأصولهالشَّرعلقواعدمخالفقطعًاباطلٌوهذا،نصفَه

:يقالأنوامَّاقويّ)2(،وهذا،حدٌّوبعدَهتعزيرٌالإحصانقبل(1حدُّها)

الحالتينإحدىفيوأنَّه،قدرهفيلاالحدِّإقامةفيالحالينبينالافتراق

.يقالماأقربوهذا،للامامالأخرىوفيللسَّيّد،

متوهِّمٌيتوهَّملئلَّاالإحصانبعدالتَّنصيفعلىتنصيصهإنَّ:يقالوقد

عنالجلدأنَّكماالحرَّة،حدَّحدُّهاويصيرالتَّنصيف،يزولبالإحصانأنَّ

أكملفيالتَّنصيفعلىفبقيالرَّجم،إلىوانتقلبالإحصان)3(،زالالبكر

الإحصانقبلففيمافيهابهاكْتُفيإذاأنَّهعلىتنبيهًا،الإحصانوهيحالتيها،

أعلم.واللّّه،وأحرئأولى

يؤخذبأنالحدَّ،إقامةَيَحْتَمِلولمزنىمريضٍفي"شًي!الدّهرسولُوقضى

واحدةً)5(.ضربةًبهافيُضْرَب،شمراخٍمئة)4(له

."جلدها":لةلرسااوط،ن،س،ث(1)

."أقوى":لهنديةاط،ي،ث(2)

البكرعنزال"أنَّالجلد:وحدهاالرسالةطوفي"،بالإحصان"يُزال:الهنديةطفي)3(

للاحصان".

بعضفيجاءتاللفظةوهذه،النسخفيلهاوجودولا."..مئةفيه"عثكال:الرسالةط(4)

".مئة!شمراخ:بوفي.وغيرهمماجهوابنأحمدعندالحديثألفاظ

عن=حنيفبنسهلبنأمامةأبيحديثمنصحيحبإسناد(4)472داودأبوأخرجه)5(
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فصل

منزوجتهبراءةَسبحانهاللّّهأنزللمَّاالقذفبحدِّ!اللّّهرسولُوحَكَم

أُثاثة.بنومِسْطَحثابتٍبنحسَّانوهما:وامرأةً)2(،رجلينفَحَدّ)1(السَّماء،

جحش.بنتحَمْنةالمرأة:ويقولونالنُّفيليئُ)3):جعفرٍأبوقال

وقتل،امرأةٍمنرجلًايخصَّولم)4(،بالقتلدينهبدَّلفيمنوحَكَم

(.قِرْفة)ْأم:لهايقالإسلامهابعدامرأةًارتدَّتالصِّدِّيقُ

)1(

)2(

)3(

)4(

بنأمامةأبيحديثمن2()574ماجهابنوأخرجهع!يه،اللّّهرسولأصحاببعض

؛إسناده67()2/:البوصيريوضعَّف،عبادةبنسعدبنسعيدعن،حنيفبنسهل

كما،أصحوالمرسل،وإرسالهرفعهفيأمامةأبيعلىاختلفوقد.إسحاقابنلعنعنة

الصحابيومرسلصغير،صحابيأمامةفأبو؛ذلكيضرُّهولا،والبيهقيالدارقطنيقال

أبيحديثأيضًاالبابوفي2(.)869"الصحيحة"ينظر:.وصلهالألبانيورجح،حجة

ينظر.مقالمنتخلولابأسانيدسعد،بنوسهل،حنيفبنوسهل،الخدريسعيد

.(4/561):الحبير"التلخيصو"627(،)8/:المنير"البدر"

.فجلد"":لرسالةاوط،ن،ي،ث

من2(،5)67ماجهوابن3(،181)والترمذي(،4474،4754)داودأبوأخرجه

ابنعلئومداره.عائشةعنعمرةعنبكرأبيبناددّهعبدعنإسحاقابنعنطرق

ووصله،سلمةبنمحمدفأرسله؛وإرسالهوصلهفيعليهاختلفوقد،إسحاق

كماإرسالُه؛يضرُّفلابكير؛بنويونس،الأعلىوعبد،عديأبيكابنثقاتجماعة

الاَثار":"مشكلفيالطحاويعندبالتحديثصرحفقدإسحاقابنعنعنةتضرلا

74(./4)":و"الدلائل2(05)8/:""الكبرىفيوالبيهقي(،904)7/

للحديث.روايتهبعد(4)475داودأبوعنهذكره،السننصاحبداودأبيشيخهو

ا!دلَّهُعَنطُ.رَعباسابنحديثمن3(0)17البخارياخرجة

-":"الكبرىفيوالبيهقيالعزيز،عبدبنسعيدحديثمن32(20)الدارقطنيأخرجه

68



وتَبِعة،أربعينوضَرَبة،والنِّعالبالجريدبضَرْبِهالخمرشاربفيوحكم

.(1)الأربعينعلىبكرأبو

(".ثمانينالخمرفيجَلَدء!ي!"أنَّة)2(:"الرَّزَّاقعبد"مصنَّفوفي

نبئًا)4(.با)3(!يوّاللّّهرسولُيوقِّتلم:عبَّاسٍابنوبناز

أربعين،بكروأبو،أربعينالخمرفي!ي!اللّهرسولُ"جَلَدعليُّ:وقال

)5(."سنَّةٌوكُلٌّ،ثمانينعمروكمَّلها

فيالنَّاسُفاختلف)6(.الخامسةأوالرَّابعةفيبقتلةأمرأنَّه!ي!عنهوصحَّ

بإحدىإلامسلمٍامصئٍدمُيحِلُّلا":وناسخه،منسوخٌهو:فقيل،ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

يدركالموهماالعزيز،عبدبنوسعيد،مالكأبيبنيزيدطريقمن2(40)8/

ضبينظر.منقطع:البيهقيوقال.البيهقيعنةنقلةكماالشافعيضعفةلذابكر؛أبا

.(954)3/:"الراية

الئَةُ!كَتهُ.رَمالكبنأنسحديثمن(017)6ومسلم)6773(،البخازيأخرجة

وهومرسلًا،الحسنعنجميلةأبيبنعوفعنالثوريطريقمن()13547

.للانقطاعضعيف

."...اللّهرسولفيهيوقتلالم:الهنديةوط،."..اللّهرسولفيهايوقتلم":ث،س،ي

وأحمد5272(،و5271)""الكبرىفيوالنسائي(،4)476داودأبوأخرجة

ابنعنطرقمنوغيرهم31(4)8/:والبيهقي373(،/4):والحاكم2(،)639

الحاكموصحّح؛عباسابنعن،عكرمةعنرُكانة،بنعليبنمحمدعنجريج

فيثبتلمامخالفأيضاوهو،مجهولجريجابنشيخفيةلكن،إسناده

سبق.كمابالاربعينالحدِّمن""الصحيحين

.(17)70مسلمأخرجه

الصحابة.منخمسةمسانيدمنقريبًاتخريجةسيأني
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ثلاثٍ")1(.

لمإذاسيَّماولاوالعامِّ،الخاصِّبينتعارضولا،محكمهو:وقيل

العامِّ.تاخُريُعلم

!ي!النبيإلىمرارًابهأُنيَفإنَّه)2(،حمارٍاللّهعبدِحديثُناسخة:وقيل

)3(.يقتلهولمفجلَدَه

الحدُّينههولممنهأكثر)4(فإذا،المصلحةبحسبتعزيرٌقَتْله:وقيل

أنَّهعمربناللّّهعبدعنصحَّوقدحدًّا،لاتعزيرًاقتلهفللإمامبة،واستهان

عنبالقتلالأمرزواةأحدوهو،لكمأقتلهأنفعلَيئَ،الرَّابعةفيبهائتوني:قال

عُمر)7(،بناللّّهوعبد)6(،هريرةوأبو)5(،معاوية:وهم!وّ،النَّبيِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(7(

زَ!كلَتهُ.مسعودابنحديثمن()1676ومسلم)6878(،البخاريأخرجه

خطأوكلهحمار"،بناددّه"عبد:الهنديةطن،وفيحمار"،عنعمربناددّه"عبد:ب

97(.)صالتعليقوانظر.ونحريف

رَ!كَنهُ.الخطاببنعمرحديثمن0678()البخاريأخرجه

إكَثُر".:الهنديةوطد،،ب،ث

طرقمن2(،)573ماجهوابن)،4441)والترمذي(،4824)داودأبوأخرجه

فيأنهوالمحفوظ؛بالقتلالأمرفيعنهالرواياتاختلفتوقد،الصحةفيمتقاربة

بالقتل،الأمرروواالذينالصحابةلأحاديثالموافقوهو،"السنن"فيكماالرابعة

صالح،أبيعن،عاصمطريقمن()16847أحمدعندالخامسةفيبهالأمروجاء

معاوية.عن

طرقمن2(،)572ماجهوابن(،5)662والنسائي(،4844)داودأبوأخرجه

371(./4):والحاكم(44)47حبانابنُالحديثَصححوقد،وحسنةصحيحة

=وسندهعمر،ابنعننافععنيزيدبنحميدطريقمن(4)483داودأبوأخرجه
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)2(.ذُؤيبٍبنوقَبضهعمرو)1(،بناللّّهوعبد

فإنَّه،منسوخٌأنَّةأوبحذ،ليسالقتلأنَّعلىدلالةفيةقَبيصةوحديث

ثمَّ،فجلدهبه،أُنيثمَّ،فجلدهشرب،قدبرجلٍ"!ي!إّاللّهزسولُ"فأُتيَ:فيهقال

داود)3(.أبورواه."زخصةًوكانت،القتلورُفِع،فجلدهبهأني

كنتُ"ما:قالأنَّهعلئيعن،عليهالمتَّققبالحديثتصنعونفما:قيلفإن

فيهيسُنَّلم!لمجنمااللّّهرسولفإنَّالخمر،شاربَإلاالحدَّعليهأقمتُمَنلأَدِيَ

!يدّاللّّهرسول"فإنَّولفظهما:داود.أبيلفظ."نحنقلناهشيءٌهوإنَّماشيئًا،

")4(.يَسُنَّهولممات

)1(

)2(

)3(

)4(

مغيرةطريقمنصحيحبسند)5663(النسائيأخرجهلكنحميد،لجهالة؛ضعيف

4(.413/):الحاكموصححهعمر،ابنعننُعمأبيبنالرحمنعبدعن

،(951)3/:الآثار"معاني"شرحفيوالطحاوي967(،65،1)53أحمدأخرجه

أخرجه":فقال7(21/0):داالفتح"فيلحافظاإليهوأشار(،4/414):والحاكم

الحسنبينالانقطاعإلىيشير"،مقالمنهماكلوفيعنت،وجهينمنوالحاكمأحمد

والحديثالآخر،الطريقفيحوشببنوشهرأحدهما،فيعمروبنالدّهوعبد

.بشواهدهيتقوى

عنالزهريعنسفيانطريقمن31(4)8/:والبيهقي(،4)485داودأبوأخرجه

(1/08)2:"في"الفتحالحافظوأجاب؛بالإرسالأعلأنهغير؛ثقاتورجاله،قبيصة

منه،يسمعولمىشم!دالنبيعهدفيوولد،الصحابةلادأومنذويببن"وقبيصة:فقال

صحابيُّ،ذلكقبيصةَبلَّغالذيأنوالطاهر،إرسالهمعثقاتالحديثهذاورجال

يضر".لاالصحابيئإبهاملأن؛الصحيحشرطعلىالحديثفيكون

تخريجه.سبق

.(4)486داودوأبو(،017)7ومسلم)6778(،البخاري
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عليهيُزادلاتقديرًابقولهفيهيُقَدِّرلم!وواللّهرسولأنَّبذلكالمراد:قيل

فيهاضربع!يورّادلّّهرسولأنَّشهدَفعليُّقدوإلَّاالحدود،كسائريُنقَصولا

.(1)أربعين

جمععمرفإنَّ،بثمانينالتَّقديريعني،نحن"قلناهشيءٌهو"إنَّما:وقوله

خلافتهعليُّفيجَلَدثمَّفأمضاها،،بثمانينفأشاروا،واستشارهمالصَّحابة

2(.)إليَّأحبُّهذا:وقال،أربعين

)3(والأربعونحدّ،الأربعينأنَّعلىتدلُّراَهاالأحاديثتأمَّلومَن

إلىأنَّهوإمَّامنسوخإمَّاوالقتل،الصَّحابةُعليهإ)4(اتَّفقتعزيرٌعليهاالزَّائدة

قتلَرأىفاذابحدِّها)5(،واستهانتَهمفيهاالنَّاستهالكبحسبالإمامرأي

منوهذاوغرَّب)7(.عمرفيهاحَلَقوقد،ذلكفلهالباقونلينزجر)6(واحدٍ

التَّوفيق.وبادلّه،بالأئمَّةالمتعلِّقةالأحكام

وغيرهم.2(157)ماجةوابن)،0844)داودوأبو(،017)7مسلمأخرجه(1)

السابقة.الحاشيةينظر)2(

."لأربعينا":ث،ب)3(

."عليه":ب،س(4)

منهوتكررهلها،مستحلًّاشربهامنعلىيحمليقالوقد":نصهتعليقٌنهامشفي)5(

".التوبةعدمعنينبي

."ليزجر":الهنديةوط،لاليزدجر":ث)6(

:الرزاقعبدأخرجهوالتغريب233(،-232)9/:الرزاقعبدأخرجهالرأسحَلْق)7(

.32(1)8/:والبيهقي(،675)6والنسائي(،023-123/)9
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فصل

السارقفي!يوِرّحُكْمهفي

.(1)دراهمثلاثةثمنهمِجَنفيسارقًاقطَعَ

)2(.دينارٍربعمنأقلَّفياليدُتُقطَعلاأنَّهوقضى

منأدنىهوفيماتقطعواولا،دينارٍربعفي"اقطعوا:قالأنَّهعنةوصحَّ

أحمد)3(.الإمامذكره."ذلك

أدنىفي"شي!اللّّهرسولعهدفيالسَّارقيدُتُقطَعتكن"لم:عائشةوقالت

)4(."ثمنٍذامنهماكلٌّوكان،حَجَفَةٍأوتُرْسٍ،المجنِّثمنمن

وشرقيدُه،قتُقطَعالحبلَيسرقالسَّارقَ،اللّه"لعن:قالآَنةعنهوصحَّ

كلُّ)6(بل:وقيلالحديد،وبيضةالسَّفينة،حبلهذا:فقيل)5(."يدهفتُقطَعالبيضةَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

1!دلَّهُعَت!.رَعمربناللّهعبدحديثمن(،1)686ومسلم)5967(البخاريأخرجه

النسخ.خلاف""قيمته:المطبوعفيووقع

اللَّةُ!حثكَتفَا.زَعائشةحديثمن(6841)ومسلم)9678(البخاريأخرجه

راشد،بنمحمدغير؛الشيخينرجالورجاله2(،154)5المسند""فيأخرجه

يدتقطعإلا:ولفظه،بنحوه(6841)مسلمواخرجه،ثقتانوهما،الغسانيويحتى

فصاعدًا".دينارربعفيإلاالسارق

والحَجَفَة:الئَهُ!كلَنهَا.رَعائشةحديثمن(1)685ومسلم4967()البخاريأخرجة

.(1/122)المنير":"المصباحالجلد.منيصنعصغيرتُرس

اللَّه!عَئهُ.زَهريرةأبيحديثمن)1)687ومسلم9967(،)6783البخاريأخرجه

تحريف.،""كان:ن
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لقطعسببًافيكونهذا،يسرقإنَّه:أي،بالواقعإخبارٌهو:وقيل،وبيضةٍحبلٍ

بيضأنَّهيرونكانوا:الأعمشقال.منهأكثر)2(هوماإلىمنة(بتدرُّجه)1يده

دراهم.يساويمامنهأنَّيرونكانواوالحبلالحديد،

يدها)3(.بقطعوتجحدُهالمتاعتستعيركانتامرأةٍفيوحَكَم

لها)4(.معارضولا،الحكومةبهذهأحمدُوقال

)6(.والخائنوالمختلِس،المنتهِب،عنالقَطْعبإسقاط"!ي!وحَكَم)5(

الوديعة.خائن:بالخإئنوالمراد

لمَّاء!ي!النبيَّلأنَّشرعًا،السَّارقاسمفيفيدخلالعارَّية،جاحدوأمَّا

أنَّلوبيدهنفسي"والَّذي:وقالقطَعَها،،الجاحدةالمستعيرةشأنفيكلَّموه

".لابتدريجه:ي،س،ث(1)

أكبر"."ز:د،2()

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(1)688مسلمأخرجه)3(

عليها،قطعلاأنهأخرىروايةوعنه(.1286)3/أحمد":بنادلّهعبد"مسائلينظر(4)

.(174-164/)12":"المغنيينثلرالفقهاء،سائرقولوهو

".ادلّه"رسول:زيادةدز،في()5

ماجهوابن(،1794)والنسائي(،41)48والترمذي(،1943)داودأبوأخرجه)6(

سماعبعدمأُعلَّوقدجابر.عنالزبير،أبيعن،جريجابنعنطرقمن1925(،)

الدارميعندبالسماعجريجابنتصريحثبتلكنالزبير،أبيمنلهجريجابن

حديث"هذا:الترمذيقال.مسلمبنوالمغيرة،الثوريوتابعه،وغيره231(0)

عندأنسحديثمنشاهدوله(،44)56حبانابنوصححه"،صحيححسن

وسندهما،ماجهابنعندعوفبنالرحمنعبدحديثمنولبعضه،الطبراني

.(123)4/الحبير":"التلخيصينظر.صحيح
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)1(.يدَها"لقطعتُسرقَتْمحمدٍبنتَفاطمةَ

المُسْكِرأنواعسائركإدخاله،السَّارقاسمفيالعاريّةجاحدَ!يمفإدخاله

كلامه.مناللّّهبمرادللأمَّةتعريف!وذلكفتأمَّلة،الخمر،اسمفي

منةأصابمنأنَّوحكَموالكَثَر)2(،الثَّمَرسارقعنالقطعَ!سًي!وأسقطَ

مثليهغرامةفعليهبشيءٍمنهخرجومن،عليةشيءفلامحتاجوهوبفمهشيئً!

ثمنبلغإذاالقطعفعليهبَيْدَرُه،وهوجرينهفيشيئً!منهسرقومن،والعقوبة

العَدْل.وحُكْمهالفَصْل،قضاوهفهذاالمجنِّ)3(.

وما،نكالٍوضَرْب،مرَّتينبثمنهامراتعهامنتؤخذالتيالشَّاةفيوقضى

المجنِّ)4(.ثمنبلغإذاالقَطْعففيهعَطَنة،منأُخِذ

)1(

)2(

)3(

)4(

ا!دثَةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(1)688ومسلم)3475(البخاريأخرجه

الأثير.لابن(4521/):""النهاية.النخلجمّارالكَثَر:

من(94)58والنسائي)،1)928والترمذي(،0943و)(0171)داودأبوأخرجه

ماجهابنوأخرجه.حسنداسناده،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديث

جدًّا؛ضعيفوسندهكَثَر"،ولاثمرفيقطع"لا:بلفظهريرةأبيحديثمن2()595

بلفذهشاهدلةلكن.متروكوهو،وأخوه،ضعيفوهوالمقبري،سعيدبنسعدُفيه

والنسائي(،441)9والترمذي(،)4388داودأبيعندخديجبنرافعحديثمن

وإرساله،وصلهفياختلفوقد،صحيحبسند2(،)395ماجةوابن(،0694)

ينطر."بالقبولمتنَهالعلماءُتلقَّتالحديثهذا":الطحاويقال.أزجحوالوصل

6(.57)8/:المنير""البدر

شعيب،بنعمروحديثمن2(5)69ماجهوابن(،94،9594)57النسائيأخرجه

،1)928والترمذي(،0117،943)داودأبوبعضَهوروى.جدهعن،أبيةعن

أيضًا.شعيببنعَمروحديثمن،وحسَّنه(1334
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فأرادالمسجد،في)1(عليهأميَّةبنُصفوانُنامَ،رداءٍسارقِبقطعوقضي

)2(."بةتاتينيأنقبلكان"هلَا:فقال،منةيبيعهأوإيَّاهيهبهأنصفوان

المسجد)3(.فيالنِّساءصُفَّةمنتُرسًاسرقَسارقًاوقَطَع

"مال:وقالالخُمُس،منسَرَقالخُمُسرقيقمنعبدٍعنالقطعَودرأ

)5(.ماجهابن))4ذكره.بعضًا"بعضُهسرَقَاللّّه

إخالك"ما:لهفقال،متاغمعهيوجدولم،اعترفَسارقإليهورُفِع

فقُطِع)6(.بهفأَمَرثلاثًا،أومرَّتينعليةفأعاد،بلى:قالسرقتَ؟"

)1(

)2(

(3(

)4(

)5(

)6(

."...عليهنائموهوأميةبنصفوانِزداءِسارقِ"بقطع:الرسالةطفيالجملةغيّر

عنطرقمن2)95)5ماجهوابن()4883والنسائي(4943)داودأبوأخرجة

طاوسروايةوأجودها،مقالمنطرقهتخلوولاومرسلًا،موصولًاأميةبنصفوان

()9346الداراقطنيعندعباسابنعنروايتهوكذا(،)9488النسائيعندعنه

الآثار":"مشكلفيأيضًاالطحاويوصحح،إسنادهوصحَّح38(4/0):والحاكم

،صفوانبنادلّهعبدعن،الزهريعن،مالكعنسوار،بنشبابةروايةَ(157)6/

وقد،طرقهبعضمنالإسنادصحيحفالحديث2(.)595ماجهابنعند،أبيةعن

)2317(.الإرواء"في"والألباني(4563/):"التنقيح"فيالهاديعبدابنصححه

وتمامه:اَهـيئَةُعَنطُ،عمرزَابنحديثمن(094)9والنسائي()4386داودأبوأخرجه

قريبًا.سبقكما،بنحوهالشيخانوأخرجه،قويّوإسناده"دراهمثلاثة"ثمنه

النسخ.خلاف"رواه":المطبوعفي

تميم،بنوحجاحالمغلّس،بنجُبارةسندهوفي،عباسابنحديثمن1925()

بسند282()8/:والبيهقي(،1)8873الرزاقعبدوأخرجه؛ضعيفوكلاهما

.(013)4/:"التلخيص"ينظرمرسلًا.مهرانبنميمونعنضعيف

أبيحديثمن2(5)79ماجهوابن(،4)877والنسائي(،0438)داودأبوأخرجه

-؛مجهولوهوذر،أبيمولىالمنذرأبوفيه؛ضعيفبخسنداَ!كلَئهُددَّهالمخزوميأمية
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بة"اذهبوا:فقال،بلى:فقالسرق؟"إخالة"ما:فقالآخرإليهورُفِع

إلى"تُب:فقال!يم،النبيَّبةوأُنيفقُطِع"،بهائتونيثمَّاحسموه،ثمَّ،فاقطعوه

.(1)"عليكاللّّه"تابَ:فقال،اللّّهإلىتبتُ:فقال،"اللّّه

حديثٌ:قال.عنقهفييدهوعلَّقسارقًاقطعأنَّه:عنه)2(الترمذيوفي

حسن.

فصل

بسرفةرجلّااتهممَنعلئع!ي!حُكْمهفي

فاتَّهموا،متإعٌلهمسُرِققومًاأنَّ:اللّّهعبدبنأزهرعنداود)3(أبوروى

مجيءفييخالفهلكن،وصلةتقديرعلى،الاَنيهريرةأبيحديثلهيشهدوقد

.واحدةمرةفيهالإقرار

31(،)63"سننه"فيوالدارقطني(،681)3/:الآثار"معاني"فيالطحاويأخرجه(1)

هريرةأبيحديثمن27(1)8/:"الكبرى"فيوالبيهقي38(،41/):والحاكم

المدينيابنورجحخصيفة؛بنيزيدعلىووصلةإرسالهفياختلفوقدادلَّةُ!صكَئهُ،رَ

القطانوابنالحاكموصحح،إرسالَهوالبيهقيوالدارقطنيخزيمةوابنداودوأبو

و"البدر66)،/01):"و"العلل2(،4)4"المراسيل"ينظر:.الموصولالملقنوابن

.(4421/):"التلخيصو"674(،)8/:المنير"

من2()587ماجهوابن(،8294)والنسائي(،1144)داودأبووأخرجة(،41)247()

ومدارهادئَه!كلَتهُ،رَعُبيدبنفَضالةعنمحيريز،ابنعن،مكحولعن،الحجاجطريق

،مجهولوهومحيريز،وابنِ،عنعنهوقدمدلسضعيفوهو،أرطاةبنالحجاجعلى

"لم:العربيابنوقالحجر،وابنوالزيلعيالقطانالنساييُّوابنُالحديثَوضعف

37(،0)3/:إالرايةو"نصب(،183)3/:"والإيهامالوهم"بيانينظر."يثبت

.(4921/):"التلخيصو"

وقد-أزهر،عن،صفوانعنالوليد،بنبقيةطريقمن(4874)والنسائي(،4382))3(
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فحبسهمء!ي!،اللّهرسولصاحببشيرٍبنالنُّعمانَفاتواالحاكة،منناسًا

،امتحانٍولاضرببغيرسبيلَهمخلَّيتَفقإلوا:فأتوه،سبيلهمخلَّىثمَّايّامًا

أخذتهـالَّا،فذاكًمتاعُكمخرجفان،أضربهمأنشئتَمإن،شئتمما:فقال

:فقال؟حكمكهذافقالوا:.ظهورهممنأخذتُالذيمثلظهوركممن

)1(.ورسولهاللّهحكمهذا

فصل

أمورًا:الأقضيةهذهتضمَّنتوقد

.دينارٍربعأودراهمثلاثةمنأقلَّفييُقطَعلاأنَّهأحدها:

لعنكما،أعيانهمدونبانواعهمالكبائرأصحابلعنجواز:الثَّاني

،(4وعاصرَها)الخمرشاربَولعن)3(،وموكلهالرِّبااَكلَولعن2(،السَّارقَ)

حديث"هذا732(:0)""الكبرىفيالنسائيفالالوليد،بنببقيةالحديثهذاأُعلَّ

بنفبقيَّة؛ثابتالروايةإسنادوظاهر".ليعرفأخرجتهوإنمابمثلة،يحتجلامنكر،

يرويهفيمازرعةوأبووالعجليسعدابنووثقة)حدثنا(،:قالالنساليُّإذاوثَّقهالوليد

قدوهناثبت("،فهوالشامأهلعنروى"إذا:عديابنوقال،خاصةالثقاتعن

تعليقًا،البخاريلهوروى،ثقةحمصيوهوصفوانعنوروى،بالتحديثصرَّح

فلعل(.1/473):"التهذيب"تهذيبينظر:الشواهد.فيواحدًاحديثًاومسلم

الإسناد.فيخفيةعلةأوالمتنفينكارةإلىنظرالنسائي

"المسند".لفظكانوإن،النسخخلاف"رسوله"وحكم:المطبوعفي(1)

تخريجه.سبق)2(

(1،8951)795ومسلمآددَّهُيةكَنهُ،رَجحيفةأبيحديثمن)5347(البخاريعند)3(

اكأيلَّةُعَتطُ.رَوجابرمسعودابنحديثمن

في-ادلَّةُآةكلَئهُ،رَعمرابنحديثومن0338(،)ماجهوابن3674()داودأبيعند4()
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شربوقد)2(حمارٍاللّّهعبدِلعنعنونهى1(،)لوطٍقومعَمَلعَمِلمَنولعنَ

اللَّعنعليةعُلِّقالذيالوصففإنَّ،الأمرينبينتعارضولاالخمر)3(.

وأ،ماحيةٍحسناتٍمِنبة؛اللَّعنلحوقيمنعمابهيقومفقدالمعيَّنوأمَّا،مقتضٍ

.الأعياندونالأنواعفتُلْعَن،عنهاللّّهمنعفوٍأومكفِّرؤ،مصائبأو،توبةٍ

والبيضةالحبلسرقةأنَّأخبرفإنَّةالذَّزائع،سدِّإلىالإشارة4(:الثَّالث)

يدُه.تُقطَعحتَّىتدعهلا

تقدَّم.كماشرعًاسارقٌوهو،العاريّةجاحدقَطْع:الرَّابع

عليهنصَّوقدالغُرم،عليهضُوعِففيهقَطْعَلاماسرقمنأنَّ:الخامس

تقدَّموقدالغُرم)5(.عليهضُوعِفالقطععنهسقطمَنكلُّ:فقالأحمدالإمام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عندأنسحديثمنشاهدوله.مقبولوهو،الغافقيادلّهعبدبنالرحمنعبدإسناده

)9928(أحمدعندعباسابنحديثومن3381(،)ماجهوابن(1)592الترمذي

.(175)3/:"الترغيب"فيوالمنذريوالحاكمحبانابنوصححه،حسنةبأسانيد

.(4/991):"التلخيصو"(،796)8/:المنير"البدر"ينظر

ابنوصححةآضِىيلَّةُعَتطُ،رَعباسابنعنعكرمةعنطرقمن(1875)أحمدأخرجة

3462(.)"الصحيحةإالسلسلةينظر:356(.4/):والحاكم(44)17حبان

وليسلقبه"حمار"لأنخطأ؛،حمار"بنادلّّهعبد":الهنديةوط،بن،ث،فيوقع

":الصحابةمعجمو"275(4/،181-171)2/:""الإصابةينظر،والدهاسم

للبغوي.(451-61/)

تخريجه.سبق

"!والعشرون"الواحدالامورآخرحتىالخطأواستمر"،الرابع":ي،ث،سفيوقع

":الممتعالشرحو"(،171)9/:"و"المبج073(،)5/:"الممتع"ينظر

(41/.)366
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.(1)المرتعمنوالشَّاة،المعلَّقةالثِّمارسرقة:صورتينفيبهالنَّبويُّالحكمُ

)2(:عقوبتينبينالجمعذلكوفيالغُرم،معالتَّعزيراجتماع:السَّادس

.وبدنيَّةٌماليَّة

منالثِّمارسارقعنالقطعَأسقطَ!وفإنَّهالحِرْز،اعتبار:السَّابع

لنقصانهذاأنَّ)3(حنيفةأبيوعندالجَرِين،منسارقهعلىوأوجبهالشَّجرة،

لإسراعماليّتهنقصتماكلِّفيأصلًاهذاوجَعَل،إليهالفسادلإسراع،ماليَّته

:أحوالٍثلاثةلهجَعَلع!ييهفإنَّهأصحُّ)5(،الجمهوروقولإلية)4(،الفساد

منويُضرَبمثليهيغرَّموحالةٌبفيه،منهأكلإذا)6(وهوفيها،شيءلاحالةٌ

سرَقَهإذاوهوفيها،يقطعوحالة،وأخرجهشجرهمنأخذهإذاوهو،قطعٍغير

لاوالحرزللمكانفالعبرة،ينتهلمأوجفافهانتهىقدكانسوابيدره،من

مرعاها،منالشَّاةسارقعنالقطعَأسقطع!ي!أنَّهعليهويدلُّ،ورطوبتهليُبْسه

حِرْزها.فإنَّهعَطَنِهامِنسارقهاعلىوأوجبه

لها،معارضلاثابتةٍسننٍعدَّةوفيه،الماليَّةالعقوباتإثبات:الثَّامن

بهاعملمنوأكثر،الصَّحابةمنوغيرُهمالرَّاشدونالخلفاءبهاعملوقد

."تعلمراا":ن(1)

النسخ.خلاف"العقوبتين):المطبوع2()

96(.)7/:"الصنائعبدائعو"274(،)9/:""المبسوطينظر)3(

نظر.انتقالبد،منساقطهناإلى."هذا..وجعل")4(

-21/438):!المغنيو"(،21/444):(البيانو)378(،376-)7/:("الأمينظر(5)

943).

.(إذاما":الثلاثةالمواضعفيالمطبوعفي)6(
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ادلَّهُبهصكَتهُ.رَعمر

،كانأينعليهنائمهوالذيولفراشهلثيابهحِرزٌالإنسانأنَّ:التَّاسع

.غيرهأو)1(المسجدفيكانسوام!

مَنقَطَع!ي!النبيَّفإنَّفيه،وضعُهيُعتادلماحرزٌالمسجدأنَّالعاشر:

وقناديلهحُصُره)3(منسرقمنفيفطَعهذاوعلىتُرسًا)2(،منهسَرَق

لة:قاليقطعهلمومن)4(.وغيرهأحمدمذهبفيالقولينأحدوهو،وبُسُطه

قُطِع)5(.كالذِّمِّيِّحقّفيهالهيكنلمفإن،حقٌّفيها

وأإيَّاه،وهبهفلو،القطعفيشرطٌبالمسروقَالمطالبةأنَّعشر:الحادي

"هلّا:وقال!موّالنَّبيُّبهصرَّحكماالقطعُ،عنةسقطَالإمامإلىرفعهقبلباعه

)6(."بهتاتينيأنقبلكان

كلُّوكذلك،الإمامإلىرفعهبعدالقطعَيُسقطلاذلكأنَّعشر:الثَّاني

بلغت"إذا:عنه"السُّنن"()7(وفي،إسقاطُةيجوزلا،عندهوثبتَالإمامَبلغَحذ

النسخ.خلاففي""أو:المطبوع(1)

تخريجة.تقدم2()

النسخ.خلاف""حصيره:المطبوع)3(

.(21/734):"البيانو"(،21/432):"المغني"ينظر(4)

النسخ.خلافكالذمي""قطع:المطبوع)5(

تخريجة.سبق)6(

ومرفوعًا،موقوفًاالحديثهذاجاءوقد،الأربعةالسننأصحابمنأحديخرجهلم)7(

بنالزبيرحديثمنٍمرفوعًا3(4)67والدارقطني2(،284)الطبرانيفأخرجه

موقوفًا=وأخرجهجدّا.ضعيفوهو،موسىبنمحمدغزيةأبيعلىومداره،العوام
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".والمشفَّعالشَّافعَادلّهفلعن،الإمامَالحدودُ

يُقطَع.لمحقّفيةلهشيءٍمنسرقمَنأنَّعشر:الثَّالث

لأنَّ،شاهدينبشهادةأو،مرَّتينبالإقرارلاإيُقطَعلاأنَّة:عشرالرَّابع

فقطعه،بلى:فقال"؟سرقتإخالك"ما:فقال،مرَّةًعندهأقرَّالسَّارق

مرَّتين.عليهأعادحتَّىيقطعهولم)1(،حيمئذٍ

عنه،بإلرُّجوعأو)2(الإقراز،بعدمللسَّإرقالتَّعريضعشر:الخامس

والتَّهديد،بالعقوبةيُقرَّر)3(مَنالسُّرَّاقمِنبل،سإرقٍكلِّحُكمهذاوليس

اللّه.شاءإنسيانيكم!

وفي.يتلفلئلَّاالقَطْعبعدحَسْمُهالإمامعلىيجبأنَّهعشر:السَّادسر

السَّارق.علىليستالحَسْممُؤْنةأنَّعلىدليل""احسموه:قوله

.غيرهليراهوبهلهتنكيلًاعنقهفيالسَّارقيدتعليقعشر:السَّابع

عاقبوقد،الرِّيبةأماراتُمنهظهرَ)4(إذاالمتَّهمضَرْبعشر:الئَّامن

وسندهالزبير،عنالرحمنعبدأبيبنزبيعةعن2(4)17"الموطا"فيمالك

"هذا54(:0)7/"الاستذكارإ:فيالبرعبدابنقالالزبير.يدركلمربيعةمنقظع؛

)28657(شيبةأبيابنبنحوهأخرجهكما"،صحيحوجهمنويتصل،منقطعخبر

البابوفي"،الموقوف!والمعتمد:وقال،الحافظحَسَّنهبسندالزبير،ابنعلىموقوفًا

87(./21):"الباري)فتحينظر.عباسوابن،عليعن

تخريجه.تقدم(1)

."و":المطبوع2()

"يُقرّ".:الرسالةوطس،ب)3(

"."ظهرت:ب(4)
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.خهمةٍفيوحَبَس،تهمةٍفيالنَّبيُّ!لخي!و

مالُهخرجفإنالمُتَّهَم،بضربرضيمتى)2(المُتَّهِمأنَّعشر:)1(التَّاسع

كلُّهوهذاذلك،إلىأُجِيبَ)3(=اتَّهمهمَنضَرْبمثلهوضُرِبوإلَّاعندَه،

!م!)4(.اللّّهرسولقضاءأنَّهوأخبرَ،النُّعمانبهقضىكماالرِّيبة،أماراتمع

ونحوهما.والعصابالسَّوطالضَّربة)5(فيالقصاصثبوتالعشرونَّ:

فصل

:فقالسرق،إنَّما:فقالواسارقٍبقتلأمرأنَّهداود)6(:أبوعنهزوىوقد

ثمَّ،"اقطعوه":فقالسرق،إنَّما:فقالوا،بقتلهفامرثانيةبهجيءثمَّ،""اقطعوه

رابعةً،بهجيءثمَّ،""اقطعوه:فقال،سرقإنَّما:فقالوا،بقتلهفأمر،ثالثةًبهجيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ولاو"،،بهاتُّهمممَّاشيءعندهيظهرلمإذاالمتَّهمتخلية"وجوب:زيادةالمطبوعفي

الفقيطمنو"و"بهاتّهم"،"مما:قولهإلىالهنديةوفي،النسخفيلهاوجود

.الزيادةهذهبدونمستقيمةوالعبارة.والرسالة

)إذا".:المطبوعفي

بدونها.مستقيموالكلام"أجيبإإن:والرسالةالفقيطفيزاد

تخريجه.تقدم

.""العقوبة:ث

الحديثُهذاأُعِلَّوقددثَه!حُكَئهُ،1جابرزَحديثمن(4)789والنسائي(،0144)

منكر!؛حديث"هذا:النسائيقالولأجلههنا؛المصنفذكرهكماثابتبنبمصعب

ولهحسن،باسناد)9338("في"السننالدارقطنيعندعروةبنهشامتابعهلكن

،إسنادهوصحح(4423/):الحاكمعندحاطببنالحارثحديثمنشاهد

الدارقطنيعندهريرةأبيحديثمنشاهدولبعضه.منكر""بل:فقالالذهبيوتعقبه

2(.434)"الإرواء"فيالحديثالألبانيصححوقد2933(،)
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فأمر،الخامسةفيبهفأُني،""اقطعوه:فقال،سرقإنَّمافقالوا:،""اقتلوه:فقال

.فقتلوهبقتله

هذايصحِّحونلاوغيرُهفالنسائي:الحكومةهذهفيالنَّاسُفإختلف

ليسثابتٍبنومصعبُمنكر،حديثٌهذاالنَّسافيُ)1(:قال.الحديث

وحدَه،الرَّجلبذلك)3(خاصٌّحكمٌهذا:ويقوليحسِّنه)2(وغيرُه.بالقويِّ

به،وتقولتقبلةثالثةٌوطائفةٌ)4(.قتلهفيالمصلحةمن!فاللّهرسولُعَلِملِمَا

هذاإلىذهب)5(وممَّن.الخامسةفيقُتِلمرَّاتٍخمسَسرقإذاالسَّارقوأنَّ

المالكيَّة.من)6(المصعبأبوالمذهب

روىوقد.الأربعةالسَّارقأطرافعلىالإتيان:الحكومةهذهوفي

أربعبهفأُتي،سَرَقبعبدأُنيع!اّلهالنبيَّ"أنَّ)7(:""مصنَّفةفيالرزاقعبد

ثابتبن"مصعب)9742(:عقب"الكبرى"فيوقال)7894(،عقب""المجتبىفي(1)

هذافيأعلمولا،بصحيحليسالحديثوهذايتركه،لمالقطانويحمى،بالقويليس

ءلمجيم".النبيعنصحيحًاحديثًاالباب

حسن"هو:"وقيل(:01/471)":"الفروعفيمقلحابنوقول.حسَّنةمنأجدلم)2(

هنا.منمأخوذأنهالظاهر

.س،يفيليست)3(

567(.566-)4/":السننمعالم9فيالخطابيقولهو)4(

.!"وذهب:س(5)

.(2591/)4:"الاستذكار"فيالبرعبدابنعنهذكره)6(

أخبرني:قال،جُريجابنطريقمن273()8/":"الكبرىفيوالبيهقي(،)18773)7(

قال.مجهولربهوعبدمرسلًا،ربيعةأبيبنالحارثعن،أميةأبيبنربهعبد

إ،-الصحابةمنوافقهمَنقولَويقوّيالموصولَ،يقويالمرسل"وهذا:البيهقي
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ثمَّ،رجلَهالسَّادسةثمَّيدَه،فقطَعَ(،1)الخامسةبهأُنيثمَّ،فتركه،مرَّاتٍ

رجلَه)2(".الثَّامنةثمَّيدَه،السَّابعة

علىلا؟أمكلِّهاأطرافهعلىيؤتَىهلبعدَهم،ومَنالصَّحإبةُواختلف

كلِّها،عليهايؤتَى:روايتيهإحدىفيوأحمدالشَّافعيُّومالكفقال.قولين

)3(.ورجلٍيدٍمنأكثرمنهيُقطَعلا:ثانيةٍروايةٍفيوأحمدحنيفةأبووقال

ذهابأو،الجنسمنفعةتعطيلالمحذورفهل،القولهذاوعلى

اليمنىاليدأقْطَعكانلوفيماأثرهمايظهر،وجهانفيه؟شقٍّمنعضوين

يؤثَرلم،أطرافهعلىيؤتَى:قلنافإن.فقطاليسرىالرِّجلأقطعأو،فقط

ويده،الأولىالصُّورةفياليسرىرجلهقُطِعتعليها،يؤتىلاقلنإ:وإنذلك،

اليمنىالرِّجلمعاليسرىاليدأقْطَعكانوإنالعلَّتين،علىالثَّانيةفياليمنى

علىيمناهتُقطَعلمفقط،اليسرىاليدأقطعكانوإنالعلَّتين،علىيُقطَعلم

العلَّتين)4(.

"السنن"فيالدارقطنيعندمالكبنعصمةحديثإلىبالموصوليشير:قلت

فيالذهبيقالجدًّا،ضعيفوهوالمختار،بنالفضلسندهوفي)3265(،

373(،)3/:"الراية"نصبينظر.موضوعًا"يكونأن"يشبة935(:)3/:""الميزان

2(.99)6/:الزوائد"مجمعو"

".الخامسةفي":والهندية،بز،،ث(1)

النسخ.خلاف"رجلهفقطع...يدهفقطع...رجلةفقطع":والرسالةالفقيطفي2()

و"بدائع(،21/644):"المغنيودا688(،686-/)13:الكبير""الحاويينظر)3(

.(21/821)":و"الذخيرة(،4501/):"عابدينابنحاشيةو"86(،)7/:"الصنائع

الهندية.طليستوالواو"فتأملنظرفية"]وأ:المطبوعفيبعده(4)
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منفعةبذهابعلَّلنافإنالعلَّتين،علىينبني؟اليسرىرجلُهتُقطعوهل

ولو.تُقطَعلم،شقٍّمِنعضوينبذهابعلَّلناوإن،رجلُهفُطِعت،الجنس

الجنسمنفعةبذهابعللنافإن،فقطيمناهماأوالرجلينأقطعوهوسرق

يُقطع)1(.لمشقٍّمِنعضوينبذهابعللناوإنفُطع،

فُطِعتالجنس)2(منفعةبذهابوعلَّلنا،فقطاليدينأفطعكانوإن

طَرْدهذاتُقطَع)4(.لمشقٍّمنعضوينبذهابعلَّلناهـان)3(،اليمنىرجله

.القاعدةهذه

وفرقٌ.الرِّوايتينعلىيديهيمنىتُقطَع:فيه)5("المحرَّر"صاحبوفال

أفطعكانإذاإنَّه:الفرقفييُقالوالذي،اليدينمقطوعمسألةوبينبينها

الاكلفيبالأخرىانتفعيديهإحدىقُطِعتفاذاكإلمقعد،فهو،الرِّجلين

إلاينتفعلماليدينأفطعَكانوإذا،وغيرهوالاستجماروالوضوءوالشُّرب

ومِن.يدٍبلاالواحدةبالرِّجلالانتفاعيمكنهلمإحداهما،ذهبتفإذا،برجليه

تنفعلاالواحدةوالرِّجل،المشيمنفعةعدممعتنفعالواحدةاليدأنَّالفَرْق

أعلم.واللّه،البطنرمنفعةعدممع

النسخ.باقيفيوهو،والمطبوعسفيليسهناإلى.".وهو.سرق"ولو(1)

".بمنفعة"وعللنا:يس،)2(

النسخ.منوالمثبت""اليسرى:المطبوعفي)3(

.نث،فيليسهناإلى."..أقطعكان"وإن4()

تيمية.ابنللمجد(016)2/)5(
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فصل

معاهَدأوذمِّيأومسلممِنسَبّهفيمن!يمقضائهفي

علىمولاهاقتلهالمَّاالأعمىولدأمِّدمبإهدارقضىأنَّهعنهثبت

السَّبِّ)1(.

إلاالفتحيومَالنَّاسَوأمَّن)2(،وأذاهسبِّهعلىاليهودمنجماعةًوقتل

"مَن:وقالوامرأتان)3(.زجالٍأربعةوهم،ويهجوهيؤذيهكانممَّننفرًا

أبيودمَدمَهوأهدر)4(."ورسولَهاللّّهَآذىقدفإنَّه،الأشرفبنلكعب

)5(.رافع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

آ!دئَهُعَنطُ،رَعباسابنحديثمن(0704)والنسائي(،1436)داودأبوأخرجه

35(.44/):إسنادهالحاكموصحح

":المسلولو"الصارم5(،47)2/:"الشفا"وينظرهنا،المصنفسيذكرهماذلكمن

بعدها(.وما1/56)

أبيبنسعدحديثمن)04)67والنسالْي(،9435و2)683داودأبوأخرجه

خَطَل،بناللّّهوعبد،جهلأبيبن)عكرمة:الأربعةهؤلاءوسمَّيأللَّة!عَئهُ،رَوقاص

منشاهدوله،صحيحوالحديث(.السرحأبيبنادلّهوعبد،صبابةبنومقيس

صحيححديثداهذا:الحاكمقال.حسنبسند31()49داودأبيعندأنسحديث

".مسلمشرطعلى

":و"التلخيص6(،40/)":الفتح"فيمذكورتسميتهمفيالرواياتواختلاف

(4/51.)2

تخريجه.تقدم

عازببنالبراءحديثمن3(0)22البخاريعندرافعأبيمقتلقصةجاءت

آدئَةيًهُعه.رَ
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ليست:سبَّةمَنقَتْلأرادوقد،الأسلميِّبَرْزةلأبيالصِّدِّيقبكرٍأبووقال

ع!ي!)1(.اللّهرسولبعدلأحدٍهذه

الصَّحإبة،منلهممخالفولا،بعدهمنخلفائهوقضاءلمجم!قضاؤهفهذا

الحكم.هذامخالفةمناللّّهأعاذهموقد

النبيَّتشتمُكاذتيهوديَّةً"أنَّ:عليّكر")2("سننهفيداودأبوروىوقد

دمَها".!اللّهرسولُفأبطَلَ،ماتتحتَّىرجلفخنقهافية،وتقع!!

امرأهجت:قالعبَّاسٍابنعن)3(والمغازيالسِّيرأصحابُوذكر

فقتلها،فنهضأنا،قومها:مِنرجلٌفقالبها؟"لي"مَن:فقإل!سًي!،النبيَّ

)4(."عنزانفيهاينتطحلا":فقالالنَّبيُّع!و،فأُخبر

)1(

)2(

)3(

)4(

،برزةأبيعنطرقمن(1704،7604)والنسائي(،)4363داودأبوأخرجه

62(.4/1):""التنقيحينظر35(.4/4):إسنادَهالحاكموصحح

ادلَّةُ!ثكَئهُ.رَبكرأبيعلىعائد)سبَّة(فيوالضمير

أنهوالراجحخلافمنهسماعهوفياللَّةُ!عَتهُ،رَعليعنالشعبيطريقمن()4362

شيبةأبيابنعندمرسلًاالشعبيعنالحديثوجاء،الجملةفيمنةوسمعلقيه

المدينيكابن؛العلمأهلمنجماعةعندحجةالشعبيومرسل)37432(،

شيخُالحديثَوجوّد؛الاَنيادلَّةُ!ثكَئهُرَعباسابنحديثمنشاهدوله،والعجلي

65(./1):""الصارمفيتيميةابنالإسلام

637(.2/):"هشاملابنو"السيرة(،1/173):"الواقديمغازي"ينظر

)856(،"الشهاب"مسندفيوالقضاعي326(،)7/":"الكاملفيعديابنأخرجه

،عباسابنعنالشعبيعنمجالدعناللخميالحجاجبنمحمدطريقمن

بنمحمدبوضعهيتهممما"هذا:عديابنقال،كذابالحجإجبنومحمد

6(.0)13"و"الضعيفة(،0995)"الحفاظذخيرة":ينظر."الحجاج
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وهوومشاهير،وحِسانٍصحاحٍبينماحديثًاعشربضعةذلكوفي

.(1الصَّحابة)إجماع

سبَّبرجلٍعمرأُتيَ:قالمجاهدعن(")2("مسائلهفيحربذكروقد

الأنبياءمنأحدًاسبَّأواللّّه)3(سبَّمَنعمر:قالثمَّ،فقتلةع!سوّالنبيَّ

وأورسولَه،اللّهسبَّ)4(مسلمٍإلّما:عبَّاسٍابنعنمجاهدقالثمَّ.فاقتلوه

فإنيُستتإب،رِدَّةٌوهي!ن!،اللّهبرسولكذَّبفقدالأنبياء،منأحدًاسبَّ

وأالأذبياءهنأحدًا)5(سبَّأواللّّهفسبَّعاذد،معاهدٍوإلّما،قُتلوإلَّارجع

.فاقتلوهالعهد،نقضفقدبه،جهر

النبيَّيسبُّهذا:لهقل،واهبٌبهمرَّأذَّهعمرابنعنأحمد)6(وذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

بعدها(.وما-512)2/:"المسلول"الصارمفيتيميةابنذكرها

381(:)2/:"المسلولالصارم"فيوجاء"،مسائلة"منالمطبوعةالقطعةفيأجدهلم

وسنده،.".عمر.أتي:قالمجاهدعنسليمأبيبنليثعنمسائلهفيحربوروى"

فيردهوأو.ضعيفوهو،سليمأبيبنليثوفيهعمر،يدركلممجاهد؛منقطع

ثمعمر،ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىطريقمن)54(برقم"الحفاظ"ذخيرة

".محفوظغيرمنكر،وهذا":قال

(".ورسوله":زيادةالمطبوعفي

".مسلم"رجل:ن

."...أحدٍبسبّأوادلهبسبّعاند":ن

بناددّهوعبدحنبلطريقمن)726("والردةالمللأهلأحكام"فيالخلالعندكما

فيمسددوأخرجهعمر.ابنعنرجل،عن،حصينعن،هشيمعنعنه،أحمد

"الدياتدافيعاصمأبيوابن-،2(310)"العاليةالمطالب"في-كما"مسنده"

،(4/942):"المهرةالخيرةإتحاف"ينظر.يسملمراوفيه؛ضعيفبسند342()

383(.2/):"المسلولو"الصارم
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نبيَّنا.يسبُّواأنعلىالذّمَّةنُعْطِهملم[نَّالقتلتُه،سمعتُهلوعمر:ابنفقال!يررّ،

الإجماعَالأئمَّةمنواحدٍغيروحكىكثيربذلكالصَّحابةعنوالآثار

منالأوَّلالصَّدرإجماععلىمحمولٌوهوشيخنا)2(:قال(.1)قتلهعلى

سبَّة.فيمنوقضائه!نهالنَّبيِّحكمذِكْرهوإنَّماوالمقصود:.والتَّابعينالصَّحإبة

وفي)3(،تعدللمفانَّكاعدل:بقولهعَدْلهفيقَدَحمَنقَتْلع!يمتَرْكهوأمَّا

أزيدماقسمةٌهذهإنَّ:بقولهقَصْدهوفيعمَّتك)4(،ابنَكانأنْ:بقولهحُكْمة

وتستخليالغيِّعنتنهىإنَّكيقولون:بقولهخَلْوتهوفيادلّه)5(،وجهبها

وليس،يتركهأنولهيستوفيهأنفله،لهالحقَّأنَّفذلكذلك=وغيربه)6(،

.(91-213/):"المسلولالصارم"فيتيميةابنالإسلامشيخمنهمطائفةذكر)1)

.(241/):"الصارمإفي(2)

قَسْمقصةفيدلَّهُ!كلَئهُ،1جابررَحديثمن(01)63ومسلم)3138(،البخاريعند)3(

أبيحديثمن(6401)ومسلم6(01،36631)البخاريأخرجهكما،حنينغنائم

.الخويصرةذيقصةفياللَّةُ!كلَئهُ،رَالخدريسعيد

آ!دلَّهُعَظُ،رَالزبيربناللّهعبدحديثمن)2357(ومسلم)9235(،البخاريأخرجه4()

.الحرةشراجفيالأنصاربعضمعالزبيرمخاصمةقصةفي

ورجحاللَّةُ!كلَئهُ،رَمسعودابنحديثمن(،6201)ومسلم31(،05)البخاريعند5()

56(.)8/":الفتح"ينظرقُشير.بنمُعتِّبالقائلكونالحافظ

اللفظةهذهأبهمأنهغير3631(؛)داودوأبو2(،00)17المسند""فيأحمدأخرجه)6(

مختصرًا،()4875والنسائي(،41)17الترمذيأخرجهكما،شيئًا"ذكر"ثم:فقال

:فقاللمجبروّالنبيإلىقامأخاهأن:جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزطريقمنكلهم

لئن:فقال،عنهفأعرضأخذوا؟بمجيراني:قالثم،عنهفأعرضأخذوا؟بمجيراني

فقام؟"قالما":فقال،بهوتستخليالغيعنتنهىأنكليزعمونالناسإن،ذاكقلت

=،منكمقائلهاأوقلتموها،لقد"أما:فقال،عنه"ليكفُة"إنه:!سًييمّاللهرسولفقال،أخوه
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!ي!.حقِّهاستيفاءتركلأمَّتة

بالعفومأموزًا!يررّكانحيثالأمر،أوَّلفيكانهذافإنَّوأيضًا

والصَّفح.

ينفّرولئلَّا،الكلمةوجَمْعالتَّاليفلمصلحةحقِّةعنيعفوكانفإنَّهوأيضًا

!لَجم!%.بحياتهيختصُّهذاوكلُّ،أصحابهيقتلأنَّهيتحدَّثواولئلَّا،عنهالنَّاس

فممل

سَمَّهبر!لًخيررحُكْمهفي

ثمَّلقمةً،منهافأكل،شاةٍفيسمَّتهيهوديَّةً"أنَّ"الصَّحيحين")1(:فيثبت

فيهكذايعاقبهإ"ولم!ممالنَّبيُّعنهافعفاالبراء،بنبِشْرمعهوأكللفَظَها،

"."الصَحيحين

ماتفلمَّا،حقِّهفيعنه!عفاإنَّه:فقيلبقتلها.أمرأنَّهداود)2(:أبيوعند

بة.قتلهاالبراء،بنبِشْر

آكله،دونبهيعلممسمومًا،طعامًالغيرهقدَّممنأنَّعلىدليلوفيه

منه.أُقيد،بهفمات

إوفي:الترمذيقال."جيرانهعنلهخَلّوا،عليكمهولعليُّوماإنهذاكأفعلكنتلئن

فيتيميةابنقال.حسنإحديث،جدهعن،أبيهعنبهز،حديث.هريرةأبيعنالباب

.(23)79لإرواء"ا":وينظر،صحيحسنادبإ:(2434/):"الصارم"

تخريجه.سبق(1)

علىاختلفوقد.هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدطريقمن4(115)2()

بنعبادووصلة،وغيرهالطحانخالدعنةفأرسلةوارساله؛وصلةفيعمروبنمحمد

2(،91)3/:الحاكمعندسلمةبنوحماد4(،6)8/:""الكبرىفيالبيهقيعندالعوام

2(.19)6/:الزوالْد""مجمعينظر،"يخرجاهولم،مسلمشرطعلى"صحيح:وقال
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فصل

الساحرفيمج!شهحُكْمهفي

أنَّهالصَّحيحُوهذا)2(."بالسَّيفضَرْبةالسَّاحر"حدُّ:عنة(1)الترمذيفي

الدّه.بدبنحدتعلىمبوف!

مُدَبَّرةًقتلتأنَّهاحفصةعنوصحَّ)3(،بقتلةأمرأنَّهعمرعنوصحَّ

أنَّهاعائشةعنورُويأمْرِه)4(.دونفعلَتْهإذ،عثمانعليهافأنكرسحرَتْها،

المنذرابنُذَكَرهباعتها)6(.أنَّهاورُويسحَرتْها،مُدَبَّرةً(أيضًا)ْقتلت

)1(

)2(

)3(

(4(

)6(

مسلمبنإسماعيلوفيه،إسنادهوصحح36(4/0):الحاكموأخرجه(،0461)

الكبير":العلل"فيالترمذيقال،يصحولا،توبعوقد،متروكضعيفوهو،المكي

وضعَّف..شيء.لاهذا:فقالالحديثهذاعنمحمدًا"سألت93(:)2/

موقوفًا".جندبعن"والصحيح:الترمذيوقال،جدًّا"المكيمسلمبنإسماعيل

.(41)46"الضعيفة"ينظر:هنا.المصنفوتبِعه

الرسالة.طمنوحذفت،"وهو":الهنديةطز،

عمرعن،عبدةبنبجالةعندينار،بنعمروطريقمن3(0)43داودأبوأخرجه

البخاريعندوأصله،صحيحوسنده7299(،)الرزاقعبدبتمامهوأخرجه،مكاتبةً

السحَرة.بقتلالأمرذكردونلكن6262(،31،)56

ووصله،عثمانإنكارفيهوليس2(5)53بلاغًاالموطأ""فيمالكأخرجه

(136)8/:""السننفيوالبيهقي284(،19)شيبةأبيوابن(،)18747الرزاقعبد

عمر.ابنعن،نافععن،العمرياللّهعبيدطريقمن،صحيحبسند

."...أنهاأيضًا"عائشة:الهنديةطز،

"المسنددافيأحمدطريقهومن226(،)ص""مسندهفيالشافعيعندالجاريةبيعُجاء

بن-محمدالرِّجالأبيطريقمن(4)267الدارقطنيورواه2(،14)26
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.(1)غيرهو

بهذافأخذاليهود)2(،منسَحَرهمنيقتللم!ي!اللّّهرسولأنَّصحَّوقد

منصوصولكن،يقتلانهفانَّهماوأحمدمالكوأمَّا،حنيفةوأبوالشَّإفعيُّ

بنلَبِيدَيقتللم"!ي!النبيَّبأنَّواحتجَّ،يقتللاالذِّمَّةأهلساحِرَأنَّأحمد

هذاعنيجيبساحرُهميُقتل)4(قالومنسَحَره)3(،حيناليهوديالأعصم

بتركشرًّاالنَّاسعلىيثيرأنخَشِي!يرووبأنَّهبيِّنة،عليهتَقُمولميُقرَّ،لمبأنَّه

؟!قتلهلوفكيفالبئر،منالسِّحرإخراج

)1(

)2(

)3(

)4(

"،الشيخينشرطعلىصحيح"2(:44)4/:الحاكمقال.عمرةعن،الرحمنعبد

.()1757الإرواء""فيالألبانيوصححة

إوعند(:951)8/:"الاستذكار"فيالبرعبدابنقاللكنمسندًا؛نجدهفلمقتلهاأما

المنير":"البدرفيالملقنابنقال."عائشةعن-الساحرقتلأي-البابهذافيمالك

أنهايثبتوإنما،يثبتولاقتلتها،عائشةأن"وذُكر:الصلاحابنعننقلًا52(0)8/

2(.21/30):داالسنن"معرقةينظر،باعتها"

685-687(.)2/:له"الإقناعو"2(،2-1443)8/المنذر:لابن"الإشراف"انظر

،(621-951)8/:الاستذكار"و"(،21/214):""المحلىفيمذكورةوالمسألة

2(.01/50و)277(و162)6/:"و"الفتح

قبل""صحيحهفيالبخاريأخرجهماوكذا،الأعصمبنلبيدقصةفيسيانيكما

أهلمنسَحَرمَن"أعَلى:سئلالزهريعنيونسعنوهبابنعنمعلَّقًا)3175(

وكان،صنعهمَنيقتلفلمذلك،لهصُنعقد!يداللّهرسولأنبلغنا:قالقَتْل؟العهد

.(4-11/61417):""المحلىوينظر،"الكتابأهلمن

حديثمن2(،)918ومسلم963(،5763،5766،1)3268،البخاريأخرجه

الئَهُ!كلَتهَا.رَعائشة

بقَتْل".":الهنديةطب،ن،
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فصل

قتيلوأوّلىالإسلامفيكانتغنيمةلىأوفي!يمّحُكْمهفي

نخلةإلىسريَّةًمعهومَنجحشبنعبدَاللّّه!يمّاللّهرسولُبعثلمَّا

.)1(و"ه
يومين،بعدإلايقرأهلاأنوأمرهمختومًا،كتإبًاوأعطإه،لقريشٍعيرًالرصد

،كيسانبنوالحَكَمادلّه،عبدبنعثمانَوأسروا،الحضرميبنعمروفقتلوا

الغنيمة!ي!ادلّهرسولووقف،المشركونفعنَّفهم،الحرامالشَّهرفيذلكوكان

!طِلمحالٌفُلفطآلح!إوِقالٍألشَّقرِعَنِ)لمجتَئَدبنَكَ:سبحانهادلّّهأنزلحتَّىوالأسيرين

2ص!!رج

مِنهُأقلِهِءوًإخرَاجُالحَرَامَوَالمحئمجِدِوَ!فوبِهِىاللّهِسَبِيلِ!بِيُرُوَصَدّعَن

إليهوبعثت،والأسيرينالعير!ي!اللّّهرسولُفأخذ2،،17:]البقرة!اَتحبَرُعَدأدلَّهِ

،وقَّاصٍأبيبنسعديعني-صاحبانايقدمحتَّىلا،:فقالفدائهما،فيقريمث!

فلمَّاصاحبيكم،نقتلتقتلوهما،فإنعليهما،نخشاكمفإنَّا!أغزوانبنوعُتبة

4(.)الغنيمةوقسم،والحكم)3(بعثمانع!ي!ادلّّهوسولُفاداهما)2(قدمإ،

)1)ث،ب:"يرصد".

."همدافا":ن،ي،ب(2)

بناللّّهعبدبنعثمانوهو""بعثمانوصوابه"بعتاب":الأصولجميعفيوقع)3(

،هشاملابن6(1/10):"النبوية"السيرةوانظرالخبر،أولفيتقدموقدالمغيرة

.حزملابن(601)ص"السيرةو"جوامع

وفيةمرسًلا،الزبيربنعروةعنبسنده3(،420/):""تفسيرهفيجريرابنأخرجه(4)

2(،0)22""تفسيرهفيحاتمأبيوابن،ضعيفوهو،الرازيحميدبنمحمد

اللّهعبدبنجندبعنالسوار،أبيطريقمن(،11)9/:""الكبرىفيوالبيهقي

لابن"و"الفصول6(،1/10):هشاملابن""السيرةينظر.صحيحوسندهأدلَّة!عَنهُ،رَ

.(261-21ه)صكثير
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)2(.القتيلوودَىالغنيمةردَّ!شًيرِوّالنبيَّأنَّوهب)1(:ابنوذكر

هذا.خلافالسِّيَرفيوالمعروف

وهو،المختومةالوصيَّةعلىالشَّهادةإجازة:الفقهمنالقصَّةهذهوفي

فيعمرابنِحديثُيدلُّوعليه،السَّلفمنوكثيرٍمالكقول

إلاليلتينيبيتبهيوصيشيءلهمسلمٍامرئٍحقُّ"ما)3(:"الصَّحيحين"

."عندهمكتوبةووصيَّته

الإماميقرأهأنولا،البيِّنةوالحاكمالإمامكتابفييشترطلاأنَّةوفيها:

كانوقد،سنَّةٍولاكتابٍمنلهأصللاهذاوكلُّ،لهالحاملعلىوالحإكم

يقروهاولا،إليهيكتبمَنإلىويسيِّرها،رسلهمعكتبَهيدفع!ي!اللّّهرسول

هَدْيهمنبالضَّرورةمعلومٌوهذا،شاهدينعليهايقيمولاحاملها،علىِ

وسنتة.

فممل

الجاسوسفيلمجيمحُكْمهفي

فلم،عنقهضرْبَعمرسأله،عليهجَسَّلمَّابلتعةأبيبنحاطبأنَّثبت

شئتممااعملوا:فقالبدرٍأهلعلىاطَّلعاللّهلعلَّيدريكَ"وما:وقال،يُمَكِّنه

مستوفًى.المسألةحُكمتقدَّموقد)4(.لكم"غفرتُفقد

فيحيانوأبو7(،1/21):"النهايةبلوغإلى"الهدايةفيالقيسيطالبأبوذكره(1)

385(.2/):"المحيطالبحر"

.""القتيلين:ي،س2()

.(61)27ومسلم)2738(،البخاري)3(

تخريجه.تقدم(4)
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الحربأهلَالمسلمُكاتَبَإذا:سُحنونفقال،ذلكفيالفقهاءواختلف

جلدًايُجلد:مالكأصحابمنغيرهوقال،لورثتهوماله،يُستتَبْولمقُتل

ابنوقالالكفَّار.منيقربموضعٍ(من)1ويُنفى،حبسهويطالوجيعًا،

كالزِّنديق)2(.وهو،توبةٌلهذايُعرفولا،يُقتل:القاسم

احتجُّواوالفريقان،يقتللاوأحمد)3(:،حنيفةوأبو،الشَّافعيئُوقال

من-عقيلابنُووافق،احتجاجهموجهذِكْرتقدَّموقد،حاطببق!ة

وأصحابَه.مالكًا-أحمدأصحاب

فصل

الاسرىفيحُكْمهفي

وفادى،بعضهمعلىومَنَّبعضَهم،قتلأنَّهالأسرىفيع!يهعنهئبت

ولكنَّ،بعضهمواسترقَّ،المسلمينمنبأسرىوبعضهم،بمالٍبعضَهم

بالغًا.زجلاًيسترقَّلمأنَّهالمعروف

عديّ)4(،بنوطُعيمةصبرًا،مُعَيطأبيبنعُقبة:الأسرىمنبدرٍيومَفقَتَل

.بس،فيمحررةوغير"عن"،ز:ي،.خطأفي"،ويبقى":ن(1)

.(004)3/:"الذخيرةو"(،537-536)2/:"والتحصيلالبيان"ينظر2()

لا:و"الفروع6(،21-016)5/:""الأموينظر.الهنديةوطنفيليست"وأحمد")3(

الكبير":السيرو"شرح2(،205-01/94)":و"الإنصاف(،01/161-171)

517(.136،)3/سبقماوينظر)5/922(.

الهنديةطمن"صبرًا"وسقطت،الرسالةطمنسقطت"عديبنوطعيمةصبرًا")4)

ابنو"طبقات(،4/4091):""الاستيعابينظر."مطعم"إلى(طعيمة"وتحرف

.(1/481):"الواقديو"مغازي(،17-261/):سعد"
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وفادى،الأسرىمنكثيرينجماعةًيهودٍمنوقتل(.1)الحارثبنوالنّضْر

علىبعضَهموفادى)3(،أربعمائةٍإلىآلافٍبأزبعةبالمالبدر2ٍ(باسرى)

يومالشاعرعَزّةأبيعلىومَنَّ)4(.الكتابةالمسلمينمنجماعةٍتعليم

فيكلَّمنيثمَّحيًّا،عَديّبنكانَّالمُطْعِم"لو:بدرٍأُسارىفيوقال(،)هبدرٍ

)6(."لهلأطلقتُهمالنَّتْنَىهؤلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

جبيربنسعيدعنبسنده5)40/)13جرير:وابن)37847(،شيبةأبيابنأخرجه

معضلًا.!النبيعنالشافعيعنبسنده64()9/:"الكبرى"فيوالبيهقيمرسلًا،

.(4121)"الإرواءدافيالألبانيذكره،يقويهشاهدخاصةعقبةلقتلجاءوقد

."من"بأسرى:ن"،أسرى":المطبوع

وهو؛العنبسأبوسندهوفياكأيلَّهُعَنطُ،رَعباسابنحديثمن2(196)داودأبوأخرجة

فقيلالفداء،قدرفيالرواياتواختلفت(.2135/):الحاكموصححه،مجهول

بسند939(4)الرزاقعبدعندآلافأربعةأنهاوجاء،السابقةالروايةفيكماأربعمائة

شواهدالقصةولأصل.ضعففيه:الحافظعنهقال؛الجزريعثمانفيه؛بهبأسلا

.(21)18"الإرواء"فيالألبانيذكرها

".المسلمينمنجماعةًتعليمهم"على:يس،فيالعبارة

وضعًَفللَّةُ!عكَنهُ،اٌرَهريرةأبيحديثمن32(0)6/:""الكبرىفيالبيهقيأخرجة

وهوبَوَاطيل،أحاديثه":عديابنعنهقال،الساميالحسنبنعلي:وآفتهإسنادَه،

،الواقديسندهوفيمرسلًا،المسيبابنعن65()9/أيضًا:وأخرجه،جدًّا"ضعيف

،(211)9/:المنير""البدزانظر(1210)5الإرواء""فيالألبانيوضعفه،متروكوهو

66(.1/0):هشاملابن"السيرةو"

بنوالمُطْعماَدئَه!كلَئهُ.رَمُطْعِمبنجُبيرحديثمن4(420)9313،البخاريأخرجه

هاشمبنيعلىقريشكتبتهاالتيالصحيفةنقضممنوهو،قريشعظماءمنعدي

.(621)ص"إسحاقابن"سيرة:انظر.المطلبوبني
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)1(.المشركينمنبرجلٍالمسلمينمنرجلينوفدى

بنسلمةمناستوهبهاالسَّبْي،منبامرأةٍالمسلمينمنرجالًاوفدى

الاكوع)2(.

أُثال)3(.بنثُمامةعلىومنَّ

الطُّلَقاء)4(.:لهميُقالفكان،قريشٍمنجمإعةًمكَّةَفتحِيوموأطلقَ

بحسبفيهاالإمإميخيَّربل!،شيمنهايُنسَخلمأحكائموهذه

المصلحة.

)1(

)2(

)3(

)4(

قال،حصينبنعمرانحديثمن(1)568والترمذي(،1)8279أحمدأخرجه

عندالقصةوأصل(،)9485حبانابنوصححه،"صحيححسن"حديث:الترمذي

الإرواء"و"(،121)9/:المنير"البدر"ينظر(.1461)""صحيحةفيمسلم

17(21).

اللَّة!كلَئهُ.رَالأكوعبنسلمةحديثمن()1755مسلمأخرجه

أبيحديثمن(4176)ومسلم(،4372):سياقةًأتمُّها،مواضعفيالبخاريأخرجه

آددَّهُمح!.رَهريرة

أدلَّهُ!كَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن(0178)مسلمعندمكةلأهل!ي!النبيتأمينثبت

عندحنينغزوةحديثفيكما،الفتحمَسْلمةعلىإطلاقهثبت)الطلقاء(ولفظ

"اذهبوا:حديثأمااَددَّهُديهعَئهُ.رَأنسحديثمن(01)95ومسلم(،)4333البخاري

-(2214/):"هشامابنسيرة"فيكما-إسحاقابنرواه؛فضعيفالطلقاءدافأنتم

عن6(0)3/:""التاريخفيجريرابنطريقهومنع!يوِر،النبيعنالعلمأهلبعضعن

الضعيفة""انظر:.متروكضعيفوعمرمرسلًا،قتادةعن،الوجيهموسىبنعمر

163(1).
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لمالمصطلقوبنيأوطاسٍفسباياوغيرِهم،الكتابأهلمِنواسْترَقَّ

.(1)العربمنأوثانٍعبَدَةكانواو[نَّماكتابيِّين،يكونوا

كتابيّين.يكونواولم،حنيفةبنيسَبْيَ)2(الصَّحابةُواسترقَّ

والقتلوالمنِّالفداءبينالأسرىفي"لًخن!اللّهرسولُ"خُيِّر:عبَّاسٍابنُقال

.سواهقوللاالذيالحقُّهووهذاشاء(")3(،مايفعلوالاستعباد،

فصل)4(

حاربهثمَّ)5(،المدينةمَقْدَمِهأوَلفعاهدهمقضايا،بعدَّةاليهودفيوحَكَم

أبيحديثمن2(4)89ومسلم(،)4323البخاريفيأوطاسغزوةذكرورد(1)

مغازي"وراجع(.4)138البخازيعندالمصطلقبنيوغزوة.أددَّهُ!حَئهُرَموسى

بعدها(.وما886و)3/(1/404):"الواقدي

"تاريخفيكماإسحاقابنذكرهحنيفةبنيسبيوخبر."سبي"من:المطبوعفي2()

792(.)3/":الطبريو"تاريخ(،011)ص"خياطبنخليفة

":"الأوسطفيالمنذروابن27(،11/1):""تفسيرهفيجريرابنأخرجه)3(

أبيبنعلئيطريقمن(،1732)5/:""تفسيرهفيحاتمأبيوابن(،01/221)

2(:1/70)":"العجابفيحجرابنالحافظقالآ!ددَّهُعَتطُ،رَعباسابنعنطلحة

كانفلذلك،أصحابهثقاتعنحَمَلإنمالكنه،عباسابنيلقَلم"وعليُّصدوق

".النسخةهذهعلىيعتمدونوغيرهماحاتمأبيوابنالبخاري

."..اليهود.في)جممط(حكمهفيإفصل:الهنديةطب،4()

عن(2466/):،"الأموالفيزنجويهوابن26(0)ص""الأموالفيعبيدأبورواه)5(

عن،الزهريعن(821)9/":"الكبرىفيالبيهقيووصلهمرسلًا،شهابابن

"سيرةفيوانظره.تابعيوأبوه،أبيهعنأظنه:قال،كعببنادلّّهعبدبنالرحمنعبد

ابنعن-إسناددون-(1/791):"والنهايةو"البداية5(،1/40):"هشامابن

معضلًا.إسحاق
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وأجلاهم،بهمفظفرالنَّضير،بنوحاربهثمَّ،عليهمومنَّبهمفظَفِر،قينقاعبنو

بهمفظفرخيبر،أهلُحاربهثمَّوقَتَلهم)1(،بهمفظفر،قريظةبنوحاربهثمَّ

)2(.منهمقُتلمَنسوىشاءماخيبرأرضفيوأقرَّهم

وتُسبى)3(،مقاتلتهمتُقتَلبأنقريظةبنيفيمعاذٍبنسعدُحكَمولمَّا

وجلَّعزَّاللّّهحكمهذاأنَّ:ع!ي!اللّهرسولأخبره،أموالهمولُغنَم(دُزِّيّتهم)

)5(.سماواتٍسبعفوقمن

نسائهمإلىنقضُهميسريالعهدناقضيأنَّ:الحكمهذاوتضمَّن

)6(.ص
وهذاعينحرب،أهل)7(،ويعودوا)8(بالحربنقضهمإذاكانودريتهم

وجلَّ.عزَّادلّّهحكم

خيبرفتحفيمج!يروّحُكْمهفيفصل

أوثمرٍمنمنهايخرجماشَطْرعلىفيهايهودبإقراريومئذٍحكم

)9(.زرعٍ

اكأيلَّهُعَتطُ.رَعمرابنحديثمن()1766ومسلم(،04)28البخاريأخرجه(1)

اكأيلَّهُعَنطُ.رَعمرابنحديثمن(1551)ومسلم273(،0)البخاريأخرجه2()

مقاتلهم"."يقتل:نث،)3(

"."ذراريهم:المطبوعفي(4)

اللَّهُ!سكَتهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن()1768ومسلم38(،40)البخاريأخرجه)5(

."وذراريهم":ي،سز،(6)

."لحراببا":ن،يز،،س7()

.المطبوعفيوأصلح،""ويعودون:والوجه،الأصولفيكذا)8(

تخريجة.سبق)9(
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لاأنعلى:وبينهبينهمالصُّلحنقضوالمَّاالحُقَيقأبيابنيبقتلوحكم

بتغييبالمتَّهمبعقوبةوحَكَموغيَّبوا.فكتموا،أموالهممنشيئًا(1يكتموا)

خيبر)2(.غزاةِفيمستوفًىذلكتقدَّموقد،بهأقرَّحتَّىالمال

اللّّه،عبدبنجابرإلاعنهايغبولمخاصَّةً،)3(الحديبيةلأهلوكانت

سهمَه)4(.!ي!اللّهرسولُلهفقسَم

فصل

مكةفتحفي"!يمحُكْمهفي

وأالمسجد،دخلأوسفيإن،أبيداردخلأو،بابهأغلقمنبأنَّحكَم

صُبابة،بنمِقْيَس:منهم(،)هستَّةٍنفرٍبقتلوحكم،آمنٌفهوالسِّلاح،وضح

،جريحٍعلىيُجْهَزلابأنَّهوحكم،بهجائهتغنِّيانكانتاومغنِّيتانخَطَل،وابن

)6(.""الأموالفيعبيدأبوذكره،أسيرٌيقتلولا،مُدْبِرٌيُتبعولا

النسخ.فيلهاوجودولا،يغيّبوا"ولا":زيادةالرسالةط(1)

()2/3(-388.)938

غابومَنخيبرمنهمشهدمَن،خاصةالحديبيةاهلعلىخيبرغنائمقُسِمتأي)3(

393(.)3/سبقماوينظر.إسحاقابنذلكذكركماعنها،

ابنحدثنا:قال،إسحاقابنعنلاسناده236(4/):""الدلائلفيالبيهقيرواه(4)

(:إسحاقابن:)أيقال.يسمّهمولم.أهلةمنأدركعمن،مسلمةبنلمحمد

عن-إسناددون-"الكبرى"فيوذكرهمرسلًا.حزمبنبكرأبيبناللّهعبدوحدثنيه

معضلًا.إسحاقابن

نفر"."ستة:ن5()

مرسلًا.،عتبةبناللّهعبدبناللّّهعبيدعن،حصينعن،هشيمعن14(1و)82)6(
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قالثمَّالعصر،صلاةإلىبكرٍبنيفيسيوفهميبذلواأنلخزاعةوحكم

.(1")القتلعنأيديكمارفعواخُزاعة،معشر"يا:لهم

فصل

الغنائمقسمةفي!ي!حُكْمهفي

الثَّابتحكمههذاسهم)2(،وللرَّاجل،أسهمٍثلاثةأنَّللفازس!سًي!حكم

العلماء)3(.جمهورأخذوبهكلِّهإ،مغازيهفيعنه

)4(.للقاتلالسَّلَبأنَّوحَكَم

بنييومالخيلكانت)5(:إسحاقابنفقالالخُمُس،بإخراجحكمهوأمَّا

منهوأُخرج،السُّهمانفيهوقعتفيءٍأوَّلوكانفرسًا،وثلاثينستَّةًقريظة

،إسحاقبنإسماعيلالقاضيذلكعلىووافقه.السُّنَّةبهومضت،الخمس

ذلك،بعدالخُمُسأمرُتُرِك)7(:قالبعضهمأنَّوأحسب)6(:إسماعيلقال

حدثني:قالإسحاقابنطريقمن،حسنبسند()16377المسند"دافيأحمدرواه(1)

أخرىطرقولهبالتحديثإسحاقابنصرحوقد؛الخزاعيشريحأبيعنسعيد

.(4135)ومسلم(401)البخاريعندالقصةوأصلبها،يصح

آ!دئَهُعَنطُرَعمرابنحديثمن()1762ومسلم(،2824)2863،البخاريأخرجه)2(

"الفقهاء".د:ز،)3(

رَ!عَئهُ.قتادةأبيحديثمن(1175)ومسلم3(،241)البخاريرواه(4)

2(.44)2/:"هشامابن"سيرةينظر)5(

،(116)7/:"التثريبو"طرح،بطاللابن31(9و027)5/":البخاري"شرحينظر)6(

2(.16)6/:"الباريوأفتح

"."نزلد:ز،)7(
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يقينًاالخمسذِكْرجاءوإنَّما،شافٍبيانٌفيهماالحديثمنذلكفييأتولم

.حنينٍغنائمفي

بشهرٍبدرٍبعدقينقاعبنيغزوةفيخُمِّسخُمُسٍأوَّل(:1الواقديُّ)وقال

النِّساءولهم،أموالهمله)2(أنَّعلىفصالحهم،حكمهعلىنزلوا،أيلّامٍوثلاثة

أموالَهم.وخَمَّس،والذُّزِّيَّة

فلمَّا،بدزٍإلى!ي!اللّّهرسولمع"خرجناالصَّامت)3(:بنعُبادةوقال

!روؤ،اللّّهبرسول)4(طائفةٌوأحدقتيقتلونهم،طائفةٌتَبِعتْهمالعدوَّ،اللّّههزم

لنا:قالوا،طلبوهمالذينرجعفلمَّا،والغنيمةالعسكرعلىاستولتوطائفة

به،أحقُّنحن:ع!يمّاللّّهبرسولأحْدَقواالذينوقالالعدوَّ،طلبنانحنالنّفل

علىاستولواالذينوقال،غرَّتهالعدوُّيناللاأنع!يماللّهبرسولأحْدَقنالأنَّا

ط

قُلِألأَنفَالِ)قئَ!نَدَعَنِ:وجلَّعزَّاللّّهفأنزل.حويناهنحنلنإ،هوالعسكر:

:ينزلأنقبلبواءٍعن!ي!اللّّهرسولُفقسمه،.1:]الأنفال!وَالرَّسُول!لِلَّّهِألائَقَالُ

.،"14:]الأنفال!خممَهُولِلَّهِفَاقءَلثَئائمَاغَنِقؤُمِّن)وَاغلَمُوا

.)81،971-1/71):"زيلمغاا"(1)

خطا.،""لهمز:وهامش،ي،س2()

وفية:،عبادةعنأمامةأبيطريقمن2(2762)المسند""فيأحمدرواه)3(

وصححهشواهد،وله،أوهاملهصدوقوهو؛ربيعةأبيبنعياشبنالرحمنعبد

سواءعنأيبواء"عن9ومعنى(.135،136)2/:والحاكم(،485)5حبانابن

ومعنى.لفظًا

".منهمطائفة":ن)4(
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النَّضيربنيأموالَ!يوّادلّّهرسولُقَسَمإنَّما(:)1إسماعيلالقاضيوقال

دجانة،وأبي،حُنَيفٍبنسهلالأنصار:منوثلاثةٍ،المهاجرينبين

شاطرتهم،المدينةَقدمواحينالمهاجرينأنَّ)2(=الصِّمَّةبنوالحارث

بنيأموالَىقسمتُشئتم))إن:ع!ي!اللّّهرسوللهمفقال،ثمارَهمالأنصارُ

أعطيناشئتموإن،ثماركمفيمواساتهمعلىوأقمتم،وبينهمبينكمالنَّضير

فقالوا:."ثماركممنتعطونهمكنتمماعنهموقطعتم،دونكم)3(المهاجرين

المهاجرين،!صادلّهرسولُفأعطاهاثمارنا،ونمسكدوننا،تعطيهمبل

)4(،ثمارهممنإليهمرجعبم!الأنصإرواستغنىأخذوا،بمافاستغنوا

حاجةً.شَكَواالأنصارمنالثَّلاثةوهؤلاء

فقسمبدرًا،يشهدالمبالشَّامزيدٍبنوسعيدادلّّهعبيدبنطلحةوكان

:فقال؟ادلّّهرسولياوأجورنافقالا:سهميهما،ع!يوّاللّّهرسوللهما

نقلمَنأجدولم282(.)تالمالكيالأزديإسحاقبنإسماعيلالقاضيهو(1)

كلامة.

النسخ.خلاف"لأن":والرسالةالفقيط2()

."للمهاجرينأعطيناها":الهنديةط،س)3(

والواقدياَ!للَّهُعَنهَا،العلاءرَأمحديثمن937(/1):"المغازي"فيالواقديأخرجة(4)

عنالزهريطريقمنمختصرًابنحوه3(400)داودأبوورواه،علمةسعةمعمتروك

فيالحافظإسنادهوصحح"لمج!،النبيأصحابمنرجلعنكعببنالرحمنعبد

(144)3/":الكشافتخريج"ينظر.منقطعةأخرىطرقوله331(.)7/:""الفتح

للزيلعي.
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.(1)"(جوركماأو"

حاطببنوالحارثلُبابةأباأنَّ:حبيبوابن)2(هشامابنُوذكر

علىلبابةأباوأمَّر،فردَّهم!مّادلّّهرسولمعخرجواعديّبنوعاصم

لهم.وأسهم،الصَّلاةعلىمكتومٍأمِّوابنَ،المدينة

)3(.بسهمهعشي!اددّهرسولُلهفضَرَببالرَّوحاء،كسِرالصِّمّةبنوالحارث

بسهمه.!شًيوّاللّّهرسوللهضربجُبيرٍبنوخوَّات)4(:هشامابنقال

ادلّّهرسولابنةرقيةامرأتهعلىتخلَّفعفَّإنبنعثمانأنَّأحايختلفولم

"."وأجرك:قالادلّه؟رسولياوأجري:فقإل،بسهمهلهفضَرَب!!رَوّ،

يُقسَملاأنالمسلمونوأجمع!يط،للنَّبيِّخإصٌّوهذا:حبيبابنقال

.لغائبٍ

إذاالإمامإنَّ:والخلفالسَّلفمنوجماعةومالكأحمدُقالقد:قلت

)5(.سهمهفلهالجيشمصالحفيأحدًابعث

مرسلًا،الزهريعن""الكبرىفيوالبيهقي)276(،"المراسيل"فيداودأبوأخرجه(1)

":"الدبفيالبيهقيعندمطوَّلًاأتمَّسياقفيذِكرهووردالأجر.يذكرولم

مرسلًا.الزبير،بنعروةعن57(و)9/،عقبةبنموسىعنبسنده292()6/

عنبسنده2(29)6/:""الكبرىفيالبيهقيعندوهو688(،/1):"إالسيرة2()

مرسلًا.الزبير،بنعروةعن57(و)9/،عقبةبنموسى

قبله.كالذي؛البيهقيعندوهو307(،/1)":!السيرة)3(

قبله.كالذي؛البيهقيعندوهو96(،1/0):"!السيرة)4(

:"الذخيرةو"(،171)3/:"والزياداتالنوادرو"(،1/601)3:"المغني"ينظر)5)

/3(624).
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والعبيد،والصِّبيانللنِّساءيسهمالنَّبيُّلمجيرّيكنولم(:1)حبيبابنقال

الغنيمة.منيُحذيهمكانولكن

ضز

التَّقويمفيفهذا)2(،ببعيرٍمنهاعشرؤكلُّوالغنمالإبلقسمةفيوعَدَل

ادلّّهزسولمعنحرناجابر:قالفقد،الهديفيوأمَّا.المشتركالمالوقسمة

الحديبية.فيفهذا)3(.سبعةٍعنوالبقرةسبعةٍعنالبَدَنةالحديبيةعام!!ن!وّ

الإبلفينشتركأن!ن!ادلّهرسولُ"أمرَناأيضًا:جابرفقالالوداعحجَّةفيوأمَّا

الصَّحيح.فيوكلاهم!(")4(،بدَنةٍفيمنَّاسبعةٍكلُّوالبقر

إنَّ:فقال!يمّالنبيَّأتىرجلًاأنَّ:عبَّاسٍابنحديثمن)5(""السُّننوفي

شِياهٍسَبْعيبتاعأنفأمرهفأشتريها،أجِدُهاولابها،موسِرٌوأناعليُّبدنةً

فيذبحَهُنَّ.

(1(

)2(

(3(

)4(

حكاملأوا،(8/314):"ويلحااو!،(3681/):"تلزياداوادرلنواا"ينظر

اللَّهُ!عَنطُ:رَعباسابنحديثمن(2181)مسلمعندثبتوقد2(.18)صالسلطانية

لهم.يُسهَملاوالعبيدالنساءأن

اللَّه!صكَئهُ.رَخديجبنرافعحديثمن(1)689ومسلم2(،)488البخاريأخرجه

.(13)18مسلمأخرجه

.(21/138)13مسلمأخرجه

والبيهقي:(،)9283وأحمد3(،)136ماجهوابن(،451)داودأبوأخرجه

ضعيفوهو؛عباسابنعنالخراسانيعطاءعنجريجابنطريقمن(961)5/

تدليسمنويخشى،هامأوصاحبوهو،عباسابنمنيسمعلمفعطاء،للانقطاع

وقد.الانقطاععلةفتبقي؛البيهقيعندتابعهقدعياشبنإسماعيلأنإلاجريجابن

.(6201)و"الإرواء"2(،52)3/:"الزجاجة"مصباحينظر.الألبانيالحديثَضعف
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ضر

الخُمُس،منيجعلةولميخمِّسةولم،للقاتلكلِّهبالسَّلَب!سًيوّوحَكَم

.وقضاوهحكمهوهذا.الغنيمةأصلمنبل

الخمس،غيرمنهو[نَّماللقاتلالسَّلَب")1(:"صحيحهفيالبخاريُّقال

القتل.بعدبهوحكَم،واحدٍبشهادةبهوحكَم

قتيلًا.قتللمنبالسَّلَب"لمجن!محكمُهتضمَّنهاأحكإمٍأربعةفهذه

حكموحكمهالخُمُس،مِنإلاالسَّلَبيكونلا:وأصحابهمالكٌوقال

يومغيرفيفعَلَهولا،ذلكقال!يرِوّالنبيَّأنَّيبلغناولم:مالكقالالنّفل،

غيرَيعْطِولمالموَّاز)4(:ابنقالعمر)3(.ولابكرأبوفعلهولا)2(،حنينٍ

وخمَّسه)5(.قتيلهسَلَبمالكٍبنالبراء

لِدَّةِفَأَنَّلثَئءَأَنَّمَاغَنِفؤُمِّن)وَاغلَمُوا:تعالىقإلوقد:أصحابهقال

نأيجوزفلاغَنِمها،لمَنْأخمإس)6(الأربعةفجعل،14:]الأنفال!خُسَهُو

96(.9/و419/)ينظر:،تبويباتهمنذلكيُفهم(1)

تخريجها.سبقوقد"،"الصحيحينفيآدلَّةُ!عَتهُرَقتادةأبيقصةفي)2(

.(41/371):و"الاستذكار"2(،64)23/:التمهيد""ينظر)3(

.(322-222)3/:"داتلزياوادرالنوا"ينظر(4)

عنصحيحبسند922()3/الآئار":معاني"شرحفيالطحاويأخرجهعمر.:أي)5(

،()152""العللفيالدارقطنيوصححه،فعلهمنالئَه!كلَن!رَعمرعنمالكبنأنس

.(4221)!الإرواء"فيوالألباني

".الغنيمةأخماس"أربعة:والرسالةالفقيطوفي،الهنديةوطالنسخفيكذا)6(
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.بالاحتماللهم)1(ادلّّهجعلهممَّاشيءٌيؤخذ

"!يمّالنَّبيُّيؤخِّرلمالأسلابغيرفيهيإنَّماالآيةهذهكانتفلووأيضًا

.بدرٍقصَّةفينزلتوقد،حنينٍيومإلىحكمَه!

ولو،القتالبردأنبعد)2(سَلَبه"فلهقتيلاقَتَل"من:قالإنَّمافإنهوأيضًا

أكابروأحد"!ي!،اددّهرسولفارسقتادةأبولعَلِمَهمتقدِّمًاأمرًاكان

ذلك.يقول!يوّادلّّهرسولمنإديسمعحتَّىيطلبهلموهو)3(،أصحابه

منكانفلو،يمينٍبلاواحدٍبشهادةإيَّاهأعطاهفالنَّبيُّع!يطوأيضًا:قالوا

وأالبيِّنات،منالأملاكبهتخرجبماإلامغنمٍحقُّيخرجلمالغنيمةرأس

.ويمينٍشاهدٍ

ولاكاللُّقَطَةيوقَفلكانبيِّنةًيجدولمللقاتلوجبفلووأيضًاقالوا:

إلىأنَّهعلىودلَّ،الملكمعنىمنفخرجيُقسَم،بيِّنةتكنلمإذاوهويُقسَم،

احْتُجَّمامجموعهذا.غيرهفييُجعَلالذيالخمسمنيجعلهالإماماجتهاد

.القوللهذابه

،أعوامٍبستَّةِحُنينٍقبلوفعَلَه!ادلّّهرسولذلكقالقد:الاَخرونقال

بنومعاذالجموحبنعَمروبنمعإذأنَّ)4):""صحيحةفيالبخاريُّفذكر

،قتلاهحتَّىبسيفيهمابدرٍيومهشامبنجهلأباضرباالأنصارَّيينعفراء

منهما:واحدٍكلّفقال؟قتلَهأممما:فقال،فأخبراه!ادلّّهزسولإلىفانصرفا

".لهم)1(س،ث،ي:"جعله

تخريجه.تقدم2()

.""الصحابة:ن،ث)3(

رَ!صكَتهُ.عوفبنالرحمنعبدحديثمن()1752ومسلم8893(،و1431))4(
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:فقالالسَّيفينإلىفنظرلا،قالا:،سيفيكما؟"مسحتما"هل:قالقتلتُه،أنا

".الجموحبنعمروبنلمعاذوسَلَبه،قتله"كلاكما

الأمر،أوَّلمنمعلومٌمقرَّزأمزللقاتلالسَّلبكونأنَّعلىيدلُّوهذا

شرعيَّته.لابهوالمناداةالعامُّالإعلامُحُنينٍيومتجدَّدوإنَّما

وجهين:منفجوابه،يفعلاهلموعمربكرأباإنَّالموَّاز:ابنقولوأمَّا

تَرَكيكونأنيجوزأنَّه:الثَّاني،تُسمَعفلاالنَّفيعلىشهادةٌهذاأنَّأحدهما:

!صادلّهرسولحُكْممنوثَبَتتقرَّربمااكتفاءًعهدهماعلىبذلكالمناداةَ

يقدَّملمفيهاحتمإلَلاصحيحًاتركً!ذلكتَرْكعنهماصحَّلووحتَّى،وقضائه

!ي!.اللّّهرسولحكمعلى

أعطىفقد("،قتيلهسَلَبمالكٍبنالبراءغيريُعْطِ"ولم:قولةوأمَّا

الأنصاريطلحةولأبيعَمْرو)2(،بنولمعاذالاكوع)1(،بنلسلمةالسَّلب

معظمهاصحيحةٌوقإئعكلُّهاوهذهأسلابهم)3(،فأخذحُنينٍيومَعشرينقتل

النَّقض.منتسلمتكادلاالنَّفيعلىفالشَّهادةالصَّحيح،في

خلافه،المحفوظبل،البتَّةأثربهيُحفَظلمفهذا"("وخمَّسه:قولهوأمَّ!

".السَّلَبيخمِّسلم!يمّالنبيَّ"أنَّخالد:عن)4(داود"أبي"سننففي

.()1754ومسلم03(،15)البخاريعند،المشركينعينقتلةقصةفي(1)

قريبًا.سبقكما"،الصحيحين"فيجهلأبيقتلقصةفي)2(

حبانابنوصححةآدلَّةُ!عكَئهُ،رَمالكبنأنسحديثمن)2718(داودأبوأخرجه)3(

.(51)23"المختارة"فيوالضياء(،2131/):والحاكم(،8364)

صحيح.وهو،وغيرهم3(01)6/:والبيهقي7(،291)يعلىأبووأخرجه272(،1)(4)

سبق.كماعمرأرادوانماكلي!النبيقصدالموازابنأنعلىمبنيئالمؤلفوتعقب
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:]ا!ناد!حمسَهُولِدَّهِفَأَنَّءَلثَئأَتَّمَانَخِضؤُمِّن)وَاغلَمُوا:تعالىقولهوأمَّا

عمومتخصيصويجوزخاصّ،للقاتلبالسَّلَبوالحُكْمعامٌّفهذا41،

دفعُها.يمكنولامعلومةونظائره،بالسُّنَّةالكتاب

منجوابه،"بالاحتمالأهلهالغيرالغنيمةمن!شييُجعَل"لا:وقوله

جعلناهإنَّماأنّا:الثَّاني.الغانمينلغيرالسَّلَبنجعللمأنَّاأحدهما:،وجهين

الاَيةحكم!لمج!النَّبيُّيؤخِّرولم،بالاحتماللاجمرَوّادلّّهرسولبقولللقاتل

بعدقالهكونهيمنعولا،بدرٍيومبذلكحَكَمقدبل،ذكرتمكماحنينٍيومإلى

بالفَتل.استحقاقهمنالقتال

فلا،يقوله!ي!النَّبيِّ)1(مناديسمعحتَّىيطلبهلمقتادةأبيكونوأمَّا

يكنلملأنَّهقتادةأبوعنهسكتوإنَّمامعلومًا،متقرِّرًايكنلمأنَّهعلىيدلُّ

أعطيه)3(.شاهدٌبهلهشهدفلمَّا،دعواهبمجرَّد)2(يأخذه

آخرشاهدٍإلىيُحْتاجولاالواحدبالشَّاهدهذافييُكتفىأنَّهوالصَّحيج

وقدلها،معارضلاالتيالصَّريحةالصَّحيحةالسُّنَّةبهجاءتكما،يمينٍولا

)4(.موضعهفيهذاتقدَّم

أنَّهفجوابه("،كاللُّقطةيقسَّمولملوُقِفَللقاتلكانلو"إنَّه:قولهوأمَّا

فيهاشتركالقاتلعينُيُعلَملمفإذاالتَّقديم،حقّللقاتلوإنَّماللغانمين

أعلم.واددّه،فيهفاشتركوامنهمالتَّقديممستحقّيظهرولمحقُّهمفإنَّه،الغانمون

".اللّهرسول":ي،بد،ز،(1)

"لمجرّد".د:،نز،2()

النسخ.خلافاعطاه"":المطبوعفي)3(

613(.612-)3/ينظر4()
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فصل

المسلمينأموالالمشركونَّمنحازهفيمالمجي!حُكْمهفي

المشركونعليةأَسْلَمأوالمسلمونعليهظَهَرثم

عليهفظهرالعدوُّ،وأخذهذهبعمرلابنفرسًاأنَّ(:1البخاريِّ)في

فظهربالرُّوم،فلحقعبالهوأَتقَء!ي!،اللّهرسولزمنفيعليهفرُدَّالمسلمون

بكر.أبيزمنفيخالدٌعليهفردَّه،المسلمونعليه

".الغلامعليهزدَّالذيهولمجيماللّّهرسول"أنَّداود")2(:أبي"سننوفي

فيلهبعيرًاوجدالمسلمينمنرجلًاأنَّ)3(:"و"الواضحة"المدوَّنة"وفي

قدوجدتهدان،فخذهيُقْسَملموجدته))إن:!يمّاللّهرسوللهفقال،المغانم

إنَّاردته".بالثَّمنبهاحقُّفانتقُسِم

طريقمن2(96)9داودأبوووصلهنمير،ابنعنالجزمبصيغةمعلَّقًا3(0)67برقم(1)

بنعليطريقمن)2847(ماجهوابن،الخلالعليبنوالحسنسليمانبنمحمد

.(462)3/:"التعليق"تغليقينظر.ثقاتوكلهمنميرابنعنثلاثتهمالطنافسي،محمد

3(.960و03)68نميرابنطريقغيرمنموصولًابنحوهالبخاريوأخرجه

فجعلنمير؛ابنُوخالفةاللّه،عبيدعنزائدةأبيبنيحيىطريقمن)8926(برقم2()

السابقة.البخاريلروايةالموافِقةوهيا!ددَّةُعَت!ا،رَبكرأبيزمنفيخالدهوالرادَّ

.)183)6/:""الفتحفيالرواياتبينالجمعوينظر

عديابنوأخرجه.اَ!دلَّهُعَئ!رَعباسابنعنطاوسطريقمن(1/405):""المدونة)3(

يُعرفالحديث"هذا966(:2/):"الحفاظ"ذخيرةوفي2(،219/):"الكامل"في

متروكوالحسن،الملكعبدعنمسعرعنروىوقد(عمارة)بنبالحسن

."الحديث
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يردَّفلم،بمكَّةالفتحيومدورَهممنهطلبواالمهاجرينأنَّ:عنهوصحَّ

لناترك"وهل:فقال؟بمكَّةداركمنغدًاتنزلأين:لهوقيل.دارهأحدٍعلى

علىعَقيلوثَبَالمدينةإلىهاجرلمَّالمجي!النبيأنَّوذلكمنزلا")1(،عَقيل

وقضى،يدهفيوهيأسلمثمَّعليها،وحوىكلَّها،فحازها!رَوّ)2(النَّبيِّرِباع

له.فهوشيءٍعلىأسلممنأنَّ!ي!اللّّهرسولُ

أبيه،موتعلىإسلامهلتقدُّمعليّيرثهولم،طالبأباورثعقيلوكإن

هلك)3(اللّّهعبدأباهفإنَّ،المطلبعبدمن!صميراثٌاللّّهلرسوليكنولم

أعماموهم،أولادهفورثهالمطلبعبدهلكثمَّحيُّ،المطلبعبدوأبوه

،ماتثمَّرِباعهطالبأبوفحازيعقبوا،ولمأولادهأكثروهلك"!،النَّبيِّ

!يم،النَّبيُّهاجرثمَّالدِّين،لاختلافعليٍّدونعقيلعليهافإستولى

منزلا".عقيلٌلناترك))وهل:!لمجطقالفلذلك؛دارهعلىعَقيلٌفاستولى

بالمدينةولحقالمسلمينمنهاجرمنإلىيَعْمِدونالمشركونوكان

أسلمواإذاالمحاربينالكفَّارأنَّالسُّنَّةفمضت،وعقارهدارهعلىفيستولون

عليهميردُّواولم،مالٍأونفسٍمنالمسلمينعلىأتلفوهمايضمنوالم

حكمههذا.لهفهوشيءٍعلىأسلممنبلعليها)4(،غصبوهمالتيأموالَهم

!ي!.وقضاؤه

آ!دلَّهُعَن!ا.رَزيدبنأسامةحديثمن(1135)ومسلم03(،)58البخاريأخرجه(1)

".مندمن"عقيل:نفيووقع

النسخ.خلاف""بمكة:المطبوعفيبعده)2(

الموضعينفيوقعوكذا.الأصولخلاف"مات":إلىوالرسالةالفقيطفيغُيرت)3(

الاَتيين.

".عليهم"غصبوها:المطبوعفي4()
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فصل

)1(اليهيُهدىكانفيما"!يوحُكْمهفي

ويكإفئهم)2(منهمفيقبل،وغيرهالطَّعامَإليهيهدونأصحابهكان

أضعافها.

ويأخذ،أصحابهبينويقسمها،هداياهمفيقبلإليهتهديالملوكُوكانت

المغنم.مِنلهالذيكالصَّفِيِّ)3(فيكون،يختارهمالنفسهمنها

مزرَّر!ديباجٍأقبيةإليهأهديت!يمّالنبيَّ"أنَّ)4(:"البخاريّ"صحيحوفي

،نوفلٍبنلمخرمةواحدًامنهاوعزل،أصحابهمنناسٍفيفقسمهابالذَّهب،

"!م!النَّبيُّفسمعلي،ادعه:فقالالبابعلىفقامابنُه،المِسْوَر)5(ومعهفجاء

."(لكهذاخَبَاْتُالمسورابا"يا:وقال،فاستقبلهبهفتلقَّاه،صوتَه

وبغلةً،لحسَّانوهبهاالتيوسيرين،ولدهأمَّماريةَالمقوقسُلهوأهدى

وحمارًا)6(.شهباء،

فيليست"إليهيهدىو"كانث،فيليست"حكمهو"في.له""يهدىز:له"،"أهديد:(1)

على"."ويكافئهم:نث،)2(

":"النهاية.القسمةقبلالغنيمةمنلنفسهويختارهالجيشرئيسيأخذهما:الصفيّ)3(

.(1/764):"المغربولا(،04)3/

بنالمسورحديثمن(01)58ومسلم،لهواللفظ6(315862،132،)27برقم(4)

اللَّة!صكلَئهُ.رَمخرمة

معه"."فجاء:يس،)5(

-الواقديطريقمن2(1/224،01/10،230):"الطبقات"فيسعدابنأخرجة)6(
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وأَخْبَرعِوَضها،هديَّةًإليهوبعث،منهفقبلهاالنَّجاشيُّهديَّةًلهوأهدى

.(1قال)كمافكان،ترجعوأنَّها،إليةتصلأنقبلماتأنَّه

ذكَره،حنينٍيومركبهابيضاءبغلةًالجُذامينُفَاثَة)2(بنفَروةُلهوأهدى

)3(.مسلم

اللّهرسولفكساهبيضاء،بغلةًلهأهدىأَيْلَةملك"أنَّالبخاريُّ)4(:وذكر

".بِبَحْرهملهوكتب،بُرْدةً!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

أبيبنالرحمنعبدبنادلّهعبدوعن،الحكمبنادلّّهعبدبنجعفرعنبسنده

31(.0)8/:""الإصابةوينظر.الثلاثالطرقمنمرسلًا،الزهريوعن،صعصعة

بنمسلمطريقمن5(11)4حبانوابن)27276(،المسند""فيأحمدأخرجه

مألجهالة؛ضعيفوسنده.كلثومأمعن،أمهعن،عقبةبنموسىعنخالد،

موسى؛أمتعيينفياضطربوقد،بالقويليسخالدبنومسلم،عقبةبنموسى

ومسلم"منكر،:فقال،الذهبيوتعقبه(،2918/):الحاكمصححهوالحديث

"مجمعفيوقال222(،)5/:""الفتحفيإسنادهالحافظوح!ن"،ضعيفالزنجي

لمعقبةبنموسىوأم،جماعةوضعفه،وغيرهمعينابنوثقه"(:4/174):الزوائد"

.(0621)"الإرواء"فيالألبانيضعفهوكذا،"الصحيحرجالزجالهوبقيةأعرفها،

بن"فروة:الزهريعنمعمرروايةفيالاسمووقع،النسخبعضفيمحررةغير

.وغيره77(/)1775مسلمذكره"،نعامة

ادلَّهُ!عَئهُ.رَالمطلبعبدبنالعباسحديثمن()1775

آددَّهُ!عَئهُ.رَالساعديحميدأبيحديثمن()2913مسلمواْخرجه(،4811)برقم

اليوموتسمىالأحمر،البحرساحلعلئالعقبةخليحرأسساحلعلئمدينة:وأيلة

أمعجم:ينظركيلًا.وعشرينخمسة""حقلعنتبعد،للأردنّتابعةوهي()العقبة

أقرّهأي،ببلدهمأي""ببحرهم:ومعنى(.64-44)ص"البخاريصحيحفيالأمكنة

".اببحره:ي،بس،،ثد،فيووقع.الجزيةدفعبعدأيلةحكمعلئ



.(1فقَبِلها)هديَّةًسفيإنأبولهوأهدى

!سً!للنَّبيِّأهدىالأسنَّةمُلاعبمالكبنعامرأنَّعُبيد)2(:أبووذكر

لعياضقالوكذلك."مشركٍهديَّةَنقبللا"إنَّا:وقالفردَّهفرسًا،

رِفْدهم.:يعني)3(،"المشركينزَبْدَنقبللا"إنَّا:المجاشعي

بينهالهدنةمدَّةفيكانتلأنَّهاسفيانأبيهديَّةقبلوإنَّماعبيد:أبوقال

لأَئههديَّتَهقَبِلإنَّما،إسكندريةصاحبالمقوقسوكذلك،مكَّةأهلوبين

منيؤيِّسهولمبنبوَّته)4(،وأقرَّ،إليهرسولَهبلتعةأبيبنحاطبَأكرم

)1(

)2(

)3(

)4(

ومن5(،4)5"الأموال"فيعبيدوأبو8(،)6/:""الطبقاتفيسعدابنأخرجه

مرسلًا.عكرمةعنحكيمبنيعلىطريقمن)689("الأموال"فيزنجويهابنطريقه

333(.)3/:"الإصابةو"(،004)7/:"الأنفالروض"وينظر

قال،ضعيفوهوالأصمعقبةوفيهمرسلًا،بريدةابنعنبسنده)632(الأموالفي

أهلوأما،الطفيلبنعامرالحديثهذافيعامر:فيقولونالعلمأهل"أماعبيد:أبو

عقبةبنموسىوأخرجه."مالكبنعامرالبراءأبوهو:فيقولونبالمغازيالعلم

كعببنادلّّهعبدبنالرحمنعبدعن71(-)صشهبةقاضيابنمنتخبفيكما-

بعضهموصلهوقد،مرسلأنهإلا؛ثقاترجاله"23(:0)5/:(""الفتحفيقالمرسلًا!

)3486(."الإصابة"وينظر:."يصحولا،الزهريعن

"تهذيبفيالطبريعندحزامبنحكيموحديثالاَني،عياضحديثمنشاهدوله

العبادلة.طريقغيرمنلهيعةابنفيه؛ضعيفوسنده)587(،الاَثار"

بناللّهعبدبنيزيدحديثمن(1)667والترمذي3(،0)57داودأبوأخرجه

تابعهلكن،ضعيفوهو؛القطانعمرانسندهوفيحمار؛بنعياضعنالشخير

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال.عروبةأبيبنوسعيدحجاجبنحجاج

55(.1)5/:""الفتحالأحاديثهذهبينالجمعفيوينظر

."إلية"بنبوّته:نز،
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قطُّ.لهمحاربٍمشركٍهديَّةَ!يمّيقبلفلم،إسلامه

فصل

إذا-:مالكأصحابمِن-سُحنونٌفقال،بعدهالأئمَّةهداياحكموأمَّ!

وقال،خاصَّةًلهوتكونبقبولها،بأسفلاالإمامإلىهديَّةًالرُّومأميرأهدى

وقال)2(.المالستمن(بمثلها)1ويكافئه،للمسلمينتكونالأوزاعيُّ:

فهوقُوَّادهأوالجيشلأميرأوللامامالكفَّارأهداهما:وأصحابهأحمدالإمام

)3(.الغنائمحكمحكمه!غنيمةٌ

فصل

الأموالفةفي!ي!حُكْمهفي

والفيء.،والغنائم،الزَّكاة:ثلاثةيقسمها!وّالنَّبيُّكانالتي)4(الأموال

يستوعبيكنلمأنَّهوبيَّنَّاحكمهما)5(،تقدَّمفقدوالغنائمالزَّكاةفأمَّا

.واحدٍفيوضعهاربَّماكانوأنَّهالثَّمانية،الأصناف

فيحنينٍيومقَسَم!ي!أنَّه)6("الصَّحيح"فيفثبتالفيءفيحكمهوأمَّا

لهم:فقال،عليهفعتَبواشيئًا،الأنصاريعطولمالفيء،منقلوبهمالمؤلَّفة

النسخ.خلاف"عليها":والرسالةالفقيط(1)

2(.61)3/":والزيادات"النوادرفيزيدأبيابنعنهماذكره2()

.(4/881):"لإنصافاو"(،2771/):"المحرر"ينظر)3(

النسخ.باقيفيوليستبمن""الأموال)4(

لاحكمها".:ني،ث،)5(

رَ!كَنهُ.مالكبنأنسحديثمن(01)95ومسلم)4333(،البخاريرواه)6(
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!سًيمّاللّهوتنطلقونَّبرسولوالبعير،(1بالشَّاة)النَّاسُترضونَّأنَّيذهبألا"

تقدَّموقد."بهينقلبونممَّاخيزتنقلبونَّبهلَمَافواللّّه،رحالكمإلىتقودونه

موضعها)2(.فيوفوائدماالقصَّةذكر

ماالفيءمالفيالحُكْممنلرسولةأباجسبحانهاللّهأنَّهناوالقصد)3(

غيرَهم،وأدعأقوامًا،لأعطي"إنِّي:عنه)4(""الصَّحيحوفي،لغيرهيُبِحْهُلم

اُعطي".الذيمنإليَّأحبُّأدعُوالَّذي

وجَزَعهم،ظَلَعَهمأخافأقوامًالأعطي"إنِّي:عنه((")ه"الصَّحيحويا

بنعَمْرو:منهموالخير،الغنئمنقلوبهمفياللّهجعلَماإلىأقوامًاوأَكِلُ

النَّعَم.حُمْر!يوّاللّهزسولبكلمةليأنَّأحبُّفماعَمرو:قال".تغلب

أرباعًا،فقسَمَها،اليمنمنبذُهَيبةٍإليهبعَثَعليًّا"أنَّ)6(:""الصَّحيحوفي

)1(

)2(

)3(

(4(

)5(

)6(

.الرواياتبعضفيكذلكوورد،بالهمزة"بالشاء":الهنديةط،ب

.(958-588)3/ينظر:

"."والقصة:والمطبوعب

الدَّهُ!كلَئهُ.رَتغلببنعمروحديثمن7535()239،البخاري

ددَّهُ!ثكَئهُ.1رَتغلببنعمروحديثمن31(4)5البخاري

الدَّهُ!عكَئهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن7432(،4،3341435)البخاري

هنا:الرَّجلقولُوغيرهالصحيحفيوالثابت،الحديثهذاالمصنفساقكذا:تنبيه

ولاالأرضأهلعلىاللّّهأيأمنني!عصيتةإذااللّّهيطيعمن:فقالمحمد!يااللّهاتق"

أهلِأحقَّأولست،"ويلك:قال،اللّّهاتقاللّّهرسوليا:قال:روايةوفي،إ"تأمنوني

قصةفيكانإنمااددّه"وجهُبهاأُريدماقِسمةهذهإن":قولهأما.الدّه"يتَّقيَأنالأرض

حديثمن2(160)ومسلم31(05)البخاريعندثبتكما،حنينيومالغنائمقَسْم

الئَهُ!كلَئهُ.زَمسعودابن
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عُلاثَةَ،بنعلقمةَوأعطى،الخيلزيدَوأعطى،حابسبنَالأقرعَفأعطى

اللِّحية،كثُّ،الجبهةناتئ،العينينغائررجلٌإليهفقامحِصْن،بنوعُيينةَ

الدّهرسولُفغضبَادلّّه؛وجهُبهاأُريدَماقِسْمةهذهإن:فقإلالرَّأس،محلوقُ

الحديث.("1!ي!)

بنيفيالقربىذويسهمَوضَعَ!يَخ!اللّهرسول"أنَّ)2):""السُّننوفي

بنجُبيرفانطلق،شمسٍعبدوبنينوفلٍبنيوتركالمطَّلب،بنيوفيهاشمٍ

هاشمٍبنيفضلننكرلاادلّّه،رسوليافقالا:إليهعفَّانبنوعثمانمطعمٍ

نحنوإنَّماوتركتنا،أعطيتَهمالمطَّلببنيإخواننابالفمامنك،لموضعهم

ولاجاهليَّةٍفينفترقلاالمطَّلبوبنو))إنَّا:ع!مفقال،واحدةٍبمنزلةٍوهم)3(

".أصابعهبينوشبَّكواحلأ،شيءٌوهمنحنإنَّما،إسلامٍ

ذويسهموأنَّ!يرِوّ،بالنَّبيِّخاصٌّالحكمهذاأنَّ)4(الناسبعضُوذكر

هاشمٍبنيفييُصرفكمانوفلوبنيشمسٍعبدبنيفيبعدهيُصرَفالقُربى

وهم،إخوةٌونوفلًاوالًمطّلبوهاشمًاشمسعبدلأنَّ:قالالمطَّلب،وبني

.توأمانوهاشمًاشمسعبدإنَّ:ويقال.منافعبدأولاد

...":إلىوالرسالةالفقيطفيوغُيّر،الهنديةوطالنسخفيالحديثسياقكذا(1)

أحقّلستأو،ويلكع!يو:اللّهرسولفقال،اللّّهاتق،اللّهرسوليا:فقالالرأسمحلوق

السالفة.الصفحةفيالتنبيةوانظر."اللّهيتقيأنالارضأهل

ورواه2881(،)ماجهوابن(،4)136والنسائي،لهواللفظ2(089)داودأبيعند2()

ا!كَتهُلتَّه.مطعمبنجبيرحديثمنمختصزا،(04،3120،359422)البخاري

".ونحن"هم:ثن،)3(

2(.42)6/:"السنةمنهاج"وينظر.""المتأخرينز:(4)
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لبنيالقربىذويسهموأنَّ،النَّبويِّالحكمهذااستمرار:والصَّواب

إنَّ:القإئلهذاوقولبهم،!ادلّّهرسولخصَّهحيث،المطَّلبوبنيهإشمٍ

لذويادلّّهجعلهالذيالخمسمواضعبيَّنفإنَّه،باطلٌ!ي!بالنَّبيِّخاصّهذا

(1يكن)لمولكنعنها،يقصَّرولا،المواضعتلكبهيتعدَّىفلا،القربى

قسمةيقسمهكانولا،وفقرائهمأغنيائهمبينالسَّواءعلىبينهميقسمه

المصلحةبحسبفيهميصرفهكانبل،الأنثيينحظِّمثلللذَّكرالميراث

منهويعطيغارمهم،عنمنهويقضيعَزَبهم)2(،منهفيزوِّج،والحاجة

كفايته.فقيرهم

"ولَّاني:قالاللَّة!عَئهُزَطالبأبيبنعليِّعنداود")3(أبي"سننوفي

وحياةَ!ي!،اللّهرسولحياةًمواضعَهفوضعْتُهالخُمُس،خُمُس!لًخيوّاللّهرسول

عمر".وحيإةبكر،أبي

هذايَقْوىولا،الخمسةمصارفهفييُصرفكإنأنَّهعلىبهاستُدِلَّوقد

!يطادلّّهرسولكانالتيمصارفَه)4(صرَفَهأنَّهفيهماغايةإذ،الاستدلال

.ثفيليستيكن"لم")1(

"!منهمويقضي...منهمفيزوج":ب،ثفيووقع."أعزبهم":ند،ز،2()

عنليلىأبيبنالرحمنعبدعنمطرفعنالرازيجعفرأبيطريقمن)8392()3(

ليلى،أبيوابنمطرفبينوالانقطاعِجعفر،أبيلضعف؛ضعيفوسنده،علي

وكثيركثير،عنمطرفعنفجعلهجعفراباعوانةأبوخالفحيثوالمخالفةِ؛

.مقالمنتخلولاأخرىطرقوله(.2921/):الحاكمصححهوالحديث.مجهول

.(504)للدازقطني"العللو"2(،1/53):للعقيلي"الضعفاء"ينظر

".مصارفهفي":الهنديةط،ب،س(4)
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به؟الخمسةالأصنافتعميمفأينسواها،إلى(1يَعْدُها)ولمفيها،يصرفه

مصارفيجعلكانأنَّهوأحكامُه!اللّهرسولهديُعليهيدلُّوالَّذي

أنَّهلا،المذكورةالأصنافعنبهايخرحولا،الزَّكاةكمصارفالخمس

لمالتَّامُّلحقَّوهديَهسيرتَهتأمَّلومَن،الميراث)2(كقسمةبينهميقسمه

ذلك.فييشكَّ

بنيأموال"كانت:قالالخطَّاببنعمرعن"الصَّحيحين"()3(:وفي

ولابخيلٍعليهالمسلمونيوجِفلمممَّارسولهعلىاللّّهأفاءممَّاالنَّضير

:لفطٍوفي"،سنةٍنفقةَأهلهعلى)4(ينفقفكان"!يو،للنبيّفكانت،ركابٍ

سبيلفيعُدَّةًوالسِّلاحالكُراعفيبقيماويجعل،سنتهمقوتَلأهله"يحبس

".اللّه

أتاهإذا!يروّاللّّهرسول"كان:قالمالكٍبنعوفعن)5(:"السُّنن"وفي

حظًّا(".(العَزَب)ّوأعطى،حظَّينالآهِلَفأعطى،يومهمنقسمهالفيء

(.يعده"ولم:الهنديةوط،ن(1)

".قسمةَ":ن2()

.(71)57ومسلم(،409،28854)البخاريأخرجه)3(

وكلمة،الأصولخلاف"...علىمنهاينفقخاصة!لمجيمّ"للنبي:والرسالةالفقيط(4)

.زنسخةهامشعلىالمطالعينأحدكتبها""خاصة

بنالرحمنعبدطريقمن،صحيحبسند)86923(وأحمد)5392(داودأبيعند)5(

والحاكم:)4816(،حبانابنوصححهاللَّهُ!كَئهُ.رَمالكبنعوفعنأبيهعنجبير

/2(041-141).

"."الأعزب:ث،نهامشفي)6(
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زَوْجُهتكنلموإن،والحاجةالمصلحةبحسبللاَهِلمنةتفضيلٌفهذا

القُربى.ذويمِن

فيهيتصرَّفع!ي!ادلّّهلرسولملكًاكانهلء،الفيفيالفقهاءاختلفوقد

1(.)وغيرهأحمدمذهبفيقولينعلى؟لهملكًايكنلمأويشاء،كيف

حيثفيضعهبالأمر،فيهيتصرَّفكانأنَّهوهديهسُنَّتهعليهتدلُّوالَّذي

تصرُّففيةيتصرَّفيكنفلم،عليهمبقسمتةأُمِرمَنعلىويقسمة،ادلّّهأمره

يتصرَّفكانوإنَّما،أحبَّمَنويمنعأحبَّمَنيعطي،وإرادتهبشهوتهالمإلك

أُمِرمنفيعطي،ومولاهسيِّدهبهأمرهماينفِّذ)2(المأمورالعبدتصرُّففية

إنِّي"واللّه:فقالبهذاع!يواللّّهرسولصرَّحوقد.بمنعهأُمِرمَنويمنع،بإعطائه

عطاؤهفكان(")3(،اُمِرتحيثُأضعقاسمأناإنَّماأمنعة،ولاأحدًاأعطيلا

رسولًا،عبدًايكونأنبينخيَّرهسبحانهاللّّهفانَّالأمر،بمجرَّدوقَسْمهومَنْعه

رسولًا.عبدًايكونأنفاختاررسولًا،مَلِكًايكونأنوبين

ومُرْسله،سيِّدهبأمرإلايتصرَّفلاالرَّسولالعبدأنَّبينهما:والفرق

للمَلِكتعالىقالكمايشاء،منويمنعيشإءمنيعطيأنلهالرَّسولوالمَلِك

أعط:أي.913:]ص!أَؤامَسِذبِغَيزِحَممَابا)هَذَاعَلَآؤُنمافَأنر:سليمانالرَّسول

":الباريفتحو"3(،00-992)9/:"المغنيو"22(،0)ص"الهداية"ينظر:)1)

/6(80.)2

لاوينفذ".:ث،ن2()

ولاأعطيكمما":بلفظالئَةُ!عكَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن31()17البخاريرواه)3(

".أُمرْتحيثأضعقاسمٌأناإنما،أمنعكم
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علىعُرضتالتيهيالمرتبةوهذه،نحاسبكلاشئت،مَنوامْنَعشئتمَن

التيالمحضةالعبوديَّةرتبةوهيمنها،أعلىهوماإلىعنه!فرغب"لمجيوّنبيِّنا

.وجليلٍدقيقٍكلِّفيالسَّيِّدأمرعلىمقصورفيه!صاحِبِهاتصرُّفُ

يخالفمُلْلبفهو،المثابةبهذهكان)1(الفيءفيتصرُّفهأنَّوالمقصود

ممَّاعليهادلّّهأفاء)2(الذيالفيءمنينفقكانولهذا،المالكينمنغيرهحكم

سنَتِهم،نفقةَوأهلهنفسهعلىركابولابخيلٍعليهالمسلمونيوجِفلم

منالنَّوعوهذاوجلَّ،عزَّادلّّه)3(وسبيلوالسِّلاحالكُراعفيالباقيويجعل

.اليومإلى)5(وقعماالنِّزاعمِنفيهبعدَهوقعالذيالسَّهم)4(هوالأموال

يَشْرَكهملالأهلهامعيَّنةفإنَّهاالمواريثوقسمةوالغنائمالزَّكواتوأمَّا

عليهمأشكلماأمرهامنبعدهالأمرولاةعلىيُشكِلفلمفيها)6(،غيرهم

لماعليهمأمرهإشكالولولافيه،وقعماالنِّزاعمنفيهايقعولمالفيء،من

!معنهيورثأنَّهوظنَّت،تركتهمنميراثهاع!ممّاللّهرسولبنتفاطمةُطلبت

الذيالملكحقيقةاكأيلَّةُعَنهَارَعنها)7(وخفي،المالكينكسائرلهملكً!كان

البارُّالرَّاشدخليفتهذلكعلمولمَّابعده،صدقةٌهوبلعنه،يورثممَّاليس

.المطبوعمنسقطت(1)

النسخ.خلافأفاء"مماينفق":والرسالةالفقيط)2(

النسخ.خلاف."..سبيلفيعدة"والسلاح:المطبوع)3(

".القسم":الهنديةوط،ند،ز،(4)

".وإلى":بد،ز،5()

.ي،ثس،فيليستهناإلى."..معينة"فإنها)6(

"عليها".:المطبوع)7(
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ميراثًاالفيءمنخلَّفهمايجعلوالمالرَّاشدينالخلفاءمنبَعْدهومَنالصِّدِّيق

كليد،ادلّّهرسولعملَفيهيعملانوالعباسعليإلىدفعوهبل،ورثتهبينيُقْسَم

ميراثًا،ذلكمنهماأحدٌيقسمولموعمر،بكرٍأبيإلىوترافعافيةتنازعاحتَّى

ألقرَىأَهلِرَسُولهَءمِنعَكَاَدلَّّهُاَفَآءَ)مَّا:تعالىقالوقدوعليًّا،عباسً!منهمَكَّناولا

دُولَةَمتلَينيبهونَلَاآل!صبِيلِكنَوَإتنِؤَالمحسَبِهينِؤَاقِتًمَئاتقُزبَئوَلِذِىوًلدَّسُولَفلَلَّهِ

إِنَّألمحهَوًاتَّقوافَأنتَهُوْا!مبهؤُعَنهُدخذُ!وَمَاءَاتحوُألرَّسُولُمِنتموَمَاَلاغنِيَآَءآ

يَتتَغُونَوَأَقوَصلهِؤدِيَرِهِتممِنأخُرِصاْألّذَدنَاكمُهَنرينَقِفُقَرَاِشَدِيدُأقِقَابِألمحهَ

لتؤُّوؤَالّذَفيَ!هُوُأ!دقؤُنَوَرَسُولَهوأولَمكَأللَّهَوًشَصمُرونَوَرِضوناأللَّهِكِّاَفَفحلًا

مِنجمَآءُو)وَالَّذِينَ:قولهإلىهَاجَرَإقهِؤ!مَنيحُبُّونَفتيؤمِنوَألإيمَنَألدَّارَ

.،01-7:]الحشرالاَيةآخرلىإ!بَعدِهِتم

هؤلاء)2(فيذُكِرلمنبجملتهرسولهعلى)1(أفاءهماأنَّسبحانهفأخبر

واستوعب،وأطلقعمَّمبل،بالمذكورينخُمُسهمنهيخصَّولم،الآيات

المصارفعلىثمَّ،الخمسأهلوهم،الخاصَّةالمصارفعلىويُصْرف

)3(.القيامةيومإلىوأتباعهموالأنصارالمهاجرونوهم،العإمَّة

،الآياتهؤلاءمنالمرادهوالرَّاشدونوخلفاوههوبهعملفالَّذي

أحقَّأحدٌ"ما:عنه)4(وغيرهأحمدرواهفيماالخطَّاببنعمرقالولذلك

."...اللّّهأفاءما":ي،ث،ب،س(1)

."هذه":بد،،س2()

النسخ.خلاف""الدين:المطبوع)3(

ابنبعنعنةأُعِلَّوقداللَّهُ!كَئهُ.زَعمرعنسأوبنمالكطريقمن)292(المسند""في4()

لكن-الصاغاني،ميسربنمحمدبضعفأُعلَّكما.توبعلكنة،مدلسوهوإسحاق
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أحدٌالمسلمينمنماووادلّّه،أحدٍمنبهأحقَّأناوما،أحدٍمنالمالبهذا

ادلّّه،كتابمنمنازلناعلىولكنَّ!،مملوكٌعبدإلانصيبٌالمالهذافيوله(1إلا)

فيوقِدَمهوالرَّجل،الإسلامفيوبلاوهفالرَّجل"!م،اللّّهرسولمنوقسمنا

لهمبقيتلئنووادلّّه،وحاجتهوالرَّجل،الإسلامفيوغَناؤهوالرَّجل،الإسلام

".مكانهيرعىوهو،المالهذامنحظُّهصنعاءبجبلالرَّاعيَليأتينَّ

يدخلولم،الخمسآيةفيالمسمَّونهمالفيءآيةفيالمسمَّونفهؤلاء

لجملةالمستحقُّونلأنَّهم؛الخمسآيةفيوأتباعُهموالأنصارالمهاجرون

الخمس،منخاصٌّاستحقاقٌ:استحقاقانلهمالخمسوأهلُء،الفي

النَّصيبين)2(.فيداخلونفإنَّهمالفيء،جملةمنعامّواستحقإق

التيالأملاكقسمةليسلهجعلمنبينالفيءجملةِقسمةأنَّوكما

بل،المطلقةوالأملاكوالوصاياالمواريثكقسمة،المالكونفيه!يشترك

الخُمُسقسمةفكذلكفيه،والبلاءالإسلامفيوالغَناءوالنَّفعالحاجةبحسب

الأصنافعلىوالتَّنصيص،ادلّّهكتابفيواحدٌمخرجهمافانَّ،أهلهفي

وأنَّ،بحالٍالفيءأهلمنيخرجونلاوأنَّهم،إدخالهمتحقيقيفيدالخمسة

إلى)3(الزكاةتعدوهملاالزَّكاةكأصناف،غيرهمإلىيَعْدوهملاالخُمُس

إلىيتعدَّاهملافيهاللمذكورينالحشرآيةفيالعامَّالفيءأنَّكما،غيرهم

":المختارة"فيالضياءطريقهومن2)059)داودأبيعندسلمةبنمحمدتابعه

."..بقيتلئن:"واللّهقولهدون،بنحوه593(/1)

."..إلا."واحد:ي،سوفي..".إلا.المسلمينمنواحاما":ن(1)

"."النصين:إلىثب،س،فيتصحفت)2(

الهندية.وطن،فيليست)3(
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أنَّوغيرهم!(1أحمد)والإمإمكمالكالإسلامأئمَّةأفتىولهذا،غيرهم

الأنصار،منولاالمهاجرينمنليسوالأنَّهمالفيء؛فيلهمحقَّلاالرَّافضة

سبقوناالذينولإخواننالنااغفرربَّنا:يقولونبعدهممنجاءواالذينمنولا

تيميَّة)3(،ابنالإسلامشيغواختيار،المدينةأهلمذهبوهذا)2(.بالإيمان

الرَّاشدين.وخلفائه!رِوّاللّّهرسولِوفعلُالقرآنيدلُّوعلية

تجبالشَّإفعئيُ)4(:فقال،الخمسواَيةالزَّكاةاَيةفيالنَّاساختلفوقد

يطلقمَنصنفٍكلِّمِنويُعطىكلِّها،الأصنإفعلىوالخمسالزَّكاةقسمة

الجمع.اسمعليه

فيهمإ،المذكورةالأصناففييُعطىبل(:)هالمدينةوأهلمالكوقال

جميعهم.فيالفيءولاالزَّكاةقسمةتجبولا،غيرهمإلىيَعْدوهمولا

وبقولالزَّكاة،آيةفيمالكبقول)6(حنيفةوأبوأحمدالإماموقال

الخُمُس.آيةفيالشَّافعيِّ

مجموعو"،(1/532):"لمستوعباو"،3(389/):"تدالزياوادرلنواا"ينظر(1)

.(82/504):"وىلفتاا

ماعلىيكونواولم،للإسلامسبقوهمالذينسبّوا"فهم:نصّةتعليقنهامشفي2()

الأتباعَ".بهاللّّهوصف

.(504)28/:"الفتاوىمجموع"ينظر)3(

.(5121-9021)8/:الكبير"الحاويو"2(،70)3/:"الأم"ينظر(4)

.(141-041)3/:"الذخيرةو"(،064-2954/):("والتحصيل"البيانينظر5()

":الصنائعبدائعو"(،81-17)3/:"المبسوطو"(،4921/):("المغنيينظر)6(

(/264).
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علىيدلُّوجده،وخلفائه!يوّادلّهرسولوعَمَلَالنُّصوصَتأمَّلومن

وعيَّنهمالفيء،أهلهمالخُمُسأهلَجعلسبحانهادلّّهفانَّ،المدينةأهلقول

يَشْرَكهملابأهلهاخاصَّةًالغنائمكانتولمَّالهم،وتقديمًابشأنهماهتمامًا

يختصُّلاالفيءكانولمَّا،الخمسلأهلخُمُسهاعلىنصَّسواهمفيها

فسوَّى،وتابعيهموالأنصاروللمهاجرينلهمجملتَهجعلأحدٍدونبأحدٍ

.المصرففيالفيءوبينالخُمُسبين

،الإسلاممصالحفيوسهمَهاللّهسهمَيصرفع!يمّاللّهرسولوكان

،فالأحوجوالأحوج،فالأهمِّللأهمِّمقدِّمًاأهلهافيالخُمُسأخماسوأربعةَ

ويعطي،منهمالحاجةذاوُيعين،ديونهممنهويقضيعزَّابهم)1(،منهيزوِّج

يجمعونخلفائهمنأحدٌولاهويكنولم.حظَّينومتزوِّجهمحظًّا،عزَبَهم

أخماسأربعةَويقسمون،القربىوذويالسَّبيلوأبناءوالمساكيناليتامى

يفعلونيكونوا)3(لمكماالتَّفضيل،علىولاالسَّويَّة)2(علىبينهمالفيء

ومحض،الخطابفَصْلهو)5()4(،وسيرتههديهفهذا.الزَّكاةفيذلك

)6(.التوفيقوبادلّّه.الصواب

"."عزبانهم:الهنديةوط،نوفي."عزبهم":ب(1)

."التسوية"ز:(2)

."...كانوا"كما:ي،س)3(

111(.501-)6/":السنة"منهاجينظر)4(

"ومو".:الهنديةطب،)5(

الهندية.وطبفيليست"التوفيق"وباللّه)6(
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فصل

ولايُقتلوالاانرسلهموفيلعدُوِّه،بالعهدالوفاءفيع!ي!حُكْمهفي

العهدنقضمنهخافإداسواءٍعلئعاهدهمَنالئالنَّبْذِوفييُحبَسوا،

:-ادلّّهرسولإنَّهنقولقالا:لمَّا-الكذَّابمسيلمةَلرسولَيقالأنَّهعنهثبت

)1(.لقتلتكما"تُقتللاالرُّسلأنَّ"لولا

،عندهالمقامفأرادقرينئ!،إليةأرسلَتْةوقد،رافعلأبيقالأنَّهعنهوثبت

ولكنالبُرُد،أحْبِسولابالعهد،أخِيْسُلا"إنِّي:فقال،إليهميرجعلاوأن

)3(."فارجعالاَنفيهاالذينفسكفيكانفإن)2(،ارجع

يَرُدَّأن:وبينهمبينهكانالذيللعهدجندلأباإليهمردَّأنَّهعنهوثبت

الأسلميةسُبيعةوجاءتالنِّساء،يردَّولممسلمًا)4(.منهمجاءهمَنإليهم

إَذَاجمَآلمءَامُؤ3ْألّذَينَ)يَ!لَهُّاَ:وجلَّعزَّادلّّهفأنزلطلبها،فيزوجهافخرج،مسلمةً

ابنعنعنةوفيهالئَةُ!عَئهُ،رَمسعودبننعيمحديثمن2761()داودأبوأخرجه(1)

والحاكم:)،1)9895أحمدعندبالسماعتصريحةوثبت؛مدلسوهوإسحاق

وله.لةالبخاريتحسين381()ص"العلل"فيالترمذيونقل،وصححه52()3/

19(،)9/المنير":البدر"انظراَدلَّهُ!عَئهُ.زَمسعودابنحديثمنصحيحشاهد

31).4)5/:الزوائد"و"مجمع

النسخ.فيلهاوجودولا"قومك"إلى:زيادةوالرسالةالفقيط2()

من867(4)""الكبرىفيوالنسائي)2758(،داودوأبو)23875(،أحمدأخرجه)3(

)4877(،حبانابنوصححهسماعًا،جدهعنرافعأبيبنعليبنالحسنطريق

7(.0)2"الصحيحةالسلسلة"وانظر:(.895)3/:والحاكم

تخريجة.سبق(4)
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ءصط
إِلَىفَلَاتزَحعُوهُنَّمُؤمَنَتِعَقتُمُوهُنَّفَإِدنبِإيمَنِضَّاغلَمُأدلَّهُ!جَرتفَآخنوُهُنَّألمُؤمَنَتُ

إلايُخرِجْهالمأنَّه!اللّّهرسولُفاستحلفها01،،]الممتحنة:الآيةألكُفّاَد!

بغضً!ولاقومها،فيأحدثَتْهلحدَثٍتخرجلموأنَّها،الإسلامفيالرَّغبةُ

.)1)عليهيردَّهاولممهرَها،زوجَهاء!ت!اللّّهرسولُفأعطى،فحلفتلزوجها،

زعمومن.البتَّةينسخةم!شييجئولم،اللّهلحكمالموافقحكمهفهذا

قصَّةفيذلكبيانتقدَّموقدالمجرَّدة،الدَّعوىإلابيدهفليس،منسوخأنَّه

2(.)الحديبية

لَاألمحهَاِنَّ!وَاءإِقهِؤعَلطَفَآنذقَتمِىخِيَانَةً)وًإمَّاتَخَادفمِن:لىتعالوق!

.،85:]الأنفال!والحلىتِخِينَلمجمب

حتَّىيشدَّفَّولاعقدًا،يحلَّنَّفلاعهدقومٍوبينىنَّبينة))مَن!ر:وقال

حسَنحديئس:الترمذيقال)3(."سواءٍعلىإليهميَنْبِذأوامدُه،يمضي

.صحيحٌ

لاأنوعاهدوهماأطلقوهمإ،وأباهاليمانبنحذيفةَقريعث!أسرتولمَّا

البغويوعزاه"أحكامة"،فيالطلّاعابنعنبطولة(914)9/:""الفتحفيالحافظنقلة(1)

مكة"أخبار"في-مختصرًا-الفاكهيإليةوأسندهاكأيلَّهُعَت!ا،رَعباسلابن"تفسيره"في

وسنده،صالحأبيعن،أبيةعن،الكلبيابنعن،مبهمينرجلينطريقمن)2865(

6(.29)7/:""الإصابةوينظر.والمتروكينبالمجاهيلمسلسل،تالف

()2/3(561-681،5.)36

حديثمن(1487)حبانابنوكذا(،0581)والترمذي275(،)9داودأبوأخرجه)3(

عنالبابوفيهنا.المصنفذكركماالترمذيوصححةاللَّة!كَتهُ.رَعبسةبنعمرو

3177(.)936،البخاريعنداللَّهُ!كَئهُرَهريرةأبي
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"!وَوّ:اللّّهزسولفقال،بدرٍإلىخارجينوكانوا!ي!،اللّهرسولمعيقاتلاهم

)2(."عليهماللّّهونستعينُ،بعهدهم1(لهم)"نفي

فصل

والنساءالرجالمنالصادرالامانفيحُكْمهفي

بذمَّتهمويسعىدماوهم"المسلمونَّتتكافا:قالأنَّهعنهثبتَ

.")3(ادناهم

عنةوثبت)4(."عمِّةابنةُهانئأمُّأجارَتْهمارجلَين"أجارَأنَّهعنةوثبت

على"يجير:قالثمَّ،زينبابنتُهأجارَتْهلمَّاالرَّبيعبنالعاصأباأجارأنَّه

ويردُّ،ادناهمالمسلمينعلىيجير"آخر:حديثٍوفي.")5(أدناهمالمسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".إليهم"نفي:ي،سوفي."،..نفي"انصرفا،:والرسالةالفقيطبعتيفيزاد

ادئَهُ!صكَئهُ.رَاليمانبنحذيفةحديثمن()1787مسلمأخرجه

حديثمن2(685)ماجهوابن27(،15)داودوأبو7(،210)أحمدأخرجة

فيالجارودوابن228(،0)حبانابنوأخرجه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

عباسوابن(،0534)داودأبيعليُّعندعنالبابوفي77(.1)"المنتقى"

)6995(،حبانابنعندعمروابن2684(،)2683،ماجهابنعنديساربنومعقل

2(.02)8الإرواء""ينظر:2(.ه)ص""الدياتفيعاصمأبيابنعندوعائشة

عليُّبنأميابنُ"زعم:قالتأنهاوفيه)336(،ومسلم)357(،البخاريأخرجه

منأَجَرْناقد!يوِرّ:ادلّّهرسولفقال،هبيرةابنَفلانَ،أَجرْتُهرجلًاقاتِلٌأنهطالبأبي

".هانئأمَياأَجَرْتِ

ابنسندهوفيا!دلَّةُعَتفَا،رَسلمةأمحديثمن()4822""الأوسطفيالطبرانيأخرجه

هناعنهروىوقد،حكمهمفيومَنالعبادلةعنهيرولمماضعيفوهو،لهيعة

-.الحديثفصح45َّ(،)4/:الحاكمعندوهببنادلّهعبدتابعهلكنبكير؛بنيحيى
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.(1)"اقصاهمعليهم

كلِّيَّة:قضايا)2(أربعفهذه

بكافرهم.مسلمهمقتلَيمنعوهو،دمائهمتكافؤأحدها:

والعبد.المرأةأمانقبوليوجبوهو،أدناهمبذمَّتهميسعىأنَّه:والثَّانية

واليأوالجيشلواليإلاالأمانيجوزلا:الماجشونابنوقال

كلِّهم.النَّاسقولخلافوهذا:شعبانابنقال)4(السَّريَّة)3(.

توليةمن)5(يمنعوهذا،سواهممنعلىيدٌالمسلمينأنَّ:والثَّالثة

عليه.المولَّىعلىيدًاللواليفإنَّ،الولايإتمنشيئًاالكفَّار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ينظر:"الصحيحة")9281(.

عنالزهريعن-حسنأحدهما-طريقينمنوغيره(4/54):الحاكموأخرجه

وعائشة،،عبيدةوأبي،هريرةوأبي،أمامةأبيعنالبابوفي.اللَّهُ!عَئهُرَمالكبنأنس

الزوائد":"مجمعينظر.بيانهاسبقأخرىوشواهدا!ددَّدُعَن!،رَالعاصبنوعمرو

/5(9-320.)33

آدلَّهُ!كلَتهُرَالعاصبنعمروحديثهنافخرَّجا؛المطبوعةالنسخةمحققاوهم:تنبيه

عنوغَفَلااللَّةُ!ثكَئهُ،رَهريرةأبيوحديثاللَّةُ!كلَئهُ،زَبكرأبيبنمحمدأَسْرِهقصةفي

آ!للَّهُعَن!!رَوزوجهازينبقصةفيهناالمعنِيَّيْن1كأيلَّهُعَنطُ،رَوأنسسلمةأمِّحديثَي

ادلَّهُ!ثعَئهُ.رَجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنتخريجهسبق

"أربعة".:الهنديةوطي،عداالنسخعامةفي

273(.)6/:"الباريو"فتح(،191-1/2091):"التمهيد"ينظر

.""وقال:الهنديةط،ي،ث،ب

.س،ث،يفيليست
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غنمتإذاالسَّريَّةأنَّيوجبوهذا،أقصاهمعليهميردّ(1أنَّه):والرَّابعة

ذإ،الجيشمنوللقاصيلهم)2(الغنيمةكانتالإسلامجيشبقوَّةغنيمةً

ودانيهملقاصيهمكانالفيءمنالمالبيتفيصارماوأنَّغنموها،بقوَّته

كلماتهمنمستفادةٌوغيرهاالأحكامفهذه.دانيهمأخذهسببكانوإن

عليه.وسلامهادلّّهصلوات)3(،الأربع

فممل

تُقبلوممنومقدارهاالجزيةفيلمجي!حُكْمهفي

قتالٍبغيرإليهالدَّعوةلمجيمّنبيَّهبهوجلَّعزَّادلّّهبعثماأوَّلأنَّتقدَّمقد

لمَّاالقتالفيلهأذِنَثمَّبمكَّة،سنةًعشرةَبضعَذلكعلىفاقام،جزيةٍولا

يقاتله.لمعمَّنوالكفِّ،قاتلهمنبقتإلأمرهثمَّله،فرضٍغيرمنهاجر

:العربمنيسلملممَنجميعبقتالأمرهثمانٍسنة()براءةٌنزلتلمَّاثمَّ

فأمرهشيئًا،عهدهمِن)5(ينقصهولمعاهدَهمَنإلاعنه)4(،كفَّأوقاتلهمَن

اليهودَوحارب،المشركينمنالجزيةبأخذيأمرهولم،بعهدهلهيفيأن

منهم.الجزيةبأخذيؤمرَولممرارًا،

فامتثل،الجزيةيعطواأويسلمواحتَّىكلِّهمالكتابأهلبقتالأمرهثمَّ

.س،ث،يفيليست)1(

.المطبوعفيليست)2(

.نفيوليست"،الأربعة":الهنديةطز،،ث)3(

".قتالهعنكفأو":المطبوع)4(

"ينقضه".:يث،د،ز،)5(

131



بعضُهمواستمرَّ،الجزيةَبعضُهموأعطى،بعضُهمفأسلم،فقاتلهمربِّهأمرَ

،العربنصارىمنوهم،وأيْلَةنجرانأهلمن"!ي!فاخذها،محإربتهعلى

أهلومن،المجوسمنوأخذها،عربٌوأكثرهم،الجندلدومةأهلومن

.(1يهودًا)وكانوا،باليمنالكتاب

منإلاتؤخذلاوالشَّافعيُّ:أحمدفقال،العربمشركيمنيأخذهاولم

اليهود:وهم،منهم!ادلّّهرسولأخذها)2(الذينالثَّلاثالطَّوائف

القتل.أوالإسلامإلامنهميقبلفلاعداهمومن.والمجوسوالنَّصإرى

الكتابينأهلُ؛منهمقُبِلَتالجزيةبذلواإذاكلِّهاالأممفي:طائفةٌوقالت

شركٍأهلالمجوسلأنَّ؛بهمملحقٌعداهمومَن،بالسُّنَّةوالمجوسُبالقرآن

لموإنَّما،المشركينجميعمنأخذهاعلىدليلٌمنهمفأخْذُهالهم،كتابَلا

آيةنزولقبلكلُّهمأسلموالأنَّهم؛العربمنالأوثانعَبَدةمن!ي!يأخذها

قتالمنفرغقد!اللّهرسولوكان،تبوكبعدنزلتإنمافإنَّه!،الجزية

الذيناليهودمنيأخذهالمولهذا،بالإسلاملهكلُهاواستوسقت)3(،العرب

ومنالعربنصارىمنأخذهانزلتفلمَّ!بعد،نزلتتكنلملأنَّها؛حاربوه

قبلهاكمامنه،لقبلهاوبذَلَهاالأوثانعَبدَةمنأحاحيمئذٍبقيولو،المجوس

الطَّوائفبعضكفرلتغلتِظ)4(تأثيرولافرقولا،والنِّيرانالصُّلبانعَبَدةمن

تنوين.بدون"يهود":نعداالنسخعامةفي(1)

."..."التي:والمطبوعسوفي،""الثلاثةد:،سز،،ي2()

اجتمعت.:""استوسقتومعنى.النسخخلاف"واستوثقت":والرسالةالفقيط)3(

.(185)5/(":الحديثغريبفيو"النهاية334(،)2/":البلاغةأساس"ينظر

لغلظ".":نوفي"لتغلّظ"،:ثد،وفي.الهنديةط،يب،ز،س،فيكذا4()
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)1(؟المجوسكفرمنأغلظالأوثانعبَدَةكفرأنَّسلّممَنثمَّ،بعضٍعلى

وعبَّاد،أغلظالمجوسكفربل!؟والاوثانالنيران)2(عبادةبينفرقٍوأيُّ

إنَّماوأنَّهم،اللّّهلاإخالقلاوأنَّه،الرُّبوبيَّةبتوحيديقرُّونكانواالأوثان

للعالَم،بصانِعَينيقرُّونيكونواولم،سبحانهاللّّهإلىلتقرِّبهمآلهتهميعبدون

يكونواولم،المجوستقولهكماللشَّرِّ،والآخرللخير،خالق:أحدهما

دينمنبقاياعلىوكانوا،والأخواتوالبناتالأمَّهاتنكاحيستحلُّون

عليه.وسلامهاللّهصلواتإبراهيم

منأحدٍبديندانواولاأصلًا،كتابعلىيكونوافلمالمجوسوأمَّا

كتابلهمكإنأنَّهفيهالذيوالًأثر،شرائعهمولاعقائدهمفيلاالأنبياء،

صحَّولوالبتَّة)3(،يصحُّلا،ابنتهعلىملكهموقعلمَّاشريعتهمورُفِعتفَرُفِع

يبقوافلمبطَلَتوشريعتهمرُفعكتابهمفإنَّ،الكتابأهلمنبذلكيكونوالم

منها.شيءٍعلى

صحفثلهوكان،السَّلامعليهإبراهيمدينعلىكانواالعربأنَّومعلوئم

أغلظليسالأوثانعبدةكفرإنثم":إلىوالرسالةالفقيطبعتيفيالعبارةغيّر(1)

."...من

"."عبدة:الهنديةطد،،س2()

فيوالبيهقي3(،10)المسند""فييعلىوابو(،704)5/:"الأم"فيالشافعيأخرجه)3(

الزوائد":مجمع"فيالهيثميقالاللَّةُ!عَتهُ،رَعليعلىموقوفًا(188)9/":"الكبرى

معينكابنالنقاد،جلُّضعفهوقد،"متروكوهو،البقالسعدأبوفية"(:21)6/

عبيد.أبيعنتضعيفهونقلالبر،عبدابنُالحديثَوضعف.والنسائيوالبخاري

937(.)3/:الحبير"التلخيص"ينظر
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منبأعظموشريعتهإبراهيملدينالأوثان(1عبَدَة)تغييروليس،وشريعةٌ

التَّمسُّكعنهميُعرَفلافإنَّهصحَّ،لووكتابهمنبيِّهملدينالمجوستغيير

الذينالمجوسيُجعَلفكيف،العرببخلافالأنبياء،شرائحمنبشيءٍ

فيأصحُّالقولوهذا.العربمشركيمنحالًاأحسنَالأديإنأقبحدينهم

.ترىكم!الدَّليل

إلاكافرٍكلِّمنتؤخذفقالوا:،وغيرهمالعرببينثالثةٌطائفةٌوفرَّقت

.العربمشركي

يبقلمقريشًافإنَّله،معنىلاوهذاوغيرهم،قريترٍبينفرَّقت:ورابعةٌ

إلى!ي!النَّبيُّكتبوقدالبتَّة،منةالجزيةوأخذقتالهإلىيحتاجكافرفيهم

إلىيدعوهمالطَّوائفملوكوإلى،ساوىبنالمنذرهـالىهجر،أهل

.غيرهولاعربيبينيفرِّقولم،الجزيةأوالإسلام

كلّمنيأخذأنوأمره،اليمنإلىمعاذًابعثفإنَّهقَدْرِها،فيحكمهوأمَّا

عمرفيهازادثمَّ.باليمنمعروفةٌثيابوهيمَعَافر)2(،قيمتهأودينارًاحالمٍ

5".)1)ن:"هذ

وابن2)،054)والنسائي6(،)23والترمذي3(،1،380)576داودأبوأخرجه2()

والمحفوظ،وإرسالهوصلهفياختلفوقداللَّهُ!كَنهُ،رَمعاذحديثمن(18)30ماجه

68(.)6/:للدارقطني"العلل"ينظرمعاذ.عنمسروقعنوائلأبيطريقمنوصلُه

فيالحافظوقال،أحكامه""فيالحقعبديثبتةلم؛خلافمعاذمنمسروقسماعوفي

ابنمنهم؛اتصالهعلىوالجمهور!نظر"بصحتهالحكم"في324(:)3/":"الفتح

،القطانوابنالبر،عبدوابن-،قوليهآخر-حزموابن،بطالوابن،المديني

الجارودابنأخرجهوكذا.عليهالمرسلورجَّح،الترمذيحسنهوقد،والصنعاني

ينظر-893(./1):والحاكم(،)4886حبانوابن)2268(،خزيمةوابن)343(،
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.(1الوَرِق)أهلعلىدرهمًاوأزبعين،الذَّهبأهلعلىدنانيرأزبعةفجعلها

أهلغنىعَلِموعمر،اليمنأهلضعفعَلِم!يوّادلّهفرسولسُنَّة)2(؛وكلٌّ

وقوَّتهم.الشَّام

فصل

ينقضهاوماالهدنةفي!سًي!حُكْمهفي

سنين،عشروبينهمبينهالحربوضععلىمكَّةأهلَصالحأنَّهعنهثبت

حلفاءُفعدَتْمعه،خُزاعةمنوحلفاوهمعهم،بكرٍبنيمنحلفاؤهمودخل

بذلكفجعلهم،تنكرهولمقرينث!فرضيَتْ،بهمفغدرواحلفائهعلىقريثرٍ

صاروالأنَّهم؛إليهمعهدهمنَبْذغيرمنغزوَهمواستباجللعهد،ناقضين

الغدرعلىلحلفائهموإقرارهم،برضاهملعهدهناقضينلهمحاربين

بِمُباشرِهم.ذلكفيرِدْأهموألْحَق،بحلفائه

ونقضوابهفغدروا،المدينةقدملمَّاوعاهدَهميهودَصالحَأنَّهعنهوثبت

علىخيبريهودَصالَحَماوآخر،بهمويغلفريحاربهمذلكوكلُّمرارًا،عهده

حجَّةًمنهفيهمالحكمهذاوكانشاء،م!لهعمَّالًافيهاويقرُّهمله،الأرضأنَّ

34(،26/)":الرايةنصبو"(،4001/):و"المحلّى"275(،2/):التمهيد""

منقطعة،وكلهامعاذ،عنأخرىطرقمنرويوقد313(.4/):"التلخيصو"

وابنمسعود،ابنعنالبابوفي.عنهطاوسطريقمنهاوالبيهقيالشافعيوصحح

-264)5/:المنير""البدرانظر.مقالمنتخلوولا،حزمبنوعمرو،وأنس،عباس

.(041)8"الأم-داودأبي"صحيح(،9841/،436

صحيح.وسنده،عنةأسلمعننافعطريقمن)757("الموطأ"فيمالكأخرجه(1)

".سنةوهي"د:و!تحريفوهو"سَنَةكلِّ"في:والمطبوع،ن2()
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فسخُهلهجائزًاالعقدفيكونالمدَّة،منشاءمالعدوِّهالإمامصلحجوازعلى

لاالذي!اللّّهرسولحكمموجَبوهوالصَّواب،هووهذاشاء،متى

له.ناسخ

فصل

وعقده)1(عهدهفييدخلأنأحبَّمَنأنَّمكَّةلأهلصلحهفيوكان

خاءهمهنوأنَّجا،وعقدهمقرببشٍعهدفيبلأناخبَّومَنجا،

القابلَالعامَيدخلوأنَّه،إليهمردَّهمنهمجاءهومن،إليهيردُّونهلاعندهمن

تقدَّموقد،السَّلاحبِجُلمان)3(إلايدخلهاولاثلاثًا،لهفيُخْلوها)2(مكَّةإلى

)4(.موضعهفيوفقههاالقصَّةهذهذكر

النسخ.خلافمحمد""عهد:المطبوع(1)

"يخلونها".:المطبوعوفي،النسخفيكذا)2(

ضبطهوفي.ونحوهوالسوطمغمودًاالسيففيةيوضع،الجرابشبه:الجُلُبَّان)3(

والتخفيف.اللاموسكونالجيمبضموجُلْبَانالباء،وتشديدبضمتينجُلُبّان:وجهان

3(.50)5/:"الباريفتحو"282(،/1):"الحديثغريبفي"النهايةينظر

37(.338-ه)3/(4)
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وتوابعهالنكاحفيواحكامهاقضيمَهذِكْو

فصل

أبوهمايزوِّجهماوالبكرالثَّيِّبفيحُكْمهفي

وهيأبوهازوَّجهاخِدامبنتخنساء"أنَّ)1(:"الصَّحيحين"فيعنةثبت

نكإحها".فردَّ!يرِوّ،اللّهرسولَفأتتثيبا،وكانتكارهة،

اللّّهرسولأتتبكرًاجازيةً"أنَّ:عبَّاسٍابنحديثمن)2(""السُّننوفي

غيروهذه.!ي!"النَّبيُّفخيَّرها،كارهةٌوهيزوَّجهاأباهاأنَّلهفذكرَتْ،!!ي!اِّ

الأخرىفيوقضىالثَّيِّب،بتخييرإحداهمافيقضىقضيَّتانفهماخنساء،

البكر.بتخينر

)1(

)2(

فيوهو،مسلميخرجهولمخنساء،حديثمن9696(55،496.)138البخاري

2(.11/59)":الأشرافتحفة"ينظر،الترمذيعداالسنن

،بالإرسالالحديثهذاأُعلَّوقد(،)1875ماجهوابن2(،0)69داودأبوأخرجه

عنزيدبنحمادفرواه:الإرسالأمابه،وجريرالمروزيمحمدبنحسينوبتفرد

تابعهوقد،ثقةوهو،فوصلهحازمبنجريروخالفهمرسلًا،عكرمةعنأيوب

وصحَّالتفرُّد،فارتفعحرب،بنسليمانُحُسينًاتابعكما؛حبانبنوزيد،الثوري

فيوقالوالحافظ،والمصنف،التركمانيوابن،القطانابنقواهوقد.الحديث

وبريدة،عائشةعنالبابوفي."لهمعنىلاالحديثفي"الطعن(:691)9/:""الفتح

آضِىيلَّهُعَت!ا.رَ

و"تهذيب(،711)7/":النقيو"الجوهر2(،205/)(":والإيهامالوهمبيان"ينطر

"الأم-داودأبيو"صحيح(،501)2/:"الموقعينو"أعلام(،04)3/:"السنن

827(1).
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،"تُستأذنحتَّىالبكرتُنكَحلا":قالأنَّه(1)""الصَّحيحفيعنةوثبت

".تسكت"أن:قالإذنها؟وكيف،اللّّهرسوليا:قالوا

صُماتها".وإذنهانفسها،فيتُستاذن"والبكر)2(:"مسلمصحيح"وفي

إلاتُزوَّجولاالنكّاح،علىالبالغالبكرتُجبَرلاأنَّهالحكمهذاوموجَب

إحدىفيوأحمدحنيفةأبيومذهب،السَّلفجمهورقولوهذابرضاها،

وهو،سواهنعتقدولا،بهاللّّهندينُالذيالقولوهوعنه)4)،)3(الرِّوايات

أمَّتة.ومصالح،شريعتهوقواعد،ونهيهوأَمْرهع!ي!اللّهرسوللحكمالموافق

هذاروايةوليس،الكارهةالبكربتخييرحَكَمفانَّه،لحكمهموافقتهأمَّما

الفقهاء:بقولقلنافإنومرسلًا،مسندًارُويقدقإنَّه،فيهبعِلَّةٍمرسلةًالحديث

فيتصرُّفهموهذافنلاهر،،أرسلهمنعلىمقدَّمٌوصَلَهومَنزيادم!،الاتصالإنَّ

بالإرسالحكمناوإن!؟أمثالهحُكْمعنخرجهذابالفما،الأحاديثغالب

الصَّحيحةالآثارُعضَدَتْهقدقويّمرسلفهذاالمحدِّثين،منكثيرٍكقول

به.القولفيتعيَّن،سنذكرهكما،الشَّرعوقواعدوالقياس،الصَّريحة،

أمرٌوهذاتُستأذنَّ"،"والبكر:قالفإنه،لأمرهالقولهذاموافقةوأمَّا

ولزومُه،وثبوتُهبهالمُخْبَر(تحقُّق)هعلىالدَّالِّالخبربصيغةوردلأنَّه؛مؤكَّدٌ

آدلَّهُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(141)9ومسلم(،5)136البخاريرواه(1)

آ!للَّهُعَنطُ.رَعباسابنعن(1241)حديث2()

."يتينلرواا":ي،س3()

":الفتاوىو"مجموع993(،)9/:"و"المغني83(،78-/1)9:"التمهيد"ينظر(4)

.(391)9/":الباريو"فتح93)،و28)32/

الهندية.طمنوالمثبت"تحقيق"،:النسخفي)5(
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خلافه.علىإجماعيقملمماللوجوبتكونأنأوامرهفيوالأصل

ونهى،فأمَرَ"تستاذنحتَّىالبكرتُنكَحلا":فلقولة،لنهيهموافقتهوأمَّا

الطُّرق.بأبلغللحكمإثباتوهذابالتَّخيير،وحَكَم

لاالرَّشيدة(1البإلغة)العاقلةالبكرفإنَّ،شرعهلقواعدموافقتهوأمَّا

إخراجعلىيجبرهاولابرضاها،إلاماله!منشيءٍأقلِّفيأبوهايتصرَّف

بغيرمنهابُضْعهاويخرجيرقَّها،أنيجوزفكيفرضاها،بدونمنةاليسير

شيءٍأبغضِمنوهو،فيهالنَّاسأكرهمِنوهيهو،يريدهمنإلىرضاها

،عندهأسيرةًويجعلهازضاها)3(،بغيرقهرًاإيَّاه)2(فينكحهاهذاومعإليها؟

.أسرى:أي")4(عندكمعوانٍفإنَّهنَّالنِّساء،فياللّّه))اتَّقواالنَّبيُّلمجيرِرّ:قالكما

لابمنتزويجهامنعليهاأسهلرضاهابغيركلِّهمالهاإخراجأنَّومعلولم

وعيَّن،تحبّهكفوًاعيَّنتإذاإنَّها:قالمَنأبطلَولقدرضاها.بغيرتختاره

وفي"،العاقلة!البالغ:ث،بوفي"،العاقل"البالغ:نز،وفي.يد،،سفيكذا(1)

(".العاقلةالبالغة":المطبوع

الهندية.طمنوالمثبتلها،وجهولاأما"":النسخفي)2(

مستقيم.بدونهاوالمعنى،النسخفيلهاوجودولا"يريدهمن"إلى:المطبوعفيبعده)3(

عن،الرَّقاشيحُزَةأبيحديثمن2(0)596"المسند"فيأحمداللفظبهذاأخرجه(4)

وضعَّفهداودأبووثقهحرةوأبو،ضعيفوهوجُدعانبنزيدبنعليوفيه،عمه

،11)63الترمذيبنحوهوأخرجه2(.66)3/:الزوائد""مجمعينظر،غيره

،مجهولسندهوفي،الأحوصبنعمروحديثمن(،1185)ماجهوابن3(،870

من)12)18مسلمعندوهو"،صحيحإحسن:الترمذيقال،قبلهمالهويشهد

،1)799"الإرواء"ينظر:."عندكمعوان"فإنهن:قولهدون،الطويلجابرحديث

0302،651.)2
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الخلقة.فبيحَلهابغيضًاكانولوبتعيينهفالعبرةكفوًا،أبوها

تزويجهافي)1(البنتمصلحةُتخفىفلاالأفّة،لمصالحموافقتهوأمَّا

ذلكضدِّوحصول،بهلهاالنكّاحمقاصدوحصول،وترضاهتختارهبمن

القولبهذاالصَّريحةالصحيحةالسُّنَّةتأتِلمفلوعنه،وتنفرتبغضهبمن

التَّوفيق.وباللّّه،غيرَهتقتضيلاالشَّريعةوقواعدُالصَّحيحالقياسُلكان

لا":وفال،والثَّيِّبالبكربينبالفرق!ي!اللّّهرسولحكمفقد:فإنَّقيل

"ا؟لم:وقال)2(،"تُستاذنحتَّىالبكرتُنْكَحولاتستامر،حتَّىا؟نمُتُنْكَح

بنفسهاأحقَّالايهمَفجعلأبوها")3(،يستأذنهاوالبكروليِّهامِنبتفسهاأحقّ

لتخصيصيكنلموإلَّانفسها،منبهاأحقُّوليُّالبكرأنَّفعُلِمٍوليِّها،من

معنى.بذلكالاءيم

وإذن،النُّطقالثَّيِّبإذنفجعل،الإذنصقةفيبينهم!فرَّقفانَّهوأيضً!

معلهاحقَّلاوأنَّهارضاها،اعتبارعدمعلىيدلُّكلُّهوهذاالصَّمت،البكر

أبيها.

معرضاهابغيرتزويجهاجوازعلىيدلّماذلكفيليسأنَّه:فالجواب

كفؤًا،كانإذاإليهاالخلقبأبغضيزوِّجهاوأنورُشْدها،وعقلهابلوغها

معكموليس،القولهذاإبطإلفيصريحةبهااحتججتمالتيوالأحاديث

،المفهومبطريقيدلُّإنَّماوهذاوليِّها"مِنبنفسهاأحقُّ"الايم:قولهمنأقوى

"الثيّب".:بث،في)1(

الئَهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن،الشيخينعندتخريجهسبق)2(

ا!دلَّهُعَت!.رَعباسابنحديثمن(1241)مسلمأخرجة)3(
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تقديمهيجوزفلاحجَّةأنَّهسُلِّمولو،حجَّةًكونهفيينازعونكمومنازعوكم

عمومًا،للمفهومإنَّ:قلتإذايدلُّإنَّمافهذاوأيضًا،الصَّريحالمنطوقعلى

بدَّلابالمذكورالتَّخصيصأنَّإلىترجعدلالتهإذ،لهعموملاأنَّهوالصَّواب

ثابتإلىعداهماانقسامأنَّومعلولم،عداهعمَّاالحكمنفيوهي،فائدةٍمنله

يكنلموإنفائدةٌعنةللمسكوتاَخرحكمٍإثباتوأنَّ،فائدةٌومنتفيهالحكم

للقياسمخالفٌمفهولموهذاكيففائدم!،تفصيلهوأنَّ،المنطوقحكمضدَّ

؟المذكورةالنُّصوصويخالف،تقدَّمكماالأولىقياسبل،الصَّريح

أحقُّ"ا؟ئم:قولهعقيبأبوها"يستأذنها))والبكر:ع!ي!قولهوتأمَّل

ولارضاهابغيرتُزَوَّجالبكروأنَّ،القولهذالتوهُّمقطعًاوليِّها"منبنفسها

لهذادفعًابالأخرىالجملتينإحدىفوصل،البتَّةنفسهافيلهاحقَّولاإذنها،

لاأنوليِّهامنبنفسهاأحقَّالثَّيِّبكونمنيلزملاأنَّهالمعلومومن.التَّوهُّم

البتَّة.حقّنفسهافيللبكريكون

.(1)أقوالٍستَّةعلىالإجبارمناطفيالفقهاءاختلفوقد

.روايةٍفيوأحمدومالكالشَّافعيِّقولوهو،بالبكإرةيجبرأنَّه:أحدها

الثَّانية.الرِّوايةفيوأحمد،حنيفةأبيقولوهوبالصِّغر،يجبرأنَّه:الئَّاني

أحمد.عنالثَّالثةالرِّوايةوهومعًا،بهمايجبرأنَّه:الثَّالث

عنه.الرَّابعةالرِّوايةوهووُجِد،بأيِّهمايجبرأنَّه:الرَّابع

و"روضة(،43-21/42):"المطلبنهايةو"993(،)9/:"المغني"ينظر(1)

الجواهرو"عقد2(،8-3222/):داالفتاوىمجموعو"(،45-53)7/:"الطالبين

82(.8-21/):"الثمينة
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إسماعيلالقاضيحكاه،البالغالثَّيِّبفتجبربالإيلاد،يجبرأنَّه:الخامس

منحسنٌوجهٌوله:قال.الإجماعخلافوهو:قالالبصريِّ،الحسنعن

)1(؟!المظلمالأسودالوجههذاماشِعْريليتَفيا،الفقه

عياله.فييكونمَنيجبرأنَّهالسَّادس!:

أعلم.واللّه.المذاهبهذهمنالرَّاجحعليكيخفىولا

فصل

نطقتفإن،الكلامالثَّيِّبوإذن،الصُّماتالبكرإذنبأنَّ!ي!وقضى

وهذا،بالصّماتإلاتزوَّجأنيصحُّلا:حزمٍابنوقالآكد،فهوبالإذنالبكر

بظإهريَّته.اللَّائقهو

ذلكفدلَّ)3(،احتلامٍبعديُتْمولانفسها،فيتُستأمر)2(اليتيمةأنَّوقضى

فتخيّر،والولادةالتناسلبالنكاحالمقصود:يقالأن"ولعله:نصهتعليقنهامشفي(1)

".بعدهتخيّرفلاالمقصودحصلفقدولدتومتىتلد،حتى

"!البنت":ن)2(

سندَهوضعف.اللَّهُ!ثكَنهُرَطالبأبيبنعليحديثمن)2873(داودأبواخرجة)3(

بنخالدبناددّهعبدلجهالة؛وغيرهموالمنذريُّالقطانوابنُالحقالعقيليُّوعبد

طرقوللحديث؛يخطىصدوقوهو،المدينيمحمدبنيحيىوفيه،وابيهسعيد،

وحديثحسن،بسندجدهعنحنيفةبنحنظلةحديثلهويشهد،ضعيفةأخرى

الملقن،وابن،النوويحسنهوقد.يثبتانولااكأيلَّهُعَتطُ،رَمالكبنوأنسجابر،

:("و"التلخيص32(،0)7/:المنير""البدرينظر.بشواهدهالألبانيوصححه

.(4421)"لإرواءاو"،(3022/)
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القراَنيدلُّوعليه،عائشةمذهبوهذا،البلوغقبلاليتيمةنكاحجوازعلى

1(.وغيرهما)حنيفةوأبوأحمدقالوبه،والسُّنَّة

ء،ء

وَمَاشكَفِيهِنَّيُفتِيضاللَّّهُقلِالنِّسَاَءفِى)وَلمجتمتَفونَكَ:تعالىقال

وَتَزغَبُونَلَهُنَّمَا!تِبَلَاتُؤلؤُنَهُنَّلَّتِى1آللِّّسَدشمَىفِىآ!تَففِىعَلَجئم

وليِّها،حِجْرفيدراليتيمة"هي:عائشةقالت127،.]النساء:تَنكِوُهُنَّ!أَن

نأإلانكاحهنَّعنفنُهواصَداقِها،سُنَّةَلهايُقْسِطولانكاحها،فيفيرغب

صَداقِهنَّ")2(.سُنَّةَلهنَّيُقْسِطوا

صمتتفإننفسها،فيتُستأمر))اليتيمةُ!ي!:عنه)3(الأربعةالسُّننوفي

عليها".جوازفلاابتوإنإذنها،فهو

فصل

وليّبلاالنكاحفي!سًي!حُكْمهفي

إذنبغيرنفسَهانكحتامراةٍ"إلّما:عائشةحديثمنعنة"السُّنن")4)في

)1(

)2(

)3(

)4(

238(.)2/:"الصنائعو"بدائع(،304-204)9/:""المغنيينظر

3(.10)8ومسلم5(،494،2113)البخاريأخرجه

ولم-327(0)والنسائي(،011)9والترمذي2(،02،490)39داودأبوأخرجه

أبيعن،سلمةأبيعن،علقمةبنعمروبنمحمدطريقمن-ماجهابنعندأرَه

كماالشيخينعندكثيرأبيبنيحيىتابعهوقد،أوهاملهصدوقومحمدٌ،هريرة

.(2671/):والحاكم(،04)97حبانابنوصححه،الترمذيُّحديثَهوحسَّن،سبق

،طرقٍمن()9187ماجهوابن(،2011)والترمذي2(،0)83داودأبوأخرجه

أخرىطرقوله،عائشةعنعروةعنالزهريعنموسىبنسليمانرواهماأَمثَلُها:

وأبي-،معينكابن؛الحفاظجُلُّوشواهدهطرقهبمجموعوصححه؛مقالمنتخللم
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فلها(1أصابها)فإن،باطلفنكاحها،باطلفنكاحها،باطلفنكاحهاوليِّها

قال."لهوليَّلامنفالسُّلطانَّوليُّفإنَّاشتجروامنها،أصاببمامهرها

.حسنٌحديمشا:الترمذي

".بوليٍّ[لانكاحلا":عنه)2("الأربعة"السُّننوفي

)1(

)2(

":"المعرفةفيوالبيهقي(،2681/):والحاكم(،04)47حبانوابن،عوانة

وابنعمر،وابن،عباسوابن،عليعنالبابوفي.الترمذيوحسنه23)،0)5/

أخرىشواهدولهكأإدلَّهُعَتالُؤ.وغيرهمحصينبنوعمران،وأنسوجابر،مسعود،

الزوائد":و"مجمع(،553)7/:المنير""البدرينظر.الآنيالحديثفيتُذكر

.(0481)لإرواء"او"(،4/58287-2)

الحديث.رواياتمنشيءفيوليسأحبلها"":ب

موسىوأبيوجابر،،هريرةوأبي،عباسوابن،عائشةعناللفظبهذاالحديثجاء

وابن2(062،2162)أحمدأخرجهمافقدعباسوابنعائشةحديثأما!اَدئَةُعَت!.

عنعكرمةوعن،عائشةعنعروةعنالزهريطريقمنواحدبسند(0188)ماجه

سندهوصحح،توبعوقد،مدلسوهو،أرطاةبنالحجاحعنعنةوفيه.عباسابن

ماأمثلها:طرقعنهفلههريرةأبيحديثوأما.المسند""علىتعليقهفيشاكرأحمد

وهو.رستمبنصالح:سندهوفيعنه،سيرينابنطريقمن(12)46حبانابنرواه

فيه.مختلف

،(1944)"الأوسط"فيالطبرانيرواهما:أجودها،طرقعنهفلهجابرحديثوأما

"ليس:عديابنوقال،الدارقطنيليَّنه،بزيعبناددّهعبدوفيهعنه،عطاءطريقمن

".بحجة

ماجهوابن(،1011)والترمذي2(،0)85داودأبيعندفهوموسيأبيحديثُوأما

أبيعنإسحاقأبيطريقمن(2071/):والحاكم)،04)77حبانوابن(،1881)

شعبةفأرسله؛وإرسالهوصلهفيإسحاقأبيعلىاختلفوقدةا!صكَتهُدَلَّهعنهبردة

وابن=،مهديكابنالنقاد؛جُلُّالوصلَورجح،وغيرهإسرائيلووصله،والثوري
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الزَّانيةفإنَّنفسَها،المريوتزوِّجولا،المر%المر%تزوِّجُلا":عنه(1وفيها)

نفسَها".تزوِّجالتيهي

فصل

إذاالرَّجلوأنَّمنهما،للأوَّلقهيالوليَّإنزوَّجهاإذاالمرأةأنَّوحَكَم

منهما)3(.للاولفالبيع)2(لرجلينباع

)1(

(2(

)3(

غيرهمابخلافواحد،مجلسفيالحديثَوالثوريشعبةلسماع؛والبخاري،المديني

ابنُإرسالَهورجح.أثبتإسحاقأبيفيدماسرائيلآكد،فكان؛مختلفةأوقاتفيسمعوه

وذَكَر،طرقهسَرْدفيالحاكموأطال.الوجهينحبانابنُوصحَّح.والطحاويُّ،عدي

لمجيوالنبيأزواجعنفيهالرواية"صحت:وقالصحابيًا،ثلاثينمنأكثرعنشواهدَه

،(091-183)3/:"الراية"نصبينظر."جحشبنتوزينب،سلمةوأم،عائشة

.(1)983الإزواء""فيالألبانيوشواهدهبطرقهوصححه323(،)3/:"التلخيصو"

)3536(،الدارقطنيوأخرجه،السننباقيفيوليس(1882)ماجهابنأخرجه

الحسن،بنبجميلوأُعلَّاللَّةُ!عَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن(011)7/:والبيهقي

قوله:أنإلامرفوعًا؛الحديثفصحَّتوبِعا،وقد،صدوقانوهما،مروانبنومحمد

صحيح:بسندٍوغيرهالدارقطنيعندكماوقفُه،الصحيحنفسها"تزوجالزانيةفإن"

المنير":"البدرانظر."الزانيةهينفسهاتُنكحالتيأننتحدث"كنا:هريرةأبوقال

.(1481)"لإرواءاو"،(2659-65)7/

."لرجلينا":وث."للرجلين":ي،س

ماجهوابن(،6824)والنسانْي(،0111)والترمذي2(،0)88داودأبوأخرجه

مشهور،خلافمنةسماعهوفيأللَّة!صكَنهُ،رَسمرةعنالحسنحديثمن2(091)

المديني،ابنقالكما،منهيسمحولمعامر،بنعقبةعنعنهآخروجهمنوروي

،235/):والحاكم،حاتموأبو،زرعةأبووصححه،الترمذيحسنهوالحديث

.()1853الإرواء""فيالألبانيوضعفه(.651)3/:"التلخيص"ينظر(،175
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فصل

التفويضنكاحفيلمجيمّقضائهفي

ولمصداقًا،لهايفرضولمامرأةًتزوَّجرجلٍفيقضى"أنَّه:عنهثبت

ولها،شَطَطولاوَكْسَلانسائها،(1مهر)لهاأنَّ:ماتحتَّىبهايدخل

)2(.وعشرًا"أشهرٍأربعةالعدَّةوعليها،الميراث

:قال؟"(،فلانةأنَّأزوِّجك"أترضى:لرجلٍقالأنَّهعنه)3(الترمذيوفي

أحدَممافزوَّج،نعم:قالت،فلانًا؟"أزوِّجكأن"أترضين:للمرأةوقال،نعم

كانفلمَّاشيئًا،يعطهاولمصداقًا،لهايفرضولمالرَّجلُ،بهافدخلصاحبَه،

بخيبر.لهسهمًاصَداقهامِنعوَّضهاموتهعند

وجوازَ،صَداقٍتسميةغيرمنالنكإحجوازَالاخكامهذهتضمَّنتوقد

خلافمثلها""مهر:المطبوعوفيمهر".":هامشهمافيوكتب""ميراث:ي،س(1)

النسخ.

ماجهوابن335(،4)والنسائي(،411)5والترمذي2(،11)5داودأبوأخرجه2()

فحَكَمالمسألةهذهعنسئل"أنه:وفيهأدئَه!كلَنهُ،رَمسعودابنحديثمن(1918)

بنتِبَرْوعِفي-!يبماددّهرسولقضى:فقالالأشجعيسنانبنمعقلفقامذُكِر،بمافيها

والحديثباسلامه".إلايومئذفرحتهفرِحاددّهعبدرئيفما،قضيتمامثلواشِق

وانظر:(،2081/):والحاكم(،0014)حبانابنوأخرجه،الترمذيصححه

.(391)9"لإرواءا"

آ!عَنهُددَّهُ،عامربنعقبةحديثمن2(1)17داودأبوأخرجهدىانما،النسخفيكذا)3)

.(181)2/:والحاكم(،4)720حبانابنوصححه،مسلمشرطعلىصحيحوهو

343(.)6/:"الأم-داودأبي"صحيحانظر
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1(،بها)يُدخللموإنبالموتالمِثْلمهرواستقرارالتَّسمية،قبلالدُّخول

ابنُأخذ)2(وبهذاالزَّوج،بهايدخللموإنبالموتالوفاةعدَّةووجوب

أحدوالشَّافعيُّفيأحمد،:منهم،الحديثوعلماء)3(العراقوفقهاءمسعودٍ

4(.)قولية

أهلُأخذوبه(.لها)هصَدَاقلا:ثابتٍبنوزيدطالبٍأبيعليُّبنوقال

الاَخر)6(.قولهوالشَّافعيُّفيومالكالمدينة

وليأوالطَّرفين،منكوكيلالعقدطرفَيالرَّجلتولِّيجوازَوتضمَّنت

زوَّجتُ:يقولأنويكًفيالوليُّ،وكَّلةزوجٍأوالزَّوج،وكَّلهوليٍّأوفيهما،

وهذا،الزَّوجهوكانإذافلانةتزوَّجتُأو،ذلكعلىمقتصرًا،فلانةفلانًا

كمنالمجبِر،للوليإلاذلكيجوزلا:ثانيةٌروايةوعنهأحمد.مذهبظاهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."لزوجا":زيادةد

."أفتى":ب

الهندية.وطنمن

.(01/941):"وإالمغني(،1/391)5:"المطلب"نهايةينظر

فيمنصوربنوسعيد(،1،49801)3980الرزاقعبدآددَّهُ!كلَتهُرَعليأثرَأخرج

عليعنطرقمن2(،47)7/"الكبرى":فيالبيهقيطريقهومن29(،)4"سننه"

أخرجهاقصةٍففيثابتبنزيدأثروأما.بمجموعهاصحيحوهوأدلَّه!صكَئهُ،زَ

593(،)3/:شيبةأبيوابن29(،)5منصوربنوسعيد(،1)9880الرزاقعبد

.(411)5إسنادغيرمنالترمذيوأوردهما.إليهصحيحةبأسانيد

32(4)8/:"المزنيمختصرو"(،6545/):"لأماو"(،294/):"المدونة"ينظر

و"نهاية99(،)5/:"والتحصيلو"البيان(،148-947)9/:الكبير"و"الحاوي

.(01/941):"و"المغني(،51/391):"المطلب
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رضىيعتبرلاأنَّهالرِّوايةهذهووجهالمجْبَر،بعبدهالمجْبَرةابنتَةأوأمَتَهزوَّج

الطَّرفين.منواحدٍ

منهيصحُّلافانَّهخاصَّةً،للزَّوجإلاذلكيجوزأنَّة:ثالثٌقولممذهبهوفي

أعلم.واللّّه(.فيه)1الطَّرفينأحكاملتضادِّ،الطَّرفينتولِّي

فصل

الحَبَلِفيفوجدهاامرلرتزوجفيمن!ي!حُكْمهفي

أكثمبنبصرةعنالمسيَّببنسعيدعنو"المصنَّف")2(:"السُّنن"في

النَّبيُّفقال،حبلىهيفاذاعليها،فدخلتُسترها،فيبِكْرًاامرأةًتزوَّجت:قال

ولدتوإذالك،عبدٌوالولَدفرجها،مناستحلَلْتَبماالصَّداق)الها!!يروّ:

بينهما.وفرَّقفاجلدوها"

أهلقولوهوزنًا،منالحإملنكاحبطلانَ:الحكمُهذاتضمَّنوقد

":الزركشيشرحو"69(،)8/:"الإنصافو"376(،373-)9/:"المغني"ينظر(1)

/5(44-94).

ابنعنعنة؛عللبثلاثأُعِلَّوقد(،0701)5الرزاقوعبد2(،113)داودأبوأخرجه2()

إنماجريجابنبأن(571)7/:"الكبرى"فيالبيهقيجزمبل،مدلسوهوجريج

متروكهـابراهيم(،0701)4الرزاقعبدعندكما،يحيىأبيبنإبراهيممنسمعه

المحفوظبأن(1/814):"العلل"فيحاتموأبو2(،132)داودأبووأعلَّه.متَّهمبل

الفقهاءمنأحدًاأعلملا"274(:)2/":المعالم"فيالخطابيقالسعيد،عنإرسالُه

.بالاضطراب(1/524):"السننتهذيب"فيالمصنِّفوأعله".مرسلوهوبه،قال

داودأبىضعيف"فيالألبانيوضعفه(،3395/،183)2/:الحاكمإسنادهوصحح

)368)."الأم-
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.(1الفقهاء)وجمهورأحمد،والإمام،المدينة

منالصَّحيحهووهذاالفاسد،النكّاحفيالمسمَّىالمهرووجوبَ

والثَّالث:.الشَّافعيِّقولوهو،المثلمهريجب:والثَّإني.الثَّلاثةالأقوال

)2(.الأمرينأقلُّيجب

والحَبَلاعترافث،ولابيِّنةٌتقملموإنبالحَبَلالحدِّوجوبَ:وتضمَّنت

فيوأحمد،المدينةوأهلِ،الخطَّاببنعمرمذهبوهذا،البيِّناتأقوىمن

عنه)3(.الرِّوايتينإحدى

أبَلازنًاولدكانلمَّاإنَّه:قيلفقدللزَّوج،عبدًاالولدبكونحكمهوأمَّا

بمنزلةلهوجعلَهولدَها،أخْدَمَهصداقهاوغَرِمنفسها،منغرَّتهوقد،له

نأويحتمل.محتملوهذاأمِّه،لحرِّيَّةتبعًاحرًّاانعقدفانَّه،أرقَّهأنَّهلاالعبد

بالنَّبيِّخإصًّ!هذاويكون،للزَّوجوغرورهازناهاعلىلأمِّهعقوبةًأرقَّةيكون

.غيرهإلىالحكميتعدَّىلاالولد،وبذلك!!يه

الإسلامأوَّلفيكانإنَّة:قيلوقدمنسوخًا.هذايكونأنويحتمل

أعلم.واللّّهدَينه)4(.فيلسُرَّقٍ!ي!بيعُهحُمِلوعليه،الدَّينفيالحرُّيُسترقُّ

.(726/):"لمباعاو"،(9/165،265):"لمغنيا"ينظر(1)

:"لفروعاو"،(6/511):"المبسوطو"،(6/44):"لأماو"،38(6)8/:"لمغنيا"ينظر(2)

.(7271/):"المبدعو"،(5/592)

4(.1/45)":السننتهذيبو"377(،/1)2":و"المغني79(،)23/"التمهيد":ينظر)3(

وليس،مداينةًالناسمنيشتريوكان،المدينةقدِمرجلًاأنحاصلُها:قصةٍفيوذلك(4)

وأباح،سُرَّق""أنت:فقال"!يه؛النبيإلىفشَكَوه،أموالهمفاستهلك،يقضيمالله

-(،132)5/الآثار":"مشكلفيالطحاوياخرجه.عنهعفَواثم،بيعَهلهم
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فصل

النكاحفيالشروطفي!ي!حُكْمهفي

استحللتممابها)2(أنَّتوفُّواالشُّروطأحقَّ"إنَّ:عنه(1)""الصَّحيحينفي

فيمالتستفرغأختهاطلاقَالمراةُتَساللا":عنةوفيهما)3(."الفروجبه

لها".قُدِّرمالهافإنَّماصَحْفَتِها)4(؛

أختها".طلاقَالمرأةُتشترطَأن"نهىأنَّهوفيهما)5(:

".اخرىبطلاقامر%تُنْكَحأنيحلُّلا":عنه)6(أحمد"مسند"وفي

،مقالسندهوفي،سُرَّقعنألسلمبنزيدحديثمن3(،0)27والدارقطني

بطرقهوحسنه5(،0)6/:""الكبرىفيالبيهقيوضعفه62(،)2/:الحاكموصححه

اللَّةُ!كَتهُرَسعيدأبيحديث:شواهدهومن(.0441)"الإرواء"فيالألبانيوشواهده

المزيالحافظصححه،دَينه"فيأفلسحرًاباع!شًيمالنبي"أن:وغيرهالدارقطنيعند

.(991)3/:""التنقيحفينقلهكما

اللَّهُ!كَنهُ.رَعامربنعقبةحديثمن(41)18ومسلم5(،1،272511)البخاري(1)

"به".:نب،د،)2(

ددَّهُ!كَتهُ.1رَهريرةأبيحديثمن(41)80ومسلم66(،5215.00)البخاوي)3)

ألفاظبعضفيكانتوإنالنسخفيوليست""ولتنكح:زيادةوالرسالةالفقيط(4)

الحديث.

اللَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(41،5141)13ومسلم2(،041)البخاري)5(

موسىبنحسنطريقومناكأيلَّهُعَخ!،رَعمروبناللّّهعبدحديثمن)6647(برقم)6(

يشهدلكن،حكمهمفيومنالعبادلةعنهيرولمماضعيفلهيعةوابن،لهيعةابنعن

الزوائد":مجمع"ينظر.الشيخينعندالسابقادلَّهُ!عكلَئهُرَهريرقأبيحديثله

.(1391)لإرواء"و"ا(،46)8/
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إذاالعقدفيشُرِطتالتيبالشُّروطالوفاءوجوبَ:الحكمُهذافتضمَّن

ورسوله.اللّّهلحكمتغييرًاتتضمَّنلم

والرَّهنوالضَّمينتأجيلهأوالمهربتعجيلالوفاءوجوبعلىاتُّفقوقد

المهر،عنوالخلوِّ،والإنفاقالوطء،تركباشتراطالوفاءعدموعلى،به

ذلك.ونحو

لاوأن،الزَّوجةداروشرط،الزَّوجةبلدفيالإقامةشرطفيواختلف

يفِلمومتى،بهالوفاءَوغيرُهأحمدُفاوجبعليها،يتزوَّجولاعليها،يتسرَّى

أحمد)1(.عندالفسخفلهابه

العيوبمنوالسَّلامةوالجمالوالنَّسَبالبكارةاشتراطفيواختلف

.أقوالٍثلاثةعلى؟فَسْخهفيعدمُهايؤثِّرهل،النكّاحبها)2(يفسخلاالتي

خاصَّةً)4(.النَّسبعدمعندالفسخُله)3(ثالثها:

يجبلاوأنَّهأختها،طلاقَالمرأةاشتراطبطلانَ:!شًنِمحُكْمُهوتضمَّن

به.الوفاءُ

حتَّىعليهايتزوَّجلاأناشتراطهاوبينهذابينالفرقفما:فإنَّقيل

الضَّرَّة؟طلاقشرطَوأبطلتمهذاصحَّحتم

شرحو"،(362-8/952):"لفروعاو!،(584-9/834):"لمغنيا"ينظر(1)

.(241-5/141):ألزركشيا

."يصح":ن(2)

.ن،د،س،زمن(3)

":الطالبينروضةو"(،061-581)7/:"و"المبدع(،944)9/:""المغنيينظر(4)

76).1)2/:"اللهفانإغاثةو"(،183-851)7/
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وكَسْربهاالإضرارمنالزَّوجةطلاقاشتراطفيأنَّبينهماالفرق:قيل

نكإحأونكاحه!عدماشتراطفيليسماأعدائهاوشماتةبيتهاوخرابقلبها

.فاسدٌالآخرعلىأحدهمافقياسبينهما،النَّصُّفرَّقوقدغيرها،

فصل

والمتعة،والمحلِّلالشِّغار،نكاحفيع!ي!حُكْمهفي

الزانيةونكاحالمُحرِم،ونكاح

ومعاوية.هريرةوأبيعمرابنحديثمنعنهالنَّهيفصحَّالشِّغار،أمَّا

".الإسلامفيشِغارَلا"مرفوعًا:عمرابنعن(1")مسلم"صحيحوفي

يزوِّجه)2(أنعلىابنتَهالرَّجلُيزوِّجأن"والشِّغار:عمر:ابنحديثوفي

)3(."صَداقبينهماوليسابنتَه

زوِّجني:للرَّجلالرَّجليقولأن"والشِّغار::هريرةأبيحديثوفي

.(4)"أختيوأزوِّجك،أختَكوزوِّجني،ابنتيوأزوِّجك،ابنتَك

أنكحَعباسبناللّّهعبدبنالعباسأنَّ:معاويةحديثوفي

جعلاوكانا،ابنتَهالرحمنعبدُوأنكحهابنتَه،الحكمبنالرحمنعبدَ

الشِّغار"هذا:وقالبينهما،بالتَّفريقيأمرهمروانإلىمعاويةُفكتبصَداقًا،

حديث)1415(.)1(

الاَخر"."مغاير:بقلمزوهامشالهنديةطفيبعده)2(

.(141)5ومسلم5(،211)البخارياخرجة)3(

.(141)6مسلمأخرجة(4)
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!يه(()1(.اللّّهرسولُعنهنهىالذي

نأالباطلالشِّغارأحمد)2(:الإمامفقال،ذلكفيالفقهاءفاختلف

ابنحديثعلىبينهمامهرَولاوليّتهالاَخريزوَّجهأنعلىوليّتهيزوِّجه

.عندهبالمسمَّىالعقدصحَّمهرًاذلكمعسمَّوافإنعمر،

معاوية.حديثعلىمهرًاسمَّواولويصحُّلاالخِرَقيُّ)3(:وقال

سمَّواإنأحمد:أصحابمنوغيرهتيميَّة)4(ابنالبركاتأبووقال

لموإن،يصحَّلم)5(الأخرىمهرُواحدةٍكلِّوبُضْعُ:ذلكمعوقالوامهرًا،

صحَّ.ذلكيقولوا

شرطًاالعقدينمن)6(واحدٍكلِّجَعْلهي:فقيلالنَّهي،علَّةفيواخْتُلف

مهرًاواحدةٍكلِّبُضعوجَعْل،البُضعفيالتَّشريكالعلَّة:وقيلالاَخر،في

وهوالوليِّإلىالمهرعادبلالمهرإليهايرجعفلم،بةتنتفعلاوهيللأخرى

منواحدةٍلكلِّظلموهذا،مولِّيتهلبضعبتمليكهزوجتةلبضعملكه

...العباسأنالأعرجحديثمن2(0)75داودوأبو(،6851)6أحمدأخرجة(1)

تدليسة،شبهةفانتفت؛بالتحديثصرحوقدإسحاقابنفيه؛حسنواسناده،فذكره

وجابرعمروابنهريرةأبيحديثمنالصحيحفيجاءماالشغارعنللنهيويشهد

بعضها.سبقوقداكأيثَهُعَت!،رَرانس

.(01/24):"لمغنياو"،3(1/29):"يةلهداا"ينظر(2)

.(401)ص"مختصره"في)3(

.(2/32):لمحرر"ا"في(4)

."خرب":ن،بد،ز،(5)

.ز،د،ب،نفيليست)6(
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به.تنتفعمهرٍعنلنكاحهماوإخلاءٌ،المرأتين

ودارٌ،أميرٍمنشاغرٌبلدك:يقولونفإنَّهم،العربللغةالموافقهووهذا

فإذا.مكانهاوأخلىرجلهرفعإذا:الكلبُوشَغَر،خلتإذا:أهلهامنشاغرةٌ

الآخرعلىواحدٍكلِّاشتراطإلايبقولمالمحذور،زالذلكمعمهرًاسمَّوا

أحمد.منصوصفهذاالعقد،فسادفييؤثَرلاشرطًا

مهرواحدةٍكلِّبُضعإنَّ:التَّسميةمعقالواإن:ققال،فرَّقمَنوأمَّا

المستحقّ،لغير(1بُضْعها)وصارمهرهاإليهايرجعلملانهافسَدَ؛للأخرى

صحَّ.ذلكيقولوالموإن

يقولوهلموإنذلكعلىعقدوامتىأنَّهمأصلهعلىيجيءوالَّذي

عُرفًاوالمشروطمعتبرك!،العقودفيالقُصود)2(لأنَّيصحُّ؛لاأنَّه:بألسنتهم

سُمِّيفإنونيِّتهِ،عليهوالتَّواطُؤذلكبشرطِالعقدفيبطللفظًا،كالمشروط

فيالأحاديثواتِّفاقالنَّهيحكمةتظهروبهذاصحَّ،مثلهامهرُواحدةٍلكلِّ

.للصوابالموفقواللّّه،البابهذا

فصل

مسعودٍابنحديثمنوالتِّرمذيِّ)3("المسند"ففي:المحلّلنكاحوأمَّا

الفتاوى"وينظر.أثبتماوالصواب("بعضه":الهنديةوطالأصولجميعفي(1)

2).40)3/:"الكبرى

المقصود".":إلىالهنديةط،ن،ثفيتصحفت2()

والنسائي(،0211)والترمذي(،4،2844)283المسند""فيأحمدأخرجه)3(

اللَّة!كلَتهُ،رَمسعودابنعنالهزيلعنقيسأبيعنسفيانعنطرقٍمن34(،)16

وابن=العيد،دقيقوابن،القطانوابن،الترمذيوصححه،البابفيماأصحوهو

451



حديثٌهذا:الترمذيقال."لهوالمُحَلَّلالمُحَلِّلع!ممّاللّّهرسولُ"لعنَ:قإل

.صحيحٌحسن

المُحَلِّلاللّه"لعنَمرفوعًا:هريرةأبيحديثمن(:1)"المسند"وفي

حسن)2(.وإسناده،"لهوالمُحَلَّل

.)3(
مثلة.!رِرّالنّبيِّعنعليعنودية

اللّّهرسولقال:قإلعإمرٍبنعُقْبةحديثمن)4("ماجهابن"سننوفي

(1(

)2(

)3(

)4(

عنالبابوفي372).)3/:"و"التلخيص6(،21)7/المنير":"البدرينظر.الملقن

سيأتي.كمااكأيثَهُعَن!،رَعباسوابنعامر،بنوعُقبةوجابر،،علي

ومداده،متقازبةبألفاظ2(80)7/:"الكبرى"فيالبيهقيوأخرجه)8278(،برقم

،صدوقوهومحمد،بنوعثمانبه،بأسلاالمخرّمي؛جعفربناديّهعبدعلى

هنا.والمصنِّفُ(،1/134):"الترمذي"عللفيكماالبخاريحسنهوالحديث

684(.)"المنتقى"فيالجارودابنوأخرجه

جيد".":ب

،)1)359ماجهابنفأخرجه؛هـارسالهوصلهفياختلفوقد)635(،"المسند"أي

الحادثعنطرقٍمن(015)3والنسائي(،111)9والترمذي2(،0)76داودوأبو

قال،ضعيفوهو،الحارثعلىومدادهمرفوعَا،متصلًاادلَّهُ!عكَنهرَعليعنالأعور

"العللينظر،بشواهدهيصحلكن،"معلولحديثوجابرعلي"حديث:الترمذي

31(.5)6/:"الأم-داودأبيصحيح"فيالألبانيوصححه(،951)2/:"المتناهية

كمامرفوعًاصحفقديضر؛ولامرسلًا،الحارثعن5(401)النسائيوأخرجه

3(.1/74):للدادقطني"العلل"ينظر.سبق

2(،80)7/:والبيهقي(،991-891)2/:الحاكموأخرجه(،1)369برقم

وصلهفيالليثعلىاختلفوقدسعد،بنالليثعنطرقمن36()18والدارقطني

-ورواهمرسلًا.الرحمنعبدبنسليمانعنعنهبُكيربنيحيىفرواه؛!رازساله
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"هو:قال،اللّهرسوليابلى:قإلواالمستعار؟"،(1بالتَّيس)أُخْبركم))ألا:ع!يمّ

".لهوالمُحَلَّلالمُحَلِّلاللّهلعنَالمُحَلِّل،

"لمج!اللّّهرسولعلىشهدواوقد،الصَّحابةساداتمِنالأربعةفهؤلاء

اللّّهعنخبرإمَّاوهذاله،والمحلَّلالمحلِّل:وهمالتَّحليل،أصحابَبلعنه

منأنَّهيفيدوهذاقطعًإ،مستجابٌدعاءٌفهودعام!وإمَّا،صدقٍخبرفهو

وفقهائهمالحديثوأهلالمدينةأهلعندفرقَولافاعلُها،الملعونُالكبائر

العقودفيالقصود)2(فإنَّوالقصد،بالتَّواطؤأوبالقولذلكاشتراطبين

عليهدخلالذيعليةالمتواطأوالشّرط،بالنياتوالأعمال،معتبرةعندهم

علىللدَّلالةبللعينهاتُرادلاوالألفاظُ،عندهمكالملفوظالمتعاقدان

)1(

)2(

ورجَّحمتصلًا،عقبةعنهاعانبنمِشْرَحعنعنهصالحبنوعثمانصالحأبو

مِشرح؛منالليثسماععدم:بأمرينالمتصلوأُعِلَّ،حاتموأبوزرعةأبوإرسالَه

عندمنهبالسماعتصريحهثبتأنهإلا؛البخاريإليهومالبكير،بنيحعىبذلكجزم

به،مِشْرحبتفردأُعلَّكما.الملقنالزيلعيُّوابنُسماعَهوقوى!والحاكمماجهابن

:حبانابنقال،الإسلاموشيخُالإشبيليالحقعبدفحسَّنه؛حديثهفياختلفوقد

منانفردماتركأمرهفيوالصوابعليها،يتابعلامناكيرأحاديثعقبةعنيروي"

التيسبجملةهناانفردوقد.يتابَع:حيثأي"مقبول":الحافظوقال،"الروايات

إسنادهصححوالحديث.بشواهدهفصحيحاللعنأما،ضعيفةفهيالمستعار؛

وحسَّنه(،2581/):"المتناهيةالعلل"فيالجوزيابنوضعفه(،2891/):الحاكم

(:الرايةنصبو"(،1/438):للترمذي"العلل"ينظر(.1)798الإرواء""فيالألباني

/3(.)923

شيءفيأجدهولم،أصلحتثمنفيكذلكوكانت"التيسإما:يد،ز،س،فيوقع

الحديث.ألفاظمن

المقصود"."إلئالهنديةوطن،ب،ث،فيتصحفت
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وفد،وسابرلأنَّهابالألفاظعبرةَفلاوالمقاصدالمعانيظهرتفإذا،المعاني

أحكامُها.عليهافترتَّبتغاياتُهاتحقَّقت

فصل

نهىأنَّهعنهوثبت،الفتحعامأحلَّهاأنَّه!ي!عنةفثبت:المُتْعةنكاحوأمَّا

فولين،علىخيبر؟يومعنهانهىهلواخْتُلِف،)1(الفتحعامعنها

كانإنَّماخيبريومالنَّهيوأنَّ،الفتحعامكانإنَّماعنهاالنَّهيأنَّ:والصَّحيح

يومنهى!ي!ادلّهرسول"إنَّ:عبَّاسٍعليُّلابنفالوإنَّما،الأهليَّةالحُمُرعن

فيعلمِهمحتجًّاالأهليَّة")2(الحُمُرعنونهىالنِّساء،مُتْعةعنخيبر

فرواه،الفصلينإلىراجعٌخيبربيومالتَّقييدأنَّالرُّواةبعصلُفظنَّ،المسألتين

بيانتقدَّموفدخيبر،بيوموفيَّدهالفصلينأحدَبعضُهمأفردثمَّ،بالمعنى

)3(.الفتحغزاةفيالمسألة

"كنَّا:عنه)4("الصَّحيحين"فيفإنَّإباحتها،مسعودٍابنكلاموظاهر

نستخصي؟ألااللّه،رسولياففَلنا:،نسإءٌمعناوليس!ي!اللّهرسولمعنغزو

فرأثمَّ،أجلإلىبالثَّوبالمرأةَننكحأنبعدُلنارخَّصثمَّ،ذلكعنفنهانا

لَحُؤوَلَالغتَدُؤاْألمحهُأَصَلَّمَاَلَاتُحَرِّمُوْاطَيِّبَتامَنُوْاءَألَّذِجمفَ)يأيَّهُا:اللّهعبد

رسول"أمرنااللَّةُ!كلَئهُ:زَالجهنيمعبدبنسبرةحديثمن(041)6مسلمذلكأخرج(1)

عنها".نهاناحتىمنهانخرجلمثممكة،دخلناحين،الفتحعامبالمتعة!شًيمالله

.(041)7ومسلم(،124)6البخاريأخرجه2()

)3(/3(675-0.)57

.(4041)ومسلم5(،1705.750)البخاريأخرجه(4)
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عن(1")"الصَّحيحينفيولكن87،،:المائدةأ!واَلمحتَدِفيَلَايُحِبُّأدلَّةَإِنَّ

النِّساء".مُتعةَحرَّم!ي!اللّّهرسول"أنَّ:علي

ولم،مرَّتينالنَّسخمنهلزموإلَّا،الإباحةبعدكانإنَّماالتَّحريموهذا

مثلتحريمٌأوبتاتٍتحريمُهوهلالنَّظر:ولكنَّ،عبَّاسٍابنعلى)2(بهيحتجَّ

وخوفالضَّرورةعندفيباح،الأمَةنكاحوتحريم،والدَّم)3(الميتةتحريم

توسَّعفلمَّاللضَّرورة،بحلِّه!وأفتى،عبَّاسٍابنُلحظهالذيهوهذاالعَنَت؟

ورجعفتياهعنأمسك،الضَّرورةموضععلىيقتصرواولمفيهإ،النَّاس

عنهإ.

بنعثمانروايةمن"()4(مسلم"صحيحفيعنهفثبت:المُحْرمنكاحوأمَّما

".يُنْكَحولاالمحرمُيَنْكِحلا)المجيوّ:اللّهرسولقال:قالعفَّان

:عبَّاسٍابنفقالحرامًا؟أوحلالًاميمونةَتزوَّجهل!ي!،عنةواخْتُلِف

بينهما)6(.الرَّسولَوكنتُحلالًا،تزوَّجه!:رافعأبووقالمحرمًا)5(،تزوَّجها

:أوجهٍلعدَّةأرجحرافعأبيوقول

قريبًا.تخريجهسبق(1)

النسخ.خلاف.".."عليُّعلى:المطبوعفي)2(

"ضروزة".:سهامشوفييفيبعده)3(

.(041)9حديث4()

تخريجة.سبق)5(

تخريجة.سبق)6(
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بلغممَّنحيمئذٍيكنلمعبَّاسٍوابنبالغًا،رجلًاكانذاكإذأنَّهأحدها:

منه.أحفظكانذاكإذرافعفأبو،سنينالعشرنحولهكإنبل،الحُلُم

داريديهوعلىوبينها،!ن!اللّهرسولبينالرَّسولَكانأنَّه:الثَّاني

لهمحقِّقٍإشارةهذاإلىبنفسهأشازوقدشأ،بلا(1)أعلمفهو،الحديث

بنفسه.بإشرهبل،غيرهعنينقلهلم،ومتيقِّنٍ

عمرةكانتفإنَّها،العمرةتلكفيمعةيكنلمعبَّاسٍابنأنَّ:الثَّالث

مناللّّهعذَزَهمالذينالمستضعفينمنذاكإذعبَّاسٍابنوكان،القضيَّة

لها.منهحضورٍغيرمِنالقصَّةَ)2(سمعَفإنم!،الولدان

الصَّفابينسعىثمَّ،بالبيتبالطَّوافبدأمكَّةدخلَحين!ي!أنَّه:الرَّابع

حلَّ.ثمَّوحلَقَ،والمروة

الطَّوافقبلبالتَّزويجبدأولا،طريقهفيبهايتزوَّجلمأنَّهالمعلومومن

أبيقولفصحَّيقع،لمأنَّهالمعلوممنهذا،طوافهحالفيتزوَّجولا،بالبيت

يقينًا.رافع

رافع.أبايغلِّطواولم،عبَّاسٍابنَغلَّطواالصَّحابةأنَّ:الخامس

المُحْرم،نكاحعن"شي!النَّبيئلنهيموافقٌرافعأبيقولأنَّ:السَّادس

وإمَّا،نسخه[مَّا،أمرينلأحدمستلزمٌوهو،مخالفهعبَّاسٍابنوقول

للأصلمخالفٌالأمرينوكلامحرمًا،الننبّاحبجواز!يطالنَّبيِّتخصيص

يقبل.فلادليلعليهليس

".منة"أعلم:الهنديةوط،"بهأعلم":ن(1)

.زد،فيومحتملة.""القضية:ي،س2()
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تزوَّجها!مادلّهرسولأنَّشهدالأصمِّبنيزيدأختهاابنَأنَّ:السَّابع

.()1مسلمذكره.عبَّاسٍابنوخالةخالتيوكانت:قالحلالًا،

فصل

النُّور،سورةفيبتحريمهبالحكمسبحانهصرَّجفقد:الزَّانيةنكاحوأمَّا

سبحإنهحكمهيلتزمأنإمَّافإنَّه،مشركٌأوزانٍإمَّافهونكَحَهامنأنَّوأخبر

التزمهوإن،مشركفهويعتقدهولميلتزمهلمفانلا،أوعليهوجوبهويعتقد

)وَحُرِّمَرذَلِكَعَلَى:فقالبتحريمهصرَّحثمَّ،زانٍفهووخالفهوجوبَهواعتقد

.3(:لنورا]!ه!ألقُؤمِين

32،]النور:آلائمَىمِحبئُ!)وَأَنكِحُوْا:بقولةالاَيهَنسخدعوىأنَّيخفىولا

معنىيصيرإذالزِّنا،علىالننبّإححَمْلمنهوأضعفُيُقال،ماأضْعَفامِن

،مشركٌأوزانٍإلابه!يزنيلاوالزَّانية،مشركةٍأوبزانيةٍإلايزنيلاالزَّاني:الاَية

هذا.مثلعنيُصانأنينبغيادلّّهوكلام

لقظهاعنالبعدغايةفيمشركةٍبغيٍّامرأةٍعلىالاَيةحَمْلوكذلك

بشرطوالإماءالحرائرنكاحأباحإنَّماسبحانهوهوكيفوسيإقها،

أجُورَهُنَّوَءَادؤُهُنَّأَهِلهِنَّبِإِذنِ)فَآدبهِحُوهُنَّ:فقال،العفَّةوهو،لإحصانا

نَّمافإ،،52:]النساء!أَفدَانتِوَلَامُتَّخِذ1َغَيزَمُسَفِحَتٍمُخصَ!ثَتٍبِالمحعرُوفِ

دلالةبابمنهذاوليسغيرها،دونالحإلهذه)2(فينكاحهاأباح

ماعلىإباحتهافيفيقتصرالتَّحريم،علىالأصلفيالأبضاعفإنَّ،المفهوم

حديث)1411(.)1(

)2(ز،د،ن:"هذا".
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التَّحريم.أصلفعلىعداهوما،الشَّرعبهورد

لِقخبَيثَشط!وَأتخَبِيثُونَلِقخَبِبنينَ!اًلاحبِيثَت:قالسبحانهفإنَّةوأيضًا

مثلهنَّ.خبيثفهوبهنَّتزوَّجمنأنَّيقتضيوهذا.الزَّواني:والخبيثات26أ.]النور:

فيمستقرّهذاوقُبْحبغي،زوجَالرَّجلُيكونأنالقبائحأقبحفمنوأيضًا

المسبَّة.غايةعندهموهو،الخلقفِطَر

عليةوتعلِّق،فراشَه(1)الزوجعلىتُفسِدَأنيؤمَنالبغيُّلافإنَّ:وأيضًا

هذا.بدونيثبتوالتَّحريم،غيرهمنأولادًا

منحُبْلىوجدهاالتيالمرأةوبينالرَّجلبينفرَّق!يوّالنبيَّفإنَّوأيضًا:

2(.الزَنا)

عَناقيتزوَّجأن!ي!النبيَّاستأدنالغَنَويمرثدأبيبنمرثدفانَّوأيضًا:

)3()4(.تنكحها"لا":وقالالنُّور،اَية!سَي!اللّّهرسولعليهفقرأبغيًّا،وكانت

."لرجلا":لةلرسااوط،ي(1)

رجلعن،المسيبابنحديثمن(831لم)2:والحاكم2(،113)داودأبوأخرجة2()

حُبلى،هيفإذاعليها،فدخلتُسِترها،فيبِكرًاامرأةتزوجت:قال،بصرة:لهيقال

وَلدتْفإذا،لكعبدوالولدفرجها،مناستحللتبماالصداق)الها!ي!:النبيفقال

تخريجة.سبقوقد،ضعيفحديثوهو،فاجلدوها"

حديثمن32()28والنسائي3(،1)77والترمذي2(،150)داودأبوأخرجه)3(

:الترمذيقال،أخرىطرقولهاللَّهُ!عكَئهُ،رَمرثدعنجدهعنأبيةعنشعيببنعمرو

أبي"صحيحفيوالألباني(،661)2/:الحاكموصححه،"غريبحسن"حديث

.(292)6/:"لأما-داود

الكتبدارنسختاوتبدأ)ث)،الثالثوأحمد)ي(،تشسمتربتينسختيتنتهيهناإلى(4)

)ح(.المكيوالحرم)م(،
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فصل

أختينعلىأونسوةأربعةمنأكثرعلىأسلمفيمنع!يرِوحُكْمهفي

فقإلنسوؤ،عشرُوتحتَهأسلمَغَيلانَ"أنَّعمر:ابنعن)1(الترمذيفي

".سائرهنَّ"وفارق:أخرىطريقٍوفي.أربعًا"منهن2َّ())خُذْ):"لًجيهالنَّبيُّ

ايتهما))اختر:النَّبيُّع!يمّلهفقال،أختانوتحتَهالديلميفيروزوأسلم

)3(ء*
ست"(

منشاءمَنيختارأنلهوأنَّةالكفَّار،نكاحِصحَّةَالحكمُهذافتضمَّن

)1(

(2(

)3(

معمرطريقمن(،1)539ماجهوابن(،046)9أحمدوأخرجه(،1)128الحديث

عنالحديثهذامعمرروىوقدا!بتلَّهُعَن!ا،رَعمرابنعنسالمعنالزهريعن

زرعة،وأبوحاتموأبوومسلمالبخاريُّالإرسالَورجحوموصولًا،مرسلًاالزهري

،(14)56حبانابنالوصلَوصحح،وهْمٌبهاحديثهوفي،بالبصرةحديثهالوصللأن

لزيادةقبولًا(؛594)3/:القطانوابن(،821)7/:والبيهقي(،291)2/:والحاكم

الأوسط""فيالطبرانيعندمعمر،طريقغيرمنالوصلثبتقدوأنهلاسيما،الثقات

الحافظ:قالا!دلَّةُعَظُ،زَعمرابنعنوسالمنافععنأيوبطريقمنوغيره(1017)

بنونوفلمسعود،بنعروةحديثمنشواهدوللحديث".ثقاتإسناده"ورجال

.(1)883الإرواء""فيالألبانيوصححهأكًبلئَةُعَت!.رَقش!بنوالحارث،معاوية

الحديث.رواياتفيجاءوإن،النسخخلاف"اختر":والرسالةالفقيط

وفي(،1591)ماجهوابن(،211،0131)9والترمذي2(،2)43داودأبوأخرجه

وجهّلهما،حبانابنغيريوثقهمالمفيروز؛بنوالضحّاك،الجيشانيوهبأبو:سنده

"في:البخاريفيهقالوالحديث"،مقبول"منهما:كلّفيالحافطوقال،القطانابنُ

فيكما،العقيليُّوغيرهوأَعلَّه،البيهقيوصححه،الترمذيوحسَّنه،نظر"إسناده

.(191)5الإرواء""فيبشواهدهالألبانيّوحسَّنة(،176)3/:""التلخيص
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وقالالجمهور.قولوهذا،إليهالخِيَرةجعللأنَّه؛واللَّواحقالسَّوابق

تزوَّجهنَّدىان،الجميعنكاجُفسدَواحدٍعقدٍفيتزوَّجهنَّإن:حنيفةأبو

.(1تخيير)ولابعدهنَّمَننكاحُوفسد،الأربعنكاحُثبتمترتّباتٍ

فصل

قالعاهر)2(.فهومواليهإذنبغيرتزوَّجإذاالعبدأنَّ!ن!وحكم

.حسنٌحديث:الترمذي

فصل

أبيابنةَطالبأبيبنعليَّيزوّجواأنالمغيرةبنهشامبنوواستأذنه

ابنتييطًلِّقأنطالبابيابنأنَّيريد"إلا:وقال،ذلكفييأذنفلمجهل،

إنِّيآذاها،ماويؤذينيرابهامايريبني،منِّيبَضْعَةفاطمةُفإنَّما،ابنتهموينكح

حرامًا)3(،أحلُّولاحلالاأحرِّملستُوإنِّيدينها،فيفاطمةُتُفتَنأناخاف

أبدًا".واحدٍمكانٍفيادلّّهعدوِّوبنتادلّهرسولبنتتجتمعلاوادلّّهولكن

ووعَدَنيفصدَقَني"حدَّثني:وقال،عليهفاثنىلهصِهْرًافذكَرَ:لفظٍوفي

":المطلبو"نهاية65(،644-9)5/:"و!الأم(،51-01/41):"المغنيلاينظر(1)

3(.351-13)2/:!الصنائعبدائعو"285)،21/1-28)

بناللّهعبدطريقمن(،1،1381)137والترمذي2(،)780داودأبوأخرجه2()

تغير:ويقاللين،حديثةفي،صدوقاللّهوعبددئَه!عكَتهُ،1جابررَعنعقيلبنمحمد

الحاكم:وصححه،الترمذيحسنهوالحديث،بهتفرَّدوقد-الحافظقال-كماباخرة

3(.61)6/":الأم-داودأبيصحيحو"358(،)3/:(""التلخيصانظر(.591)2/

حلالًاإ.أحرّمولاحرامًاأحل"لستُ:ن)3(
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لي")1(.فوفَى

أمورًا:الحكمهذافتضمَّن

الوفاءلَزِمهعليهايتزوَّجلاأن)2(لامرأتهشَرَطإذاالرَّجلأنَّأحدها:

أنَّه:لذلكالحديثتضمُّنووجه.الفسخفلهاعليهاتزوَّجومتى،بالشَّرْط

قطعًاومعلومٌ،وَيرِيبهع!ي!هيؤذيهوأنَّهوَيرِيبها،فاطمةيؤذيذلكأنَّأخبر5!يم

ولاع!نهأباهايؤذيولايَريبهاولايؤذيهالاأنعلىفاطمةَزوَّجهإنَّماأنَّه

بالضَّرورةالمعلوممنفإنَّهالعقد،صُلبفيمُشْتَرطًاهذايكنلموإنيَرِيبه،

عليه.دخلَإنَّماأنَّه

فوفَىووعدَه،فصدَقَهحدَّثهبأنَّهعليهوثنائهالآخر،صهره!هذِكْرهوفي

قدبأنَّهيُشعروهذابه،الاقتداءعلىلهوتهييجادلَّهُبهكَتهُرَبعليّتعريضله=

لهوفىكماله،الوفاءعلىفهيَّجهيؤذيها،ولايَرِيبهالابأنَّهلهوعدٌمنهجرى

الآخر.صهرُه

يملِّكعدمهوأنَّلفظًا،كالمشروطعُرفًاالمشروطأنَّهذامنفيؤخذ

مننساءهميخرجونلاأنَّهمقومٍعادةمِنفُرضفلولمُشْتَرِطه،الفسخَ

كان=بذلكعادتُهمواستمرَّت،البتَّةذلكمِنأزواجَهميمكِّنونولاديارهم

لفظًا.كالمشروط

العرفيَّالشَّرطأنَّأحمد:وقواعد،المدينةأهلقواعدعلىمطَّر؟وهذا

مخرمةبنالمسورحديثمن2(44)9ومسلم9372(01،31)البخاريأخرجه(1)

اللَّهُك!.رَ

النسخ.خلاف""لزوجته:المطبوعفي2()
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وأ،قصَّارٍأوغسَّالٍإلىثوبهدفعمَنعلىالأجرةَأوجبوابهذا،سواءٌكاللَّفظيِّ

وأالحمَّامدخلأو،بالأجرةيعملونطبَّاخٍإلىطعامَهأو،خبَّازٍإلىعجينه

لهميشرطولم،ذلكونحوبالأجرةيغسلعادتهممَّنيغسلهمناستخدم

المِثْل.أجرةيلزمهأنَّه=أجرة

نسائهمعلىالرَّجليتزوَّجلابيتٍمنالمرأةأنَّفُرضفلوهذا،وعلى

لفظًا.كالمشروطكإن،بذلكمستمرَّبم!وعادتهم،ذلكمنيمكِّنونهولاضرَّةً

عليهاالضَّرَّةإدخالتمكِّن)2(لاأنَّهايعلمممَّن(1)كانتلووكذلك

كالمشروطعليه!(التَّزوُّج)4ترككانوجلالتها،وحَسَبها)3(لشرفهاعادةً،

م!.سوالفظًا

النِّساءأحقُّأجمعيناَدمولدسيِّدوابنة،العالميننساءفسيِّدةهذاوعلى

تاسيسًا.لاتأكيدًاكانالعقدصلبعليُّفيشرطَهفلوبهذا،

بديعة،حكمةٌجهلأبيبنتوبينفاطمةبينالجمعمنعليٍّمَنعْوفي

درجةٍذاتنفسهافيكانتفإن،لهتبعدرجتهفيزوجهامعالمرأةأنَّوهي

شأنوهذاوبزوجها،بنفسهاعاليةٍدرجةٍفيكإنت،كذلكوزوجها،عاليةٍ

معجهلأبيابنةليجعلوجلَّعزَّاللّّهيكنولماكأيلَّةُعَظُ،رَوعليٍّفاطمةَ

فلمبينهمإ،ماالفرقمنوبينهماتبعًا،ولابنفسهالاواحدةٍدرجةٍفيفاطمة

)1(ن:"كان".

".)2(م:"يمكن

)3(ز،ب:"وحُ!نِها".

وكتب""الزوج:ون،""النكاح:وب،""التزويجد:ز،وفي.الهنديةط،م،حفيكذا(4)

الزوجة.أي:فوقها
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أشاروقدقدَرًا،ولاشرعًالامستحْسَنًاالعالميننساءسيِّدةعلىنكاحُهايكن

مكانَّفياللّهعدوِّوبنتُاللّّهرسولبنتُتجتمعلا"واللّه:بقولههذاإلى!!يمّ

إشارته.أوبلفظهالآخرةدرجةيتناولأنإمَّافهذا.أبدًا"واحدٍ

فميل

!يمنبيةلسانعلىالنساءمنبتحريمةسبحانهاللّّهحَكَمفيما

الأبوَّة،أوالأمومةجهةمنإيلادُوبينهبينكمنكلُّوهنَّالأفّهات،حرَّم

.علونوإنوالنِّساءالرِّجالجهةمنوأجدادهآبائهوأمَّهاتكأمَّهاته

بناتهوبنات،صُلبهكبنات،بإيلادٍإليةيُنسبمنكلُّوهنَّ،البناتوحرَّم

سَفُلْن.!ئان(1)وأبنائه

.جهةٍكلِّمِنالأخواتوحرَّم

.جهةٍكلِّمنعلونوإناَبائهأخواتوهنَّالعمَّات،وحرَّم

فعمَّتهكانَّلأمٍّوإن،أبيهعمَّةفهيلأبٍالعمُّكانفإنالعمّ،عمَّةوأمَّا

كماعمَّاته،فيداخلةٌفهيالأمِّعمَّةوأمَّاالعمَّات،فيتدخلفلامنه،أجنبيَّةٌ

عمَّاته.فيأبيهعمَّةدخلت

وأمَّا،علونو[نآبائهوأمَّهات،أمَّهاتهأخواتوهنَّ،الخالاتوحرَّم

فخالتهالأئمكانتوإن،أجنبيَّةفخالتهالأبالعمَّةكانتفإنالعمَّةخالة

وإن،أجنبيَّةٌفعمَّتهالأمٍّالخإلةكانتفإن،الخالةًعمَّةوأمَّا،خالةٌلائها؛حرامٌ

الأمِّ.عمَّةلأنَّها،حرامٌفعمَّتهالأبٍكانت

"."وأبنائهن:المطبوعوفي"،أبنائه"وبنات:ب(1)
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،جهةٍكلِّمنوالأختَالأخَفيعمُّ،الأختوبنات،الاخبناتوحرَّم

درجتُهنَّ.نزَلَتوإنوبناتَهما

وإنوالأمَّهاتالاَباءقبلمنأمَّهاتهافيهفيدخلالرَّضاعة،منالأمَّوحرَّم

السَّيِّدأوالزَّوجوهو-اللَّبنصاحبصارأمَّهالمرضعةصارتوإذا،علون

هو)1(التياللَّبنصاحبةبالمرضعةفنبَّه،أجدادهفاَباؤهأبإه،-جاريةًكانتإن

وبوطئهلهاللَّبنلأنَّ،الأولىبطريقأبًا)2(كونهعلى،للأبفيهاعمو

بالنَّصِّفثبت)4(،الفحللبنبتحريم!ي!اللّّهزسولُحَكَمولهذاثاب)3(،

قدوأنَّه،الرَّضاعةمنوأبيهالمرتضعأمِّإلىالرَّضاعحُرمةانتشاروإيمائه

وأخواتهماإخوتهمايكونأنذلكمنفلزم،لهأبوينوصارالهما،ابنًاصار

بقوله:فنبَّه،وأخواتٍلهإخوةًوبناتهماوأبناوهما،وعمَّاتٍلهخالاتٍ

إلىالرَّضاعحُرمةانتشازعلى23،]النساء:!)وَأَخَوَتُ!ومِّفَألرَّ!عَةِ

إخوةًصاروافكماأولادهما،إلىمنهماانتشرتكم!وأخواتهما،إخوتهما

وأعمائملهوخالاتٌأخوالٌوخالاتهمافأخوالهما)5(للمرتضعوأخواتٍ

هي".":والرسالةالفقيط(1)

"أمًا".:ب)2(

!المطلع"ينظر:،اجتمعأيوثاب،أثبتكمانوفي"ثار"،:النسخعامةفي)3(

.(426)ص

عائشةحديثفيهوأورد،"الفحللبنبابَ":"الصحيح"فيالبخاريالإمامترجم(4)

منعمهاوهوعليها،يستأذنجاءالقعيسأبيأخاأفلحأن:وفية5(01)3اضِىتلَّةُعَنهَارَ

!راللّهرسولجاءفلما،لهآذنأنفأبيتُ:قالت،الحجابنزلأنبعد،الرضاعة

".لهآذنأن"فأمرنيصنعتبالذيأخبرته

.(""فأخواتهما:الهنديةوط،ند،،ح،م(5)
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الأمِّإلىالانتشارأنَّكما،بتنبيههوالآخر،النَّصِّبطريقالأوَّل،لهوعمَّإتٌ

تنبيهه.بطريقالأبوإلىالنَّصِّبطريق

علىغائصٍكلُّإلاعليهايقعلا،القرآنفيمطَّردك!عجيبةطريقةٌوهذه

من"يحرمأنَّهع!ي!اللّهرسولقضىهناومن1(،)دلالاتهووجوهمعإنيه

،وجليَّةٌخفيَّة)3(:دلالتانالدَّلالةولكنَّ)2(،"النَّسبمنيحرمماالرَّضاع

الجليَّةالدَّلالةعلىويقعُ،الالتباسويزولالبيانليتمَّللامَّةفجمعهم!

الخفية.عنفهمُهقَصرمَنالظَّاهرة

أونسبٍمِنعلَتوإنالمرأةأمُّذلكفيفدخلالنِّساء،أمَّهاتوحرَّم

كلِّهنَّ.هؤلاءعلىالاسملصِدْقبها،يدخللمأوبالمرأةدخر،رضإعٍ

المدخولنسائهمبناتوهنَّ،الأزواجحجورفياللَانيالرَّبائبوحرَّم

داخلاتٌفإنَّهنَّأبنائهنَّ)4(،وبنات،بناتهنَّوبنات،بناتهنَّبذلكفيتناولبهنَّ،

.الأزواجحجورفيكونهنَّأحدهما:بقيدينالتَّحريموقيَّد،الرَّبائباسمفي

وسواءٌ،التَّحريميثبتلمالدُّخوليوجدلمفإذا.بأمَّهاتهنَّالدُّخول:والثَّاني

النَّصِّ.مقتضيهذا،طلاقٍأوبموتٍالفرقةحصلت

موتأنَّإلى:عنهروايةٍفيوأحمد،وافقهومَن،ثابتٍبنزيدوذهب

."دلالتة":دز،(1)

،4441)ومسلم(،2646،2649523،)5منهامواضعفيالبخاريأخرجه2()

اكأيلَّهُعَت!.رَوعائشةعباسابنحديثمن(5441،4741

".قسمين"على:ب)3(

.دب،فيليست"أبنائهن"وبنات4()
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العدَّةويوجب،الصَّداقيكمللأنَّهجها،(1كالدُّخول)الرَّبيبةتحريمفيالأمِّ

مدخولٍغيرالميِّتة:وقالوا،ذلكأبواوالجمهور،كالدُّخولفصار،والتَّوارث

عدمعندبنفيهوصرَّحبالدُّخول،التَّحريمقيَّدتعالىواللّّهابنتها،تحرمفلابها

2(.)الدُّخول

به،للتَّحريمتقييدًالاذكرَهذلكالغالبكانفلمَّاحِجْره،فيكونه!وأمَّ!

منكإنولمَّا31،الإسراء:1!إِملَقأَؤلَدَءخَثميَةَ)وَلَاتَقتُوآْ:قولهبمنزلةهوبل

فكأنَّهوجوازًا،وقوعًاالزَّوجحجرفيفهيأمِّه!عندتكونأنالمرأةبنتشأن

وهي،فائد!شريفةهذاذِكْرففيحجوركم،فييكنَّأنشأنهنَّمناللَّاني:قيل

مؤاكلتها،وتجنُّب،عنهإبعادهاعليهيجبُلاوأنَّه،حِجْرهفيجَعْلهاجواز

ذلك.منالامتناععدمالوصفهذافأفادبها،والخَلْوةوالسَّفر

نأالرَّبيبةتحريمفيشَرَطالظَّاهر)3(،أهلبعضعلىهذاخفيَولمَّا

المرأةأمِّتحريموأطلقبأمِّها،بالدُّخولتحريمهاوقيَّد،الزَّوجحِجْرفيتكون

الأمَّإنَّ:بعدهمومَنالصَّحابةمنالعلماءجمهورفقال،بالدُّخوليقيِّدهولم

إلاالبنتتحرمولا،يدخللمأوبهادخل،البنتعلىالعقدبمجرَّدتحرم

ادلّه.أبهمماأبهموا:وقالوابالأمِّ،بالدُّخول

وصف23ٌ(]النساء:!بِهِنَّدَخب)الَّتِى:قولهأنَّإلىطائفةوذهبت

."لخولمدكا":بز،(1)

نهايةو"،بطاللابن2(60)7/:"البخاريو"شرح(،715)9/:""المغنيينظر2()

و"مجموع(،911-181)5/:"الموقعينأعلامو"32(،21/4):"المطلب

3).51/40):"الفتاوى

.(541-141/)9:"المحلى"ينظر)3(
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وهذا(،1)بالبنتبالدُّخولإلاالأمُّتحرملاوأنَّه،والثَّانيةالأولىلنسائكم

جعلوامتناع،والموصوفالصِّفةبينالمعطوفوحيلولة،الكلامنطمُيردُّه

بغلام"مررتُ:قلتفإذا،البيانعندإلاالمضافدونإليهللمضافالصِّفة

"مررت:كقولكاللَّبس،زوالعندإلالزيدٍلاللغلامصفةفهوالعاقل"زيدٍ

مختلفَيِلموصوفينواحدةصفةجعل)2(أيضًاويردُّه."الكاتبةهندٍبغلام

.القراَنبه!نزلالتياللُّغةفييُعرَفلاوهذا،والعاملوالتَّعلُّقالحكم

والجار)3(،لجوارهبهاأولىالصِّفةيليالذيالموصوففإنَّوأيضًا

الأبعد.إلئإيَّاهتخطِّيهاأو،عنهنقله!إلىضرورةٌتدعلممابصَقَبِه)4(أحقُّ

بهادخلالتيجاريتهبنتهيالتيربيبتَهأدخلتمأينفمن:قيلفإن

نسائه؟منوليست

فَممَاَؤُ!ؤ):قولهفيدخلتكما،نسائهجملةفيتدخلقدالسُّرِّيَّةقلئا:

)أُحِلَّ:قولهفيودخلت(،232:]البقرةشِئمُؤ!لحُؤفَأدؤاحَزثَكؤُاَقَّحَزثٌ

قوله:فيودخلت،،187:]البقرة!آ!حُ!!لمجاصوالرَّفَثُإِلتَاٌلَحُزلت!

.،22:لنساءا]الاِنّمصاًء!مِّفَثحمابَاَءَمَانَكَحَوَلَاتَن!صا)

!مَآيِ!ضأ)وَاُمَّهَتُ:قولهفيإدخاله!هذاعلىفيلزمكم:قيلف!ن

جاريته؟أمُّعليةفتحرُم23،]النساء:

.(601،121)5/":القرآنلأحكام"الجامعينظر(1)

.نفيمحررةوغير.""جعله:بد،2()

خطأ.،"لجوازه!ز:،ح)3)

خطأ.،"بصفته":بز،(4)
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وابنتُها.أمُّهاعليهحَرُمت:أمتَةوطئإذانقولوكذلك،نعم:قلنا

أمِّهاتحريمفيبالبنتالدُّخوليشترطلاأنَّهقرَّرتمقدفأنتم:قيلفإن

هاهنا؟تشترطونهفكيف

وأمَّاالعقد،بمجرَّدنسائهمنصارتالزَّوجةفإنَّ،نسائهمِنلتصيرقلنا:

نسائهمنصارتوطئه!فإذايطأها،حتَّىنسائهمنتصيرفلاالمملوكة

وابنتها.أمُّهاعليهفحَرُمت

فيتدخلوهاولمالتَّحريماَيةفينسائهفيالسُّرِّيَّةأدخلتمفكيف:قيلفإن

والإيلاء؟الظِّهاراَيةفينسائه

محلُّهوإنَّماطلاقًا،عندهمكانالظّهارفإنَّذلك،يأبىوالواقعالسِّياق:قيل

تُزيلهالذيالتَّحريمإلىالطَّلاقعنسبحانهادلّّهفنقلهالإماء،لاالأزواج

أنَّفيفصريخالإيلاءوأمَّا(،1محلَّه)وأبقىحكمَهفنقلَ،محلّهوأبقى،الكفَّارة

:لىتعإلقولهالزَّوجاتمحلَّة فَآءُوأَشهُرفاِنفِمّمَإَدهِؤلَزَجُّمُ!إئملَعَةَمِنيُؤلُونَ)صلََّذِلنَ

.،272-622:البقرة]سَمِيععَلِيوٌ!ألمحهَ!اِنَّأطَّلَقوَنعَزَ!اْغَفُوُرُرَّجِيصٌأللَّهَفَإِنَّ

ملكأوبنكاحٍالآبناءموطوآتوهنَّالأبناء،حلائلسبحانهوحرَّم

وابنابنهوابنصُلْبهابنُذلكفيويدخل،محلَّلةٍبمعنىحليلةٌفإنَّها،يمينٍ

إخراجه.بهقصدالتَّقييدوهذاالتَّبنّي،ابنُذلكمنويخرج،ابنته

بقولهمقالومَنالأربعةالأئمَّةفإنَّالرَّضاع،منابنهحليلةوأمَّا

وأبقىحكمهونقل،الكفارة"تزيلهففيها:الهنديةوط،بسوىالنسخفيهكذا(1)

".محله
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يخرجونهاولا23،]النساء:اشاَبِ!صُ!حلانهلُ):قولهفييدخلوخها

من))حرِّموا:ع!ي!النَّبيِّبقولويحتجّون!و!الَّذِيفَمِنأَضحنَبِغ:بقوله

لابنكانتإذاتحرمالحليلةوهذه:قالوا(،1)"النَّسبمنيَحرُمماالرَّضاع

لاالتَّبنِّيابنلإخراجوالتَّقييدقالوا:.الرَّضاعلابنكانتإذافتحرم،النَّسب

بالنَّسب.يحرممانظيربالصِّهرالرَّضاعمنوحرَّمواغير،

لأنَّهالرَّضاعةمنابنهحليلةتحرملاوقالوا:آخرونذلكفيونازعهم

الرَّضاعابنحليلةيخرجالتَّبنِّيابنحليلةيخرجكماوالتَّقييدصُلبه،منليس

يَحرُمماالرَّضاعمن))يحرمِ:!يمّالنبيُّقولوأمَّا:قالوابينهمإ.فرقولاسوا

الاَباءحلائلتحريمفإن،المسألةفيوعمدتناأدلَّتناأكبرمنفهو"النَّسبمن

علىالرَّضاعتحريمَقصَرَ)2(!يمّوالنَّبيُّ،بالنَّسبلابالصِّهرهوإنَّماوالأبناء

علىبالتَّحريمالاقتصارفيجبالصِّهر،منشقيقهعلىلاالنَّسبمننظيره

النَّصِّ.مورد

تحريمعلىلاالنَّسبتحريمعلىفرعبالرَّضاعوالتَّحريمقالوا:

كتابهفيينصَّلمسبحانهوادلّّه،بذاتهقائمأصلالمصاهرةفتحريم،المصاهرة

جهةمنبهالتَّحريمعلىينبِّهولمالنَّسب،جهةمنإلاالرَّضاعتحريمعلى

يحرممابهيحرّمأنأمر!ي!والنَّبيئُ،إشارةٍولاإيماءٍولابنص!لاالبتَّة،الصِّهر

بالصِّهر،يحرممابهيحرّملاأنَّهإلىوإشار!إرشادٌذلكوفي،النَّسبمن

منيحرمماالرَّضاعمنحرِّموا:لقإلذلكعلىالاقتصارأرادأنَّهولولا

عائشةحديثمن(441)5ومسلم6(،0115،561،)6947البخاريأخرجه(1)

اضِىيلَّهُعَنهَا.رَ

.العبارةفيوتأخيروتقديماضطرابحفيووقع،"نص"قصرز:2()
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والصِّهر.النَّسب

وهوأحكإمهبعضمنهأخذولهذا،بالنَّسبمشبَّهفالرَّضاعوأيضًاقالوا:

فهوالنَّسب،أحكاموسائروالإنفاقالتَّوارثدونفقطوالمحرميَّةالحُرْمة

سائرعلىيقوَولمالنَّسب،أحكامبعضضعفهبحسبفأخذ،ضعيفٌنسبٌ

أحكامأخذعلىيقوَىفكيفالمصاهرةمن(به)1ألصقوهو،النَّسبأحكام

؟!وشقيقةٍمُشبهةٍأحكامٍعنقصورهمعالمصاهرة

ولانسبٍشَبَه)2(ولابينهمانسبَلافإنَّهوالرَّضاع؟للمصاهرةوما

ادلّهلبيَّنهثابتًاالصِّهريَّة)4(تحريمكانولو:قالوا.اتِّصالولابعضيّة)3(

رسولهوعلى،البياناللّهفمِنالعذرَ،ويقطعالحجَّةَيقيمشافيًابيانًاورسوله

والانقياد.التَّسليموعلينا،البلأع

إليهافليرشد()هبحجَّةٍفيهاظفرفمن،المسألةهذهفيالنَّظرمنتهىفهذا

للصَّواب.الموفِّقوادلّّه،معتصمونوبها،منقادونلهافإنَّاعليها،وليدلَّ

فصر

يمينٍبملكمنكوحاتهميتناولوهذاالاَباء،نكحهنَّمَننكاحسبحانهوحرَّم

فيز"إألصقوتصحفت."وهي":ن،مد،ز،وفي.ب،حفيليستبه"ألصق"وهو(1)

مثبت.هوماإلىالهامشفيوأصلحها"العضوية"إلىموفي""الصهقإلى

".شبهة"د:ز،،ح2()

الشيءكونوهو،بعض""صناعيُّمنمصدروالبعضية"،"بعضه:الأصولفيرسمها)3(

منه.جزءًاأوللآخربعضًا

(.بهالصهر"د:ز،)4)

".بالحجة"بعدها:ب)5(
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بقوله:والاستثناء،علونوإنالأمَّهاتوآباءالاَبإءآباءويتناول،نكإحٍعقدأو

المستلزمالتَّحريموهوالنَّهي،جملةمضمونمن22،النساء:أسَلَف!)إِلَّامَاقَذ

.والكتاببالرَّسولالحجَّةإقامةقبلسَلَفمامنهفاستثنى،والعقوبةللتأثيم

فصل

عقدفيبينهماالجمعَيتنإولوهذا،الأختينبينالجمعَسبحانهوحرَّم

ومَنالصَّحابةجمهورقولوهذا،الاَيةمحرَّماتكسائراليمينوملكالننكاح

لمعارضةاليمينبملكتحريمهفيطائفةوتوقَّفَتْ،الصَّوابوهو(،1)بعدهم

لَّاعَلَن!إِهُؤلمحرُوجِهِؤخَفِظُوتَ)وَالَّذِينَ:سبحانهقولهبعمومالعمومهذا

قالولهذا6،،-5:]المؤمنون!إَ!نُ!هُؤفَاِنَّهُؤغَيُزمَلُومَينَأَونَجِهِؤأَؤمَامَلَكَت

اَية"")2(.وحرَّمتهما،آيةٌ"أحلَّتهما:عفَّانبنعثمإنالمؤمنينأمير

)3(ننهىولكن،حرامٌهوأقوللا:عنهروايةٍفيأحمدالإماموقال

لمأنَّهوالصَّحيح.عنهروايةًبإباحتهالقولَجعلمَنأصحابهفمِنعنه)4(،

،(191)2/":السمعانيو"تفسير(،911-611)5/القراَن(":لأحكام"الجامعينظر(1)

33(.2/):الوجيز"المحررولا

شيبةابيوابن(،1)2728الرزاقوعبد(،51)43"الموطأ("فيمالكأخرجة2()

فيالبزارأخرجةوكذااَدلَّهُ!ككَئهُ،رَعثمانعنقبيصةعنالزهريعن(،16264)

الهيثميوصححهآدلَّةُ!ثكَتهُ،رَعليعن()16253شيبةأبيوابن73(،0)"المسند"

378(.)3/:"التلخيص"ينظر/0926(،4):الزوائد""مجمعفي

الكوسج.روايةفيوقعوكذا.بعدهاالتيفيوكذا."يُنهى":مد،)3(

":المغني"وينظر(،1551-4/0551):الكوسجمنصوربنإسحاقروايةهي(4)

/9(.)538
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فيهتوقَّفأمرٍعلىالحراملفظيُطلقأنالصَّحابةمعتأدَّبَولكنيبِحْه،

منالتَّحريمآيةرجَّحوابتحريمهجزمواوالَّذين.عنةننهى:قالبل،عثمان

:هٍوجو

وملكالننبّاحفيعامٌّالمحرَّماتمنفيهاذكرماسائرأنَّأحدها:

مقتضيةًالإباحةآيةكانتفإنمنها،يخرجحتَّىوحدههذابالفما،اليمين

ولموطوءةبالملكموطوءتهأمِّلحلِّمقتضيةًفلتكن،بالملكالجمعلحِلِّ

.قائلٌبهذايُعلَمولا،البتَّةبينهمافرقلاإذ،بالملكوابنهأبيه

لاعديدةٍبصورٍقطعًامخصوصةاليمينبملكالإباحةاَيةأنَّ:الثَّاني

كأختهبل،الرَّضاعةمنوخالتهوعمَّتهوأختهوابنتهكأمِّه،اثنانفيهايختلف

والشَّافعي،كمالكبالملكعتقهنَّيرىلامنعندالنَّسَبمنوخالتهوعمَّته

لعموممعارضًا3،:]النساءأتفَعُبم!)أَؤمَامَلَكيت:قولهعموميكنولم

.سواءٌالأختينحكمفهذا،والملكبالعقدتحريمهنَّ

ولا،وسببةالحلِّجهةبيانمنأكثرفيهليسالملكحلَّأنَّ:الثَّالث

منالحلِّموانعبيانفيهاالتَّحريموآيةُلموانعه،ولاالحلِّلشروطفيهتعرُّضَ

كلّكانوإلَّا،البتَّةبينهماتعارضفلا،وغيرهوالصِّهروالرَّضاعالنَّسَب

باطلٌوهذاالحلِّ،لمقتضىمعارضًاومانعه)1(الحلِّشرطُفيهذُكِرموضعٍ

والموانع.الشُّروطمنالحلِّدليلعنهسكتَلمابيانٌهوبلقطعًا،

الجمعُجازالوطءفيالمملوكتينالأختينبينالجمعُجازلوأنَّه:الرَّابع

شمولًاللصُّورتينشاملٌالتَّحريمنصَّفإنَّ،المملوكتينوابنتهاالأمِّبين

النسخ.خلاف"وموانعه":المطبوعفي(1)
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وابنتها.الأمَّعمَّتالأختينعمَّتإنالمملوكاتإباحةوأنَّواحدًا،

يجمعفلاالاَخروالبومباللّهكانَّيؤمن"مَن:قال!يمّالنبيَّأنَّ:الخامس

النكّاحبعقديكونكماالماءجَمْعأنَّريبولا(.")1أختينرَحِمفيماءَه

منه.يمنعوالإيمان،اليمينبمِلْكيكون

ضر

والمرأةوعمَّتهاالمرأةبينالجَمْعبتحريمء!ي!اللّّهرسولوقضى

بطريقٍلكنالأختينبينالجمعتحريممنمأخوذٌالتَّحريموهذاوخالتها)2(.

دلالةمنمستنبطهوولكناللّه،حرَّمهمامثل!اللّّهرسولُحرَّمهوما،خفيٍّ

.الكتإب

منء!ادلّّهرسولأحاديثاستنباطعلىشيءٍأحرصالصَّحابةوكان

بفطرؤبهواعتنى،إليهقلبَهووجَّه،بابَهوقرع،ذلكنفسَهألزمَومَن،القرآن

لدلالته،وتبيينًا،للقرآنتفصيلًاكلَّهاالسُّنَّةرأى،ذيرٍّوقلبٍجة)3(،

وقال،"كثيرةكتبفيعليهفتشتأنبعدسندًالهأجد"لم:الهاديعبدابنقال(1)

ينظر."لهأصللا"أيضًا:وقال"أجده"لم:الحافظوقال"؛غريب"حديث:الزيلعي

أما.(255/):"الدرايةو"3(،43)3/:التلخيصول(و"(،681)3/:"الراية"نصب

أنهاكأإدلَّهُعَقهَاحبيبةأموبحديث،الآيةبنصثبتفقدالأختينبينالجمعتحريم

5(،01)6البخاريأخرجهلي".تحللاإنها":قال،أختيانكِحْاللّه،رسوليا:قالت

.(41)94ومسلم

ومسلم(015.0115)9البخاريعنداَدئَةُ!كَئهُرَهريرةأبيحديثفيذلكثبت2()

.(015)8البخاريعندا!كَنهُدلَّهُجابرحديثوفي(،041)8

النسخ.خلاف""سليمة:المطبوعفي)3(
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ومنادلّّه،فليحمدبهظَفِرفمن،العلممراتبأعلىوهذامنه،ادلّّهلمرادوبيانًا

وعجزَه.وهمَّتَهنفسَهإلايلومنَّفلافاته

وبينهاوعمِّتهاالمرأةوبينالأختينبينالجمعَ(1تحريمه)منواستُفِيد

علىحَرُمذكرًا،أحدُهماكانلوقرابةٌبينهماامرأتينكلَّأنَّخالتها:وبين

لمفإن،واحدةٌصورهذامنيُستثنىولابينهما،الجمعُيحرمفإنَّهالاَخر-

وهذا.قولينعلى؟يكرهوهلبينهمإ،الجمعيحرُملمقرابةبينهم!يكن

غيرها.منوابنتهرجلٍامرأةبينكالجمع

امرأةٍكلَّأنَّ:المذكورةالمحرَّماتسبحانهتحريمهعموممنواستُفيد

نكاحهنَّفإنَّالكتابأهلإماءإلا،اليمينبملكوطؤهاحَرُمنكاحهاحَرُم

بينهما،حنيفةأبووسوَّىجائنص،اليمينبملكووطؤهنَّالاكثرين،عندحرامٌ

)2(.بالملكوطؤهنَّيباحكمانكاحهنَّفأباح

بوصفالإماءنكإحأباحإنَّماسبحانهادلّهبأنَّ:عليهاحتجُّواوالجمهور

الخضًتيعَحَأَنمِنمطَؤلًالَّؤلمجتصتَطِغ)وَمَن:تعالىفقال.الإيمان

أَغلَوُوَألدَّهُمصت!أتمُؤضمصصتمِّناتمَنُكُممَلَحَتمَّامصناتمُؤمَنَتِ

يُؤ!تَّ!حَئَّألمحشرِصَتِ)وَلَاشبهِحُوْا:تعالىوقال5،2]النساء:!بِإِي!

وقدالتَّحريم،قضيَةعلىالإماءبقي،الكتابأهلبحرائرذلكخص22َّ،.1:]البقرة

."تحريم":لهنديةاط،حد،(1)

2(،00)5/:"و"المبسوط36(،350-9)3/:"المدينةأهلعلىالحجةداينظر2()

":و"المغني(،435)7/:"بطالابنو"شرح26(،2634-/1)6:و"الاستذكار"

/9(-552.)553
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أعلم"لا:فقالالاَيةهذهفيالكتابيَّاتادخإلالصَّحإبةمنوغيرُه1(عمر)ابنُفهم

إلهها(")2(.المسيحإنَّ:عبدُهيقولأنمنأعظمشِرْكًا

الإمإءنكاحأبيحوإنَّما)3(،الحُرْمةالأبضاعفيفالأصلوأيضًا

منمستفادًاتحريمهنَّوليس،التَّحريمأصلعلىعداهنَّفمن،المؤمنات

.المفهوم

إلاابنتُهاحَرُمَتحُرِّمتامرأةٍكلَّأنَّومدلولها:الاَيةسياقمنواسْتُفيد

الأفاربكلَّوأنَّ،الزَّوجةوأمَّالأبوحليلةالابنوحليلةَوالخالةَالعمَّةَ

الأعمامبنإتوهنَّ،الأحزابسورةفيالمذكوراتالأربعةإلاحرالم

.والخإلاتالأخوالوبنإتوالعمَّات

فصل

ذلكمنواستثنى،المحصناتوهنَّالمزوَّجاتنكاحالنَّصُّحرَّمهوممَّا

المزوَّجةالأَمَةفإنَّالنَّاس،منكثيرٍعلىالاستثناءهذافأشكل،اليمينملك

الاستثناء؟محلُّفأينمالكها،علىوطؤه!يحرم

لفظًاهذاورُدَّ،أيمانكمملكتمالكن:أي،منقطعهو:طائفةفقالت

غيروبابُه،التفريغيقعحيثيقعإنَّماالانقطاعفإنَّاللَّفظأمَّا،ومعنًي

وأمَّا.انقطاعٍموضعالموضعفليس،والاستفهاموالنَّهيالنَّفيمنالإيجاب

النسخ.وخلافخطأوهو"عمر"،:والرسالةالفقيطفي(1)

تقولأنمنأكبرشيئاالإشراكمنأعلم"ولا:ولفظه(،)5285البخاريأخرجه)2(

"إله".:ب"إلها"،د:ز،فيووقع."اللهعبادمنعبدوهو،عيسيربها:المرأة

الهندية.وطنمناإنما،)3(
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يخرجبحيثمنهالمستثنىوبينبينهرابطٍمنفيهبدَّلاالمنقطعَفإنَّ:المعنى

علىدلَّ"أحدٍمنبالدَّاز"ما:قلتَإذافإنَّكما،بوجهٍفيهدخوله(1توهُّم)

الأثافيَّ"،إلاأوحمارًا"إلا:قلتفإذا،وأمتعتهمبدوابِّهمبهامَن)2(انتقال

منه.المستثنىحكمفيالمستثنىدخولِتوهُّمأزلتَ،ذلكونحو

62،:]مريمإِلَّاسَلَمما!لَغوًا)لَّا!تَممَعُوتَفِيهَا:تعالىقولههذامنوأَبْيَن

نأيجوزاللَّغوسماععدمَفإنَّ،العامِّالسَّماعنفيتوهُّمأزالالسَّلامفاستئناء

نكاحتحريمفيوليس،غيرهسماعِمعيكونَوأنما،كلامٍسماعلعدميكون

يخرجه.حتَّىاليمينبملكالإماءوطءتحريميوهمماالمزوَّجة

المزوَّجةالأَمَةالرَّجلملكومتى،بابهعلىالاستثناءُبل:طائفةوقالت

يكونهلالأَمَةبيعمسألةوهيوطؤها،لهوحلَّطلاقًا)3(،لهاكانَّملكه

لهويحتجُّطلافايراهعبَّاسٍفابنللصَّحابة)4(:مذهبانفيهلا؟أولهاطلاقًا

اللَّاحقللنَنباحالسَّابقالمُلكيجامعكما:ويقولذلكيأبىوغيره،بالآية

وقدقالوا:السَّابق،النكّاحينافيلااللَّاحقالمُلككذلك،يتنافيانولااتِّفاقًا

قالوا:.يخيِّرهالمنكاحُهاانفسخولو)5(،بيعتلمَّابَريرَةع!يماددّهرسولُخيَّر

النسخ.خلاف"توهماما:والرسالةالفقيط(1)

النسخ.خلاف!انتفاء":المطبوعفي)2(

لها".!طلاقًا:المطبوعفي)3(

ابنو"شرح(،184-183)22/و"التمهيد":4(،40)9/":الباري"فتحينظر4()

و"إغاثة59(،1)3/:الفوائد"و"بدائع(،435)8/:"و"الأم2)،70)7/":بطال

5(.1/51):"اللهفان

حه.سبق5()
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الصَّحابيِّبروايةوالأخذالحديثراويهوفانَّه،عبَّاسٍابنعلىحجَّةوهذا

برأيه.لا

لملأنَّه!،الننكّاحينفسخلمامرأةًالمشتريكانإن:ثالئةطائفةوقالت

الاستمتاعملكلأنَّهانفسخرجلًاكانوإن،الزَّوجةببُضْعالاستمتاعتملك

دونالننكّاحيبطلالملكوبهذا،الننكّاحمِلكمِنأقوىاليمينومِلْكبه،

بَريرة.حديثفيإشكالفلاهذاوعلىقالوا:،العكس

ببضعالاستمتاعتملكلموإنالمرأةبأنَّهذا:الأوَّلونَّعنوأجاب

كملكوذلكمهرها،وأَخْذوتزويجهاعليهالمعاوضةتملكفهيأَمَتِها

بالبضع.تستمتعلموإنالرَّجل

حلَّسُبِيَتإذاالمسبيَّةفانَّ،بالمسبيَّاتخاصَّةٌالاَية:أخرىفرقةوقالت

وأحدالشَّافعيِّقولوهذا،مزوَّجةًكانتوإنالاستبراءبعدلسابيهاوطؤها

فيمسلمروىكماالصَّحيحوهو(،أحمد)1لأصحابالوجهين

إلىجيشًابعثَ!اللّّهرسولأنَّ:الخدريِّسعيدٍأبيعن)2(""صحيحة

منناسًاوكأنَّسبايا،وأصابوا،عليهمفظهروافقاتلوهمعدوًّافلقيأوطاسٍ

منأزواجهنَّأجلمنغِشيانهنَّمِنتحرَّجوا!ي!اللّّهرسولأصحاب

لَّامَاإِأفِّممَاِءكَتَوالمحححتَتُ)ت:ذلكفيوجلَّعزَّاللّهفأنزل،المشركين

عدَّتهنَّ.انقضتإذاحلالملكمفهنَّ:أي24،،]النِّساء:أَ!غُكؤ!طً!ت

":المطلبنهايةو"(،132-11/131)":المغنيو"(،134)3/سبقماينظر)1)

5(1/0-32.)325

(2(56(41).
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الكفَّار،منزوجٌلهاكانوإنالمسبيَّةوطءإباحة:الحكمهذافتضمَّن

،الصَّوابهووهذا،امرأتهبُضْععِصْمةوزوالنكاحهانفساخعلىيدلُّوهذا

بهاأحقَّسابيهاوصإر،زوجتهرقبةوعلىحقِّهمحلِّعلىاستولىقدلأنَّه

.قيالسٌولانصّ)1(لاالقولفهذا؟!عليهبُضْعهايحرمفكيفمنه،

سبيتإذايباحإنَّماوطأهاإنَّ:وغيرهمأحمدأصحابمنقالواوالَّذين

كالمعدوم،والمجهولمجهولًا،بقاوهيكونالزَّوجلأنَّ:قالوا.وحدها

بقائه.معوطؤهايجزلممعهاالزَّوجكانفإذاالاستبراء،بعدوطؤهافيجوز

،الحربدارفيزوجهابقاءَوتيقَّنّاوحدهاسُبَيتلوماعليهمفأُوْرِدَ

وطأها.تجوِّزون)2(فإبَمم

الأغلب.بالأعمِّالفردلحإقالأصلوقإلوا:شيئًا،يجديلابم!فأجابوا

،منفرداتٍسُبِينإذاالمسبيَّاتأزواجبقإءالأغلبالأعمُّ:لهمفيقال

ملكًاوأملاكهزوجهارقبةصارتإذا:يقالثمَّجدّا،نادرٌكلُّهموموتهم

لثبوتالموجبفما،رقبتهوعنأملاكهسائرعنالعصمةُوزالتللسَّابي،

للسَّابي؟وأملاكهماوهوهيصارتوقدخاصَّةً،امرأتهفرجفيالعصمة

اليمين،بملكالوثنيَّاتالإماءوطءجوازعلىالنَّبويُّالقضإءُهذاودلَّ

وطئهنَّفيع!ي!ادلّهرسولُيشترطولم،كتابيَّاتٍيكنَّلمأوطاسٍسبايافإنَّ

عنالبيانوتأخيرُ،فقطالاستبراءإلامنهالمانعيجعلولمإسلامَهنَّ)3(،

".قياسولافيةنص!لاالقولفهذا":ن(1)

النسخ.خلاف"يجوزون"فإنهم:المطبوعفي2()

تخريجة.سبق)3(
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عليهم(1)يخفىالذينبالإسلامالعهدحديثوومعهممتنعالحاجةوقت

،آلافٍعدَّةوكانواالسَّبايا،جميعمنالإسلاموحصول،المسألةهذهحكم

البعد،غايةفيأنَّهيُعلَمواحد!ممَّاجاريةٌالإسلامعنمنهميتخلَّفلمبحيث

والمحبَّةوالرَّغبةالبصيرةمنلهنَّيكنولم،الإسلامعلىيُكْرَهنلمفإنَّهنَّ

الصَّحابةوعملالسُّنَّةفمقتضىجميعًا.إليهمبادرتهنَّيقتضيماالإسلامفي

وهذا،كنَّدينٍأيِّعلىالمملوكاتوطءجوازُوبعده!رواللّهرسولعهدفي

وباللّّه،أدلَّتهورجَّح،فيه(")2("المغنيصاحبوقوَّاه،وغيرهطاوسٍمذهب

التَّوفيق.

)3(""جامعهفيالترمذيروىما:إسلامهنَّاشتراطعدمعلىيدلُّوممَّا

فيمطيضَعْنح!ىالسَّباياوطءحرَّم!ي!النبيَّأنَّ:ساريةبنعرباضعن

متوقِّفً!كانولو،الحملوضعوهيواحدةًغايةًللتَّحريمفجعل.بطونهنَّ

الاستبراء.بيانمنأهمَّبيانهلكانالإسلامعلى

واليومباللّّهيؤمنلامرئٍيحلُّلا":عنةو"المسند")4(""السُّننوفي

النسخ.خلافخفي"حتىبالإسلامعهدحديثوأنهممع":المطبوعفي(1)

)2(/9(-552.)554

العرباضبنتحبيبةأمعلىومداره(171)52أحمدوأخرجه(،4741،5641))3(

قال،تُتابَعحيثأي""مقبولة:الحافظوقال،مجهولةحبيبةوأماللَّهُ!كلَنهُ،ابيهارَعن

شواهدوللحديث،"العلمأهلعندهذاعلىوالعمل،غريب"حديث:الترمذي

.(1441)مسلمعندا!كلَتهُدلَّةُالدرداءأبيحديثمنهابها،يصح

ثابتبنرويفعحديثمن(09961،79961)وأحمد2(،1)58داودأبوأخرجه(4)

فانتفت؛بالتحديثصرحوقد،إسحاقبنمحمدسندهوفياللَّهُ!حكلَتهُ،رَالأنصاري

-(1311)الترمذيوأخرجة(،0485)حبانابنصححهوالحديث،تدليسهشبهة
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تسلم.حتَّىيقلولميستبرئها"حتَّىالسَّبيمنامرأةٍعلئيقعانالاَخر

حتَّىالسَّبايامنشيئًاينكحفلاالآخروالبومباللّهيؤمنكان"مَن(:1ولأحمد)

وتُسْلم.:يقلولم"تحيض

تضع،حتَّىحاملٌتوطا"لا:أوطاسٍسَبْيِفِىقالأنَّهعنه(")2("السُّننوفي

فلم4(،)وتسلم:يقلولم،واحدةً)3("حيضةًتحيض!حتَّىحاملٍغيرولا

البتَّة.واحدٍموضعٍفيالمسبيَّةإسلاماشتراطعنهيجئ

فصل

الاَخرقبلأحدُهمايُسلمالزوجينفي!ي!حُكْمهفي

الرَّبيعبنالعاصأبيعلىابنتَهزينبَلمجي!اللّّهرسولُ"ردَّ:عبَّاسٍابنقال

وفيوالتِّرمذيُّ)5(.داودوأبوأحمدرواه.شيئًا"يُحْدِثولمالأوَّلبالنكّاح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنالبابوفي(.4871)"الأم-داودأبيصحيح"وانظر:.وحسَّنهمختصرًا،بنحوه

أ!ددَّهُعَنو.رَسعيدوأبي،ساريةبنوالعرباض،عباسوابنالدرداء،أبي

لكن،مبهمراوقيه؛ضعيفوسندهأيضًا،رويفعحديثمن(،1)8996المسندأ"في

قبلة.بماثابتالحديث

شريكسندهوفياَددَّهُ!ععَئهُ،رَالخدريسعيدأبيحديثمن2(1)57داودأبوأخرجه

صححةوالحديثالقضاء،وليمنذحفظةتغيركثيرًا،يخطئصدوقوهو،النخعي

قبله.مالهويشهد(،591)2/:الحاكم

الهندية.ط،نمن"واحدة"

.بد،نسختيمنسقطهناإلى..."السنن"وفي

،(11)43والترمذي2)،042)داودوأبو32(،1،6236،09)876أحمدأخرجة

عن-إسحاقابنطريقمن2(200/):والحاكم2(00)9ماجهابنأخرجهوكذا
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لإسنادهليس:الترمذيقال!نكإحًا")1(،يُحْدِثولمسنينستِّ"بعد:لفظٍ

يحدثولم،سنينبستِّإسلامهقبلإسلامها"وكان)2(:لفظٍوفي،بأسٌ

صداقًا".ولاشهادةً

فتزوَّجت،!لمجوّاللّّهرسولعهدعلىامرأةٌ"أسلمَتْ:عبَّاسٍابنوقال

وعَلِمَت،أسلمتُكنتُإنِّي،اللّهزسوليا:فقال!يخمالنَّبيِّإلىزوجُهافجاء

زوجهاعلىوردَّهاالآخر،زوجهامن!وَوّاللّهرسولفإنتزعها،بإسلامي

داود)3(.أبورواه."الأوَّل

جإءتثمَّ"!،اللّهرسولعهدعلىمُسْلمًاجاءرجلًا"إنَّأيضًا:وقال

عندبالتحديثإسحاقابنصرحوقد،عباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداود

عنروايتهفيأنإلاثقةكانوإنالحصينبنوداود،تدليسهفانتفى،وغيرهالترمذي

:وقال،والبخاريأحمدصححهوقد،مرسلةشواهدللحديثلكن،نكارةعكرمة

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمنالبابهذافيأصحعباسابن"حديث

جديدبمهرردها)أنه:وفيه،والترمذيهورواهالذيعمروحديثيريد،"جده

العلل""ينظر:.مدلسوهوعنعنهوقدحجاحفيه؛ضعيفوسندهجديد(،ونكاح

.(2291)"لإرواءاو"3(،53)صللترمذي

لاولكن،بأسباسنادهليسحديثهذا":كلامهوتمام(،11)43الترمذيعند(1)

إ.حفظهقبلمنحصينبنداودقبلمنهذاجاءقدولعله،الحديثهذاوجهنعرف

قبله.فيماتخريجهسبقوقد

.تقدموقد)2366(،"المسند"فيأحمدعند2()

علىمداره؛ضعيفبسند2(،00)8ماجهوابن2(،729)أحمدوأخرجه)9223(،)3(

وابن)757(،الجارودابنرواهوالحديث،مضطربةعنهوروايته،عكرمةعنسماك

الإرواء""فيإسنادهالألبانيوضعَّف2(.200/):والحاكم(،514)9حبان

8(191).
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)1(،"عليهفردَّها،معيأسلمَتْإنَّها،ادلّّهرسوليا:فقإل،بعدهمسلمةًامرأته

.صحيحٌحديتس:الترمذيقال

يومأسلمتهشامبنالحارثبنتحكيمأمإنَّ)2(:الترمذيوقال

اليمن،قدمحتَّىالإسلاممنجهلٍأبيبنعكرمةزوجُهاوهرببمكَّةالفتح

فقدمفأسلم،الإسلامإلىفدعتهباليمنعليهقَدِمتحتَّىحكيمأمُّفارتحلت

وثب!لًخيمادلّّهرسولعلى)3(قدمفلمَّا،الفتحعام!ي!ادلّّهرسولعهدعلى

ذلك)4(.نكاحهماعلىفثبتا،بايعهردا!حتَّىعليهومافرحًاإليه

مقيمٌكافروزوجهاورسولهادلّّهإلىهاجرتامرأةًأنَّيبلغناولم:قال

مهاجرًازوجهايقْدَمأنإلازوجهاوبينبينهاهجرتُهافرَّقَتْإلاالكفربدار

)5(."الموطَّأ"فيمالكذكرهعدَّتها.تنقضيأنقبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أيضًا،عكرمةعنسماكطريقمن(4411)والترمذي2(،)238داودأبوأخرجه

كسابقة.فيهوالكلام

أقربوالتحسينتصحيحة،أوللحديثتحسينهفيالترمذينُسخاختلفت:تنبية

الإسناد.لحال

فيالمصنِّفعليهسينصكما)مالك(،والصواب،الهنديةوطالخطيةالنسخفيكذا

كلامه.آخر

الهندية.وط،نمن

(187)7/:"الكبرى"فيالبيهقيطريقهومن(،1)568الموطأ""فيمالكأخرجة

بناللّهعبدعنمطوَّلًابنحوه2(14)3/:الحاكموأخرجهمرسلًا،شهابابنعن

مرسلةأخرىشواهدوله."ذلكنكاحهماعلى"فثبتا:قولهدوناكأيلَّهُعَن!ا،رَالزبير

285(.)9/:الزوائد"مجمع"انظر.ضعفمنجميعًاتخلولا،ومتصلة

-)5286(:البخاريعندا!دلَّةُعَت!ارَعباسابنأثرلهويشهد.شهابابنعن(1)568
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ولانكاحهما،علىفهم!معًاأسلماإذاالزَّوجينأنَّ:الحكمُهذافتضمَّن

يكنلممالا؟أوصحيحًاوقعهل،الإسلامقبلوقوعهكيفيَّةعنيُسأل

وأ،غيرهمنعدَّةٍفيوهي(1نكحها)وقدأسلم!إذاكماقإئمَا،المبطل

ً)2(!
،رضاعٍأوبنسبٍلهمَحْرَمًاكانتإذاكمامؤبّدًا،أو،عليهمجمَعًالحريما

والخَمسكالأختينمعها)3(مَنوبينبينهاالجمعلهيجوزلاممنكانتأو

.مختلفةٌأحكامُهاصورٍثلاثفهذهفوقهنَّ،وما

كانتأوصهرٍأورَضاعٍأونَسَبمنمحرميَّةٌوبينهما)4(أسلمافإذا

بينهمافُرِّقوبينهابينهاالًجمعيحرممنأوخالتهاأوعمَّتهاأوالزَّوجةأخت

الإمساكبينخُيِّرالجَمْعلأجلالتَّحريمكانإنلكن،الأمَّةلإجمإع

وإنالجمهور،عندأيضًابينهمافُرِّقزنًامنبنتهكانتوإنشاء،(لأيتهما)ه

فيوهيأحدُهماأسلموإناتِّفاقًا،بينهمافُرِّقبالزِّناالنَّسبثبوتَيعتقدكان

اتِّفاقًا.بينهمافُرِّقعقدهعلىمتقدَّمةٍمسلمٍمِنعدَّةٍ

لمعليهالإجماعأوالمفسددوامَاعتبرنافإنكافرٍمنالعدَّةكانتوإن

أنكحةَيبطلُمنعندالنكّاحتمنعولا،تدوملاالكافرعدَّةلأنَّبينهما،يفرَّق

الزِّنا.حكمَحكمَهاويجعلالكفَّإر

طهُرتْفإذاوتطهُر،تحيضحتىتُخطبلمالحربأهلمنامراْةهاجرتإذا"كان

".إليةرُدَّتْتنكحأنقبلزوجهاهاجرفان،النكاحلهاحلَّ

الهندية.وطن،فيالأسطربينملحقةنكحها""وقد(1)

الهندية.وطن،فيالأسطربينملحقةتحريما"")2(

"."معه:الهنديةطد،،ب)3(

".وبينه"وبينها:المطبوع(4)

أيتهما".":ن،وب،""إمساك:ن،بد،)5(
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علىمبنيَّانفقولانالعقدقبلزنًامنحُبلىوهيأحدُهماأسلموإن

عليه.مجْمَعًاكونهأوالمفسدقياماعتبار

وأ،انقضتوقدعدَّةٍفيأوشهودٍبلاأووليبلاعقداهوقدأسلماوإن

قهر[نوكذلك،عليهأُقِرَّاكذلكخامسةٍعلىأو،ماتتوقدأختٍعلى

عليه.أُقِرَّاأسلماثمَّنكاحًاواعتقداهحربيَّةًحربئي

لاسلامة،النكّاحينفسخلمالآخرقبلأسلمإذاالزَّوجينأحدأنَّ:وتضمَّن

نكاحَجدَّدَ!يرِواللّهرسولأنَّيُعرفلافإنَّهتفرِّق،لمأوبينهماالهجرةُفرَّقت

،ًء1()ي-
الرَّجليسلمُالصَّحابةتزلولم،قطبإسلامهالاَخرَاحدهماسبىروجين

هوبإسلامهتلفَّظأنَّهالبتَّةمنهمأحدٍعنيعرفولمقبلَه،وامرأتُهامرأتهقبل

النَّبيُّردَّوقد.البتَّةيقعلمأنَّهيعلَمممَّاهذا،بحرفٍحرفً!فيهوتساوقاوامرأته

الحديبية،زمنأسلمإنَّم!وهوالرَّبيع)2(،بنالعاصأبيعلىزينبابتتَه"!م

سنةً.)3(عشرةثمانيمنأكثرإسلامهمافبين،البعثةأوَّلمِنأسلمتوهي

،فوهمٌ،"سنينستُّوإسلامهإسلامهابين"كان:الحديثفيقولهوأمَّا

هـاسلامه.هجرتهابينأرادإنَّما

يجدِّدلمفكيفالمدَّةهذهفيتنقضيفالعدَّةذلكوعلى:قيلفإن

نكاحًا)4(؟

".)1)م:"بسبق

تخريجة.سبق2))

ماوالصواب.داعشر":ن،عداحالنسخوعامة"،"ثمانية:النسخوعامة"،"ثمان:ن)3(

.نفي

"نكاحها".:الهنديةط،ب(4)
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لاالحديبيةصلحبعدنزلإنَّماالمشركينعلىالمسلماتتحريم:قيل

فيها،الحكمهذاشرعيَّةلعدمالمدَّةتلكفيالننبّاحينفسخفلمذلك،قبل

عليه.فرُدَّتالعاصأبوأسلمالمشركينعلىتحريمهنَّنزلولمَّا

ذكروقد،إجماعٍولانصٍّمنعليهدليلفلاالعدَّةزمنمراعاةوأمَّا

قالطالبٍأبيبنعليَّأنَّ:المسيَّببنسعيدعنقتادةعنسلمةبنحمَّاد

دارفيدامتماببضعه!أملك"هوأحدُهما:يُسلمالكافرَينالزَّوجينفي

.(1)هجرتها"

"هو:عليعنالشَّعبيِّعنطريفٍبنمطرِّفعنعُيينةبنسفيانوذكر

مِصْرها")2).منتَخرجْلممابهاأحقُّ

الزُّهريِّ:عنمعمر)4(عنسليمانبنمعتمرعن)3(شيبةأبيابنوذكر

.سلطانٌبينهمايفرِّقأنإلانكاحهماعلىفهمازوجُهايسلمولمأسلمَتْإن

يسألالنَّبيُّع!يرِوكانولا،الأحاديثمنشيءٍفيالعدَّةاعتباريُعرفولا

لمفُرْقةبمجرَّدهكانلوالإسلامأنَّرس!ولالا،أمعدَّتُكِانقضتهلالمرأةَ

منعفيأثرهاوإنَّما،النكّاحبقاءفيللعدَّةأثرفلا،بائنةًبلرجعيَّةًفُرقةًتكن

حسن.بسند5271()الالار"معاني"شرحفيالطحاويأخرجه(1)

منيُخرِجْهالممابهاأحقُّ"هو:ولفظه(84001،12661)الرزاقعبدأخرجه2()

صحيح.موقوفوهو،مِصرها"

عنمعمرعن()91265الرزاقعبدبنحوهوأخرجه(،)18323"المصنف"في)3(

صحيح.مقطوعوهو،الزهري

.زمنمعمر"عن"وسقطت،معمر""إلىحفيمعتمر""تحرفت(4)
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فيبهاأحقَّيكنلمبينهم!الفُرقَةنجَّزقدالإسلامكانفلوللغير،نكاحها

قبلأسلما)1(فإن،موقوفٌالنكّاحأنَّع!س!حكمهعليهدلَّالذيولكنَّالعدَّة،

وإن،شاءتمَنتنكحأنفلهاعدَّتهاانقضتوإن،زوجتُهفهيعدَّتهاانقضاء

.نكاحتجديدإلىحاجةٍغيرمنزوجتَهكانتأسلمفإن،انتظرَتْهأحبَّت

إمَّا:أمرينأحدالواقعكانبل،البتَّةنكاحهللاسلامجدَّدأحدًانعلمولا

وأمَّا.إسلامهأوإسلامهاتأخَّروإنعليهبقإؤهاوإمَّا،غيرهونكاحهاافتراقهما

معمنهمابواحدٍقضى!ي!اللّهرسولأنَّنعلمفلا،العدَّةمراعإةأوالفُرقةتنجيز

منالزَّوجينأحدإسلاموقُربوأزواجهمالرِّجالمِنعهدهفيأسلممَنكرة

إسلامتأخَّروإننكاحهماعلىالزَّوجين!يطإقرارهولولا،منهوبُعدهالآخر

بالإسلامالفُرقةبتعجيللقلناالفتحوزمنالحديبيةصلحبعدالاَخرعنأحدهما

،(01:]الممتحنة!اَلُنَّالُضوَلَا!يَحِلُّونَ)لَاهُنَّصِلٌّ:تعالىلقوله،عدَّةٍاعتبارغيرمن

الفرقة،سببالإسلاموأنَّ،،01:]الممتحنةبِعِصهَمِآتكَوَافِىِ!)وَلَاتُمَسِّصُواْ:وقوله

وهذا،والطَّلاقوالخُلْعكالرَّضاعالفُرْقةتَعْقبُه)3(للفُرقةسببًاكانماككلّ)2(

مذهبوهو)6(،حزمٍوابنالمنذر)5(وابن4()صاحبهبكروأبيالخلالاختيار

".أسلم":والرسالةالفقيطوفي،النسخجميعفيكذا(1)

نبرةترسململكن"ككل"أنهاوالظاهر.""لكل:الهنديةط،بد،،"،ح"فكلز:2()

"."لكلالطبعاتفيفرسمت،النساخبعضكعادةالقاف

أثبت..ماولعله"،معقبتة"ز:"،تعقيبة":م"،تعقبتة":الهنديةط،ند،،ح)3(

8(./01):"المغني"ينظر(4)

السابق.الموضع"المغني"فيوذكره32(،30-11/91):""الأوسطفي)5(

3(.21)7/:""المحلىفي)6(
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.(5)لحكموا(4)ةدوقتا3()وعكرمة(2)وسوطا(1)لحسنا

اللّه)8(،عبدبنوجابرالخطَّاب)7(،بنعمرقولوهو)6(:حزمٍابنقال

1(،0)جُبيرٍبنوسعيدعُتَيبة،بنوالحكم،زيدٍبنحمَّادقالوبه)9(،عبَّاسٍوابن

والشَّعبيُّ)13(،)12(،الكنديعَديبنوعَدي(،11العزيز)عبدبنوعمر

بنوسعيد(821،20831)89شيبةأبيوابن(15621)الرزاقعبدأخرجه

صحيح.وسنده(1)769منصور

.(00183)شيبةأبيابنأخرجه

.()91837شيبةأبيابنأخرجة

صحيح.وسنده(01)720الرزاقعبدأخرجه

صحيح.وسنده(40183،10184)شيبةأبيابنأخرجه

31(.314-2)7/:""المحلىفي

أربعةادلَّهُبهعكَنهُرَعمرعنحزمابننقلوقد313(.)7/""المحلىفيحزمابنأخرجه

وأنعمر،إلىبالتفريقالقولنِسبةَالمصنفاستبعادوسيأني،المسألةهذهفيأقوال

خلافه.عنهالمشهور

فيحزمابنطريقهومن(،21آ82001،26561،65)الرزاقعبدأخرجه

31(.4)7/:""المحلى

،المخارقأبيبنالكريمعبدسندهوفي(،01،08001)730الرزاقعبدأخرجه

31(.4)7/:""المحلىفيحزمابنعندالسختيانيأيوبتابعهلكن،ضعيفوهو

بز،،حفي""عتيبةوتصحفت.صحيحوسنده(0831)5شيبةأبيابنأخرجه

.""عُيينة:إلى

.(1832)2شيبةأبيابنعندوبنحوه(05621)الرزاقعبدأخرجه

يُسمَّ.لمراوسندهوفي(06821)الرزاقعبدأخرجه

من(01831)شيبةأبيوابن(1)979منصوربنسعيدأخرجهماهوعنهالثابت

=(0891)سعيدأخرجبل،المصر"فيكانتمابهاأحق"هو:قالعنهصحيحةطرق
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هم.غيرو

قولهعلمِهأنزلالذيولكنَّ(،1أحمد)عنالرِّوايتينأحدوهو:قلت

الُضوَلَالَاهُنَّكِلٌّ):لةقوو،01:لممتحنةا]تكَوَافِزِ!آبِعِصهَمِاْتُمَسِّ!ووَلَا):لىتعا

!و

فيمالكفروى،الفرقةبتعجيليحكملم،01:]الممتحنة!اَلُنَّ!يَحِلونَ

إسلاموبينأميَّةبنصفوانإسلامبين"كان:قالشهابابنعن)2("موطَّئه"

صفوانوبقيالفتحيومأسلمت،شهرٍمننحوالمغيًرةبنالوليدبنتامرأتة

!لمجت!بينهما،النَّبيُّيفرِّقولم،أسلمثمَّكافر،وهووالطَّائفحنينًاشهدحتَّى

".النكّاحبذلكامرأتُةعندهواستقرَّت

.إسنادهمنأقوىالحديثهذاوشهرةالبر33(:عبدابنقال

عكرمةزوجهاوهربالفتحيومحكيمأمُّأسلمَتْ:شهابٍابنوقال

علىفبقيالمجي!النبيَّفبايعوقدم،فأسلمالإسلامإلئفدعته،اليمنأتىحتَّى

نكاحهما)4(.

النَّبيِّدخولقبلالفتحعامفأسلمخرجسفيانأباأنَّيقينًاالمعلومومن

عهدًالا.لهلأن؛عنده"تقر:قالعنهمطرفعنالطحانخالدطريقمن

2(.11)8/:"لإنصافو"ا8)،/01):"المغني"ينظر(1)

":"الكبرىفيوالبيهقي23(،0)7/:"الأم"فيالشافعيطريقةومن(،1)2565()

لإرساله.ضعيفوسنده(-186187)7/

وهو،صحيحوجهمنيتصلأعلمةلا":كلامهوتمام(،21/91):التمهيد""في)3(

الحديثهذاوشهرةأهلها،إمامشهابوابنالسير،أهلعندمعلوممشهورحديث

".اللّهشاءإنإسنادهمنأقوى

تخريجة.سبق4()
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علىفبقيامكَّة،ع!حمّاللّهرسولُفتححتَّىامرأتههندتسلمولممكَّة،ع!ي!

نكاحهما)1(.

الحارثبنسفيانأبووخرج)2(،امرأتهقبلحزامٍبنحكيمُوأسلم

قبلفاسلمابالأبواء،!ؤالنبيَّفلقيا،الفتحعامأميةأبي)3(بناللهوعبد

وبينأسلمممَّنأحدٍبينفرَّق!ي!النبيأنَّيُعلمولمأزواجهما)4()5(،

ته.امرأ

)6(والقول،البطلانغايةفيأسلممَننكاحبتجديدأجابمنوجواب

معًاالإسلامبكلمةالتَّلفُّظفيالزَّوجينواتِّفاق،علمٍبلا!ي!اللّّهرسولعلى

الانتفاء.معلومُواحدةٍلحظةٍفي

فية)7(،مامعالعدَّةانقضاءعلىالفرقةَدقفُمَنمذهبالقولهذاويلي

بغيرها.القولُيجزلمصحَّتولو،منقطعةًكإنتولوآثارفيهإذ

البخاريعندإسلامهقصةوانظر32(،)3/:""المعالمفيالخطابينحوهذكر(1)

(0428).

.(631و)2/5(4/87):""الأموانظر(،0284)البخاريعندإسلامهقصة2()

الهندية.وطز،عداالنسخعامةمنسقطتإأبي")3(

"قبل:وزيادةتغييرالمطبوعوفي،نسائهما"قبل":نوفي،نكاحهما""قبل:بد،،م)4)

.ز،حمنوالمثبت.نكاحهما"علىفبقيامنكوحتيهما

)مجمعفيالهيثميوقال7264(،)"الكبير"فيالطبرانيأخرجهاإسلامهماقصة)5(

داالصحيحة"فيالألبانيوذكره."الصحيحرجال"رجاله:(1-56167)6/:الزوائد"

.(9/124):"لفتحاو"،(4/4671):"لاستيعابا"وينظر.33(14)

النسخ.خلاف"القولومن":والرسالةالفقيطفي)6(

فيه"."معما:مد،ز،"مُعاقبة"،:ن)7(
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قبلالرَّجلُيُسْلِم!ي!ادلّهرسولعهدعلىالنَّاسكان:شبرمةابنقال

امرأته،فهي،المرأةعدَّةانقضاءقبلأسلمفايّهما،الرَّجلقبلوالمرأةُ،المرأة

أوَّلفيالترمذيقولُتقدَّموقدبينهما،نكاحفلاالعدَّةبعدأسلموإن

؟حكاهأينمنأدريفماعمر،عنحزمٍابنحكاهوما(،1)الفصل

أيوبعنسلمةبنحمَّادطريقمنعنهثبتفإنَّه،خلافهعنهوالمعروف

نصرانيًّاأنَّ:الخَطْميِّيزيدبنادلّّهعبدعن،سيرينابنعنكلاهماوقتادة

أقامتشاءتوإنفإرقَتْه،شاءتإنالخطَّاببنعمرفخيَّرهاامرأتُهأسلمت

فتكونيسلمأنإلىانتظارهبينخيَّرهاإنَّماأنَّهبالضَّرورةومعلولم)2(.عليه

تفارقه.أوهيكمازوجته

نإاللَّهُ!ككَنهُ:رَعمرفقالامرأتُه،أسلمتنصرانيًّاأنَّ:عنهصحَّوكذلك

بينهما)3(.ففرَّق،يُسلمفلمبينهما؛فُرِّقيسلملموإن،امرأتهفهيأسلم

تسلم،أنإمَّا:امرأتهأسلمَتْوقدالتّغْلبيالنعمانبنلعُبادةقالوكذلك

منه)4(.فنزعهافأبىمنك،نزعْتُهاوإلَّا

185(.)ص)1(

()18623شيبةأبيابنوأخرجه،صحيحبسند(001)83الرزاقعبدأخرجه2))

اللَّةُ!ككَتهُ.رَعمريدركلموالحسن،الحسنعنبنحوه

سندهوفي،سلمةبنحمادعنمعلَّقًا313(،)7/:""المحلىفيحزمابنأخرجة)3(

عن،الئوريعن(18001)الرزاقعبدبنحوهوأخرجه،متروكوهوالطائيداود

عليهعرضحينعمربينهمافرقالتيالمرأةابن"أنبأني:قالالشيبانيسليمان

357(.)3/:الآثار"(معاني"شرحينظر.بينهما"ففرقفأبى،الإسلام

وفي)9526(،الاَثار"معانيشرح"فيوالطحاوي)،11186)شيبةأبيابنأخرجه(4)

-حبانابنذكرهماوإن،مجهولانوهما،كردوسبنوداودمطر،بنالسفاحسنده
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عنه،حزمٍبنمحمَّدأبوحكاهم!خلاففيصريحةالاَثارفهذه

أنَّفيهاباَثارٍمحمدأبوتمسَّكوإنَّماأخر،رواياتٍوجعلهاحكاهاوهو

آثاروهي،بالإسلامامرأتهوبينالرَّجلبينفرَّقوا(1وجابرًا)عبَّاسٍوابنعمر

ماعمرعنصحَّفقدصحَّمت،ولوالتَّفرقةتعجيلفيبصريحةٍليستمجملة

التَّوفيق.وباللّه،تقدَّمماعليوعن،حكيناه

فصل

العَزْلفي"سي!حُكْمهفي

،نعزلفكنَّاسَبْيًا،أصبنا:قالسعيدأبيعن"الصَّحيحين")2(فيثبت

نسمةٍمنما-ثلاثًاقالها-لتفعلون؟إنَّكم"أو:فقالع!يمّاللّّهرسولَفسألنا

".كائنةوهيإلاالقيامةيومإلىكائنؤ

أعزلوأناجاريةًليإنَّاللّه،رسوليا:قالرجلًاأنَّ:عنه"السُّنن")3(وفي

313(،)7/:"المحلى"فيحزمابنضعفهوالأثر2(،416/،435)6/""الثقاتفي

693(./)12:الأفكار"نُخب"العينيُّفيوصححه

قريبًا.عنهمالآثارتخريجسبق(1)

.(41)38ومسلم،(0125،3066)البخاري(2)

أبيحديثمن9(1309،430)"الكبرى"فيوالنسائي2(،171)داودأبوأخرجه)3(

كماكثيرأبيبنيحيىعلىفيهاختلففقد؛بالاضطرابوأُعلَّادلَّهُ!كَنهُ،رَسعيد

بنسلمةأبوتابعهلكن؛رفاعةأبيبجهالةأُعلوكذلك،المصنفسيذكره

فيوالطحاوي(01687)شيبةأبيابنعندسهل،بنأمامةوأبوالرحمنعبد

البيهقي:عندأ!كَتهُددَّههريرةأبيحديثمنشاهدوله372(،)2/:الآثار""مشكل

فيوالألباني،سيأنيكماالمصنفصححهوالحديث.حسنبسند23(0)7/

.(1)887"الأمداود-أبيصحيح"
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أنَّتحدِّثاليهودَوإنَّالرِّجال،يريدماأريدوأنا،تحملأنأكرهوأناعنها،

ماانَّيخلُقَهاللّّهارادلويهودُ،كذَبَتْ":قال،الصُّغرىالموءودةُالعزلَ

."أنَّتصرفهاستطعْتَ

-سًم!مّاللّهرسولعهدعلىنعزِلُ"كنَّا:قالجابرعن(1)""الصَّحيحينوفي

."ينزلوالقراَنُ

فبلغءسًت!،اللّّهرسولعهدعلىنعزل"كنَّا:عنه)2("مسلم"صحيحوفي

ينهنا".فلم!يوّادلّّهرسولُذلك

إنَّ:فقال!يمّالنبيَّرجلٌسال:قالعنةأيضًا)3("مسلم"صحيحوفي

شيئًايمنعلاذلك))إنَّ:!لًخ!اللّّهرسولفقالعنها،أعزلوأنا،جاريةًعندي

كنتُالتيالجارية[نَّ،اللّّهرسولي!:فقالالرَّجلفجاء:قال."اللّّهأراده

".ورسولهاللهعبد))أنا:"!يماللّّهرسولفقال،حَمَلتلكذكرتُها

إلىجاءرجلًاأنَّ:زيدٍبنأسامةعنأيضًا(")4(مسلم"صحيحوفي

تفعلُ"لِمَ!لًخيرر:اللّهرسوللهفقالامرأني،عنأعزلإنِّي:فقال"لمجي!اللّهرسول

اللّهرسولفقالأولادها،علىأوولدها،علىأشفقُ:الرَّجلفقالذلك؟"،

".والرُّومفارسَضرَّكانَّضارًّا)الو:!ي!

الخطَّاببنعمرحديثمن")5(ماجهابنو"سننأحمد""مسندوفي

.(0441)ومسلم،(7025،8025،9025)زيلبخاا(1)

(2)(0441).

()3(9341).

(4)(3441).

أبيبنمحررطريقمن(،1)289ماجهوابن2(،1)2المسند""فيأحمدأخرجه)5(

عنه=يرولمماضعيفوهو،لهيعةابنعلىومدارهأدلَّهُ!عَئهُ،زَعمرعنأبيهعنهريرة
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بإذنها".إلاالحرَّةعنيُعْزَلأن!ي!اللّّهرسولُ"نهى:قال

كس،لهيعةابنِحديثَنبرَاللّّهكبأباسمعنشاداود)1(:أبووقال

:قالهريرةأبيعن،هريرةأبيبنالمحرَّرعن،الزُّهريِّعن،ربيعةبنجعفر

أَنْكَره.ما:فقالبإذنها"إلاالحرَّةعنيُعْزَللا)ا!يووّ:اللّهرسولقال

عنفيهالرُّخصةرُويتوقد،العزلجوازفيصريحةٌالأحاديثفهذه

)4(،أيوبوأبي)3(،وقَّاصٍأبيبنوسعدعليُّ)2(،:الصَّحابةمنعشرةٍ

)1(

)2(

)3(

)4(

عمرعلىوقفُهوالصحيح،ووقفهرفعهفيعليهاختُلفوقد،حكمهمفيومَنالعبادلة

وضعفة.للتقويةتنهضلاضعيفةشواهدوللحديث.بعدهالذيفيسيأنيكما،ابنهأو

2(.0)70"الإرواء"فيالألباني

علىفرواه؛الحديثهذافيلهيعةابنُخلطوقد(،)9186أحمد"الإمام"مسائلفي

أبيهعنعمربناددّهعبدبنحمزةطريقمن!ييهالنبيإلىتارةرفَعَة:أوجهخمسة

والوجه،الزهريإسقاطمععليهأو،أبيهعلىأوعمر،ابنعلىوَقَفَهوتارة،جدهعن

من"هذا38(:)4/(":"العللفيحاتمأبوقالهنا،كماالمحررطريقمنالخامس

عمرعلىموقوفًامنقطعًاأوكأإددَّةُعَنطُ،عمرابنعلىوقفَهورجَّح"،لهيعةابنتخاليط

.(239/):""العللالدارقطنيُّفيالأخيرَواختارادلَّهُ!ككَتهُ،رَ

وفيعنها،يعزلكانأنه:جمانةتسمىلعليجاريةعن()12557الرزاقعبدأخرج

نأعمروبنالمنهالطريقمن22(14)منصوربنسعيدوأخرج.وجهالةلِينسنده

أيضًا،بالمنعالقولُعنهوورد.وإبهامانقطاعسندهوفي؛فيهلهفرخصسألهرجلًا

سيأتي.كم!؛حسنبسندٍ

نأسعد:بنمصعبعنهشيمطريقمن(12565،)91255الرزاقعبدأخرجه

فيمنصوربنسعيدعندالجوازعنهوورد.صحيحوسنده،ولدهأمعنيعزلكانأباه

23(.0)7/:والبيهقي(651)99شيبةأبيوابن)2226("السنن"

-واللقاء،يعزلكانأيوبأباأنزيدبنخارجةعن(12)574الرزاقعبدأخرجه
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عليُّ)4(،بنوالحَسَن)3)،عبَّاسٍوابنوجابر)2(،)1(،ثابتٍبنوزيد

)7(.مسعودٍوابنالخدريِّ)6(،سعيدٍوأبيالأرتِّ)5(،بنوخبَّاب

وابنجابرعنصحيحةًللعزلالإباحةوجاءت)8(:حزمٍابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

طرقوله.بعدهاأو(05)سنةأيوبأبووتوفي،عثمانزمنأدركفخارجة؛ممكن

ضعف.منتخلولاأخرى

صحيح،وسندهعنه،عمروبنالحجاجحديثمن()12555الرزاقعبدأخرجه

فييعلىأبووروى)2227(.منصوربنسعيدعندفيهمالكًاسفيانمخالفةتضرولا

عمروابنعمركان":قالالعزلفيالخدريسعيدأبيحديثفي(0501)"المسند"

الزوائد":مجمع"فيالهيثميقال.("يعزلانمسعودوابنزيدوكان،العزليكرهان

".ثقاتورجاله"2(:489/)

تخريجه.سبق

وابن2(،2)28منصوربنوسعيد(،521،65521،56521)53الرزاقعبدأخرجه

صحيحة.بأسانيد(،14)3/:الاَثار""معانيفيوالطحاوي(،561)89شيبةأبي

مجاهيل.فية،ضعيفبسند(،)12558الرزاقعبدأخرجه

نأعباد:بنيحتىهبيرةأبيطريقمن222(4)""السننفيمنصوربنسعيدأخرجه

صحيح.وسنده،سراريهعنيعزلكانالأرتبنخباب

بنهبيرةأنعبادبن)يحيى:إلىسعيد"سنن"فيالإسنادهذاتصحف:تنبيه

كنية(هبيرة)فأبو.(؛..خبابأن،هبيرةأباعبادبن)يحتىوالصواب.(،..خباب

أصلًا.)هبيرة(اسمهابنلخبابليسإذيحتى،

تخريجه.سبق

222(،1)"سننه"فيمنصوربنوسعيد(،21،56821)567الرزاقعبدأخرجه

كماذلكبخلافالقولعنهوردوقد،صحيحوسنده،عنهالنخعيإبراهيمطريقمن

23(.0)7/:للبيهقي"الكبرىو"35(،3-0)3/:الآثار""معانيانظر.سيأتي

7(.01/1)":المحلى"في
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الصَّحيح.هووهذا.مسعودٍوابنثابتٍبنوزيدوقَّاصٍأبيبنوسعدعبَّاسٍ

.()1وغيرهحزمابنمحمدأبومنهمجماعةٌوحرَّمه

كانتوإن،فيحرمتأذنلاأوفيباح،الحرَّةلهتأذنأنبينطائفةٌوفرَّقت

أحمد،منصوصوهذا،إذنهبدونيبحولمسيِّدها،باذنأبيحأمةًزوجته

ومنهم.حالٍبكلِّيباح:قالمنومنهم.بحالٍيباحلا:قالمنأصحابهومن

كانتحرَّةًإذنهابدونيباحولاأمةًأوكانتحرَّةًالزَّوجةبإذنيباح:قالمن

2(.)أمةًأو

فيالمرأةحقَّوبأنَّ،الأحاديثمنذكرنابمااحتجَّمطلقًاأباحهفمن

فيمسلمرواهبمااحتجَّمطلقًاحرَّمهومَن،الإنزالفيلاالعُسَيلةذوقِ

عُكّاشةأختوهبشماجُدامة)4(عنعائشةحدشمامن)3(""صحيحة

ادلّّهرسولفقال،العزلعنفسألوهأناسٍفي!ادلّّهزسولَ"حضرْتُ:قالت

.8(":]التكوير!وسُبِلَتوُدَةُألمَغ)وَصإذَا(5)وهي،الخفيُّالوأد))ذلك:ع!يم

71(.07-)01/"المحلى":فيكما)1(

و"فتح1(،90-1/)0:"مسلمو"شرح015(،-148)3/:"التمهيد"ينظر)2(

231(.023-1/)0المغني":ولا31(،0)9/803-:"الباري

)3(.)1442(

":الإصابة"فيترجمتهاينظر،،وحذامة،وحدامة،"جذامة:إلىالنسخفيتصحف(4)

":والمختلفو"المؤتلف(،21/504):"التهذيبو"تهذيب(،255)7/

فقدبالذالذكرهاومن،المعجمةغيروالدالبالجيم":قالللدارقطني998(2/)

".المعجمةبالخاءويقال":الحافظقال."صحّف

".تعالىقوله"وهي:الهنديةوط،ن)5(
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الإباحةوأحاديث،الأصلعنناقلٌفانَّهالإباحةلأخبارناسخٌوهذاقالوا:

وقولقالوا:1(.)البراءةعنناقلةالشَّرعوأحكام،الأصليَّةالبراءةوَفْقعلى

."القرآنعنهلنهىعنهيُنهىشيءكانفلو،ينزلوالقرآننعزل"كنَّاجابر:

الصُّغرى"الموءودة"إنَّه:بقولهالقراَنُعليهأُنزِلمَنعنهنهىقد:فيقال

أبيحديثمنالنَّهيالبصريُّالحسنفهموقدقالوا:.حرامٌكلُّهوالوأد

تفعلواأنَّلاعليكم"لا:قال!ن!اللّهرسولِعندالعزلُذُكِرلمَّاالخدريِّسعيدٍ

لكأنَّقواللّّه:فقالالحسنَبهفحدَّثتُ:عونابنقال.القَدَر"هوفإنَّما،ذاكم

زجز)2(.هذا

وقطعالعشرةوسوءالننبّاحمنالمطلوبالنَّسلقطعفيهولأنَّقالوا:

لها.الطَّبيعةاستدعاءعنداللَّذَّة

ولديمنأحدًاأنَّعلمتُلو:وقال،يعزللاعمرابنكإنولهذاقالوا:

لنكَّلتُه)3(.يعزل

عنوصحَّعنه)4(.زِرعنعاصمعنشعبةذَكَره،العزلَيكرهعلئيٌوكان

النسخ.خلاف"الأصلية"البراءة:المطبوعفي(1)

".لكأنّإواللّه:"و"الصحيحالهنديةوط،نوفي(.1)438حديثفيمسلمأخرجه2()

بناللهعبيدعنسلمةبنحمادعنمعلّقًا22(4)9/":"المحلىفيحزمابنأخرجه)3(

عنعليطريقمن(181)9/:""الأوسطفيالمنذرابنووصله،نافععنعمر

صحيح.واسناده،بهحمادعنحجاج

وسنده2(،01/40):إالمعرفة"فيوالبيهقي(،0661)2شيبةأبيابنأخرجه(4)

الصحيح.رجالمنوهماشيء،حفظهمافيصدوقان،وشيخهشعبةحسن؛
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أبيعنوصحَّالصُّغرى)2(.الموءودة(1هي):العزلفيقالأنَّهمسعودٍابن

ابنعننافعوقال)3(.يفعلهمسلمًاأرىكنتما:فقالعنه،سئلأنَّهأمامة

)4(.بنيهبعضَالعزلعلىعمرضربَعمر:

عمركان:قالالمسيَّببنسعيدعنالأنصاريُّسعيدٍبنيحترووقال

)5(.العزلعنينهيانوعثمان

أمَّاوصحَّتها،صراحتهامعالإباحةأحاديثَيعارضماهذافيوليس

الأحاديثفإنَّ،مسلمرواهقدكانوإنفإنَّه،وهببنتجدامةحديث

حدَّثنا،إسماعيلبنموسىحدَّثناداود)6(:أبوقالوقد،خلافهعلىالكثيرة

"هو".:الهنديةطو،ح(1)

)7576(،"الأوسط"فيالمنذروابن)2222(،""السننفيمنصوربنسعيدأخرجه)2(

عمروأبيعنأبيهعنسليمانبنمعتمرطريقمن)6659("الكبير"فيوالطبراني

"رجاله2(:479/)الزوائد""مجمعفيالهيثميقال.صحيحوسنده.عنهالشيباني

عنه".رجعوقد،الصحيحرجال

طريقمنمعلَّقًا71(/01):"المحلى"فيحزموابن(1)6866شيبةأبيابنأخرجه)3(

ادئَهُ!عكَئهُ،رَأمامةأبيعنعامر،بنسليمعنخمير،بنيزيدعن،شعبةعنغندر،

صحيح.وسنده

عنعون،ابنعن،هشيمطريقمن)2232(("سننه"فيمنصوربنسعيدأخرجه)4(

الشيخين.شرطعلىصحيحوسنده.اكأيلَّهُعَتطُرَعمرابنعن،نافع

عنسعيدبنيحتىعنهشيمطريقمن0223()""سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه)5(

حجة،أخهاإلا؛مرسلةعنهوروايتهعمرزمنفيولدالمسيبوابن،المسيبابن

عمرعنسعيدَّيقبللموإذا،منهوسمععمررأى"قد:وقال،وغيرهأحمدوقَبِلها

إ".يقبلفمن

.(491)صتخريجهسبق)6(
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حدَّثهرفاعةأنَّحدَّثهثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدأنَّيحتىحدَّثنا،أبان

أعْزِلوأناجاريةًليإنَّ،اللّهرسوليا:قالرجلًاأنَّ:الخدريِّسعيدٍأبيعن

أنَّتحدِّثاليهودوإنَّالرِّجال،يريدماأريدوأنا،تحملأنأكرهوأناعنها،

مايخلقةأناللّهأرادلويهود،"كذبَتْ:قال.الصُّغرىالموءودةُالعزلَ

".تصرفهاناستطعْتَ

حُفَّإظ.ثقاتفكلُّهمصحَّةً،الإسنادبهذاوحسبك

أبيبنيحيىعلىفيهاخْتُلففإنَّه؛مضطرببأنَّهبعضُهمأعلَّهوقد

اللّّه.عبدبنجإبرعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعنعنه:فقيل،كثيرٍ

.(1والنَّساليُّ)الترمذيأخرجهالطَّريقهذهومن

أبيعن:وقيل،رفاعةأبيعن:وقيلرِفإعة،بنمُطيعأبيعن:فيهوقيل

يحيى،عنديكونقدفإنَّه،الحديثفييقدحلاوهذا،هريرةأبيعنسلمة

أبيعن،ثوبانابن)2(عنوعندهجإبر،عن،الرحمنعبدبنمحمدعن

سعيد.أبيعنرفاعةعن،ثوبانابن)3(عنوعنده،هريرةأبيعن،سلمة

أبوأورفإعةابنأورفاعةأبوهوهل،رفاعةاسمفيالاختلافويبقى

رفاعة.بحالالعلممعيضرُّلاوهذا)4(؟مطيع

عليةالكلامسبقوقد9(،030)!الكبرى"فيوالنسائي(،1)136الترمذيأخرجه(1)

ضعفًا.سندهفىوأن

"."ابن:النسخوبقية"أبي"د:،ح2()

."أبي":الهنديةط،م،،حن)3(

اَخرإلى."..رفاعةأبوهوداهل:قولهبعددمنوسقط،"مطيعأبوأورفاعة"أبو:ن(4)

3(.1)8/:"الكنى-الكبيروإالتاريخ3(،4/300):"الكمال"تهذيبوينظر.الفقرة
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قالوقد،العزلجوازفيصحيحةٌصريحةجابرأحاديثأنَّريبولا

فيرخَّصواأنَّهم!ي!النَّبيِّأصحابمنعددٍعننرويونحن(:1الشَّافعيُّ)

بنسعدعنفيهالرُّخصةَرُوِّيناوقد)2(:البيهقيقالبأسًا.بهيرواولمذلك

وغيرهم)3(،عبَّاسٍوابنثابتٍبنوزيدالأنصاريِّإلّوبوأبيوقَّاصٍأبي

)4(.العلمأهلوجمهورالكوفةوأهلوالشَّافعيِّمالكمذهبوهو

،طائفةٌوضعَّفتهالتَّنزيه،طريقعلىبأنَّهجدامةحديثعنأجيبوقد

بهيخبرثمَّذلكعن)5(اليهودَكذَّبالنَّبيُّلمجيوّيكونأنيصحُّكيف:وقالت

البيِّن.المُحالمِنهذاكخبرهم؟!

اضطرابفيهتكذيبهمحديث:وقالوا،أخرىطائفةعليهوردَّت

"."الصَّحيحفيجدامةوحديث

إنَّ:تقولكانتاليهودإنَّ:وقالت،الحديثينبينأخرىطائفةوجمعت

عليهويدلّ،ذلكفي!يوّادلّّهرسولُفكذَّجمهمأصلًا،حملمعهيكونلاالعزل

الواد"إنَّه:وقوله،"أنَّتصرفهاستطعتلمايخلقهاناللهأراد)الو:!سً!قوله

تقليله.فيمؤثِّزفهوالوطءكتركبالكلمةالحمليمنعلمو!انفإنَّهالخفيئُ"

366(.)5/":"المعرفةفيالبيهقينقله(1)

366(.)5/:والآثار"السنن"معرفةفي2()

عنهم.الواردةالاَثارتخريجسبق)3(

":والتحصيلو"البيان(،143)8/:"و"الأم2(،292-01/28):""المغنيينظر(4)

8(1/151).

)في".:والرسالةالفقيطوفي"علئ"،:نعداالنسخجميعفيكذا)5(
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التَّحريمحديثولكن،صحيحانالحديثان:أخرىطائفةوقالت

عنناقللأنَّه:قالوا.وغيره(1حزم)ابنمحمدأبيطريقةوهذه،ناسخٌ

تحتاجهؤلاءودعوى.الإباحةعلىالتَّحريمقبلكانتوالأحكام،الأصل

بهالهموأنَّىالاَخر،عنالحديثينأحدتأخُّريبيِّنمحقَّقٍتازيخٍإلى

التَّاراتعليهاتمرَّحتَّىموءودةًتكونلاأنَّهاعلىوعليعمراتَّفقوقد

أبيهعنرفاعةبنعُبيدعنبإسناده)2(وغيرهيعلىأبوالقاضيقروىالسَّبع،

لمجنرواللّهرسولأصحابمننفرٍفيوسعاعليُّوالزبيرُعمرإلىجلس:قإل

الموءودةأنَّهايزعمونإنَّهم:رجلققال.بهبأسلا:فقالوا،العزلَفتذاكروا

السَّبعالتَّاراتعليهاتمرَّحتَّىموءودةتكونلا:عليققال،الصُّغرى

تكونثمَّعلقةً،تكونثمَّنطفةً،تكونثمَّ،طينٍمنسلالةٍمنتكونحتَّي

عمر:ققالآخر،خلقًاتكونثمَّلحمًا،تكونثمَّعظمًا)3(،تكونثمَّمضغةً،

للرَّجلالدُّعاءجوازعلىاحتجَّمناحتجَّوبهذا.بقاءكالدّهأطالصدقتَ

البقاء.بطول

ينظر"المحلى":)71-01/07(.)1(

وهو،للدارقطني(1/651)":العلوم"جامعفيرجبابنعزاهوقد،عندهأجدهلم2()

بنمحمدطريقمن877()2/":والمختلف"المؤتلففيضعيفبسندعنده

بنيزيدعنلَهِيعَة،ابنعنالزرقاء،أبيبنزيدحدثناحرب،بنعليحدثنامَخْلَد،

رافعبنرفاعةأبيهعن،رفاعةبنعبيدعنحُيَيَة،أبيبنمعمرعن،حبيبأبي

قبلمنهسمعمنعنهيرولمماضعيففهو،لهيعةابنغيرثقاتورجالهاللَّهُ!كَئهُ.زَ

.الاختلاط

"عظامًا".:والرسالةالفقيط،م)3(
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حقّللرَّجلكماالولدفيحقّللمرأة:فقالالحرَّةبإذنجوَّزهمنوأمَّا

حقَّلالأنَّها؛فيهالسُّريَّةإذنيعتبرولم:قالوا،بحضانتهأحقَّكانتولهذافيه،

لطولبالوطءفيحقّله!كانولو.بالفيئةيُطالب)1(لاولهذاالقَسْمفيلها

بالفيئة.منهاالمولىِ

عنلولدهصيانةًإذنهابغيرعنهايعزلأنفلهالرَّقيقةزوجتهوأمَّاقالوا:

العزلفيإذنُهفاعْتُبِرالولد،فيحقًّإ)2(لهلأنَّسيِّدها؛إذنيعتبرولكن،الرِّقِّ

فيإذنهفكانللحرَّة،يحصلكماللسَّيِّديحصلالبضعبدَلولأنَّكالحرَّة،

الحرَّة.كإذنالعزل

يعنيأهلها،يستأذننكحها:إذاالأَمَةفيطإلبأبيروايةفيأحمدقال

لايمينهوملكالولدتريد،حقٌّلهاوالمرأةالولديريدونلأنَّهم؛العزلفي

يستأذنها.

ابنوالفضلالحارثوأبيوحنبلمنصور)3(وابنصالعروايةفيوقإل

أمته.:يعنيإذنها،بغيروالأمةلإذنها،الحرَّةعنيعزل:والمرُّوذيزياد

معالولديكونقدالولد،لزمهعنهاعزلإذا)4(:هانئابنروايةفيوقال

روايةفيوقال.العزلمنإلاولدٌليما:قالمنبعضقالوقد.العزل

".تطالبهلا":المطبوعفي(1)

أنّ.اسملأنهالصوابهوالهنديةطمنوالمثبت،حق"":النسخفي)2(

منصور:بنإسحاقروايةوينظر،المطبوعة"صالحمسائل"فيأجدهلم)3(

23(،01/0):"المغني"وينظر23(،)صهأيضًاداودأبيورواية(،7984)9/

.3(394-84)8/:"فلإنصااو"

المطبوعة."هانئابنمسائل"فيأرهلم(4)
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لك؟يحلُّلالة)2(:قالتفإن)1(شاء،إنالولد:أمِّعنالعزلفيالمرُّوذي

ذلك.لهاليس

فصل

المرضعةوطءوهوالغَيْل،في!ي!هحكمهفي

عنأنَّأنهىهممتُ"لقد:قالأنَّة)3(:"مسلم"صحيحفيعنهثبت

".أولادَهميضرُّفلاذلكيصنعونوفارسأنَّالرُّومذكرتُحتَّىالغِيلة

تقتلوالا"يزيد:بنتأسماءحديثمنعنه()4داود"أبي"سننوفي

!م:قلت:قال."فيدَعْثِرهالفارسليدركإنَّه،بيدهنفسيفوالَّذيسرًّا،لادَكمأو

تُرضع.وهيامرأتهالرَّجليأنيالغِيْلة(:)ْقالت؟يعني

تضمَّنوقد،وهببنتجدامةحديثفهوالأوَّلالحديثأمَّا:قلت

عنأنهىأنهممتُ"لقد:تقدَّمالذيهوفصَدْرُه،معارضٌمنهمالكلٍّأمرين

:فقال،العزلعنسألوهثمَّ:وعجزُه.أسماءحديثعارضةوقد"الغِيْلة

أثبت.ماولعلهان،فيمحتملةوهي،"قال":الهنديةوطالنسخعامةفيرسمها(1)

الهندية.وطحفيليست2()

)3(2(441).

(102)2ماجهوابن،لهواللفظ)27585("المسند"فيأحمدوأخرجه3881(،)(4)

آ!ددَّةُعَتفَا.رَيزيدبنتأسماءمولاتهعن،مسلمأبيبنمهاجرعنطرقمنوغيرهم

هذاعنةوروى"،الثقات"فيحبانابنذكرهفمهاجر،للتحسينصالحوإسناده

)8495(.حبانابنصححهوقد،جماعةٌالحديثَ

هولةوالسائل،مسلمأبيبنمهاجرأي"قال":المسند""ولفظ.الأصولفيكذا)5(

صالح.بنمعاويةعنةالراوي
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وقد،يهودُ""كذبَتْسعيد:أبيحديثُعارضهوقد."الخفيُّالوأد"ذلك

شبَّهفإنَّه،ذلكإلىيتسبَّبأننهيسرًّا"أولادكمتقتلوالا":قولةإنَّ:يقال

قرينوكانالكبائر،منكانوإلَّاحقيقةً،بفَتلٍوليسالولد،بقتلالغَيْلَ

بادلّه.الإشراك

الرَّجلعلىويتعذُّر،البلوىبهتعمُّممَّاالمراضعوطءأنَّريبولا

منمعلومًالكانحرامًاوطؤهنَّكانولو،الرَّضاعمدَّةامرأتهعنالصَّبرُ

يصرِّحولا،القرونوخيرالأمَّةتهملهولمالأمور،أهمِّمنبيانهوكان،الدِّين

والاحتياطالإرشادوجهعلىأسماءحديثأنَّفعُلِم،بتحريمةمنهمأحدٌ

عادةكانولهذا،عليهالطَّارئبالحملاللَّبنلفساديعرِّضهلاوأنللولد،

منيكونأنغايتةمنهوالمنعُ.أمَّهاتهمغيرَلأولادهميسترضعواأنالعرب

سدِّبابوقاعدةبالولد،الإضرارإلىتفضيقدالتيالذَّرائعسدِّباب

مرارًا،بيانةتقدَّمكما،عليهقُدِّمتراجحةٌمصلحةعارضهإذاأنه:الذَّرائع

أعلم.واللّه

فصل

الزوجاتبينوالدوامالابتداءقَسْمفيع!ي!حُكْمهفي

الرَّجلُتزوَّجإذاالسُّنَّة"من:قالأنَّهأنسعن(:1)""الصَّحيحينفيثبت

عندهاأقام،الثَّيِّبتزوَّحوإذا،وقَسَمسبعًاعندهاأقام،الثَّيِّبعلىالبكرَ

!يور.النَّبيِّإلىرفعهأنسًاإنَّلقلتشئتولو:قِلابةأبوقال."قَسَمثمَّثلاثًا،

الرفع،حكملة"السنةمن":وقولة(.1641)ومسلم(،52،4152)13البخاري(1)

31(.4)9/:""الفتحوانظر.الاصطلاحأهلعندمقررهوكما
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البزاررواهكما،أنسعنبهمصرَّحً!جاءقد،قِلابةأبوقالةالذيوهذا

النبيَّأنَّأنسعنقلابةأبيعنالسَّختيانيإلّوبطريقمن"()1("مسندهفي

ثلاثًا.وللثَّيِّبسبعًاللبكرجعلع!يرِوّ

أنس،عنقلابةأبيعنكلاهماالحذَّاءوخإلدٍأيوبعنالثَّوريُّوروى

الئَّيّبتزوَّجطذاسبعًا،عندهاأقامالبكرتزوَّج"إذا:قال!يوِوّاللّهرسولأنَّ

)2(.ثلاةًلا"عندهااقام

فدخل!مّاللّّهزسولتزوَّجهالمَّاسلمةأمأن)3(:"مسلم"صحيحوفي

إنَّشثتهوانَّ،أهلكعلئبكِليس"[نَّه:قالثمَّثلاثًاعندهاأقإمعليها

لنساني".سبَّعتلكِوإنَّسبَّعتلكِ،سبَّعت

زدْتُكِ"إنَّشئتِ:فقالبثوبهأخذَتْيخرجأنأرادلمَّا)4(:لفظٍفيوله

".ثلاثوللثَّيِّبسبعللبِكْربه،وحاسبتُكِ

،إسحاقابنعنعنةوفيه(17222)شيبةأبيوابن(،191)6ماجهوابن6781(،)(1)

الآني.الطريقفيالثوريتابعةلكن؛مدلسوهو

يضرولا2(،48/)17:"التمهيد"فيالبرعبدوابن3(،20)7/:البيهقيعند)2(

رفعُةثبتوقد،الرفححكملههنافالوقف؛ووقفهالحديثهذارفعفيالاختلاف

ماجةابنعندبرفعهالتصريحرويبلمرَّ،كماوغيرهما""الصحيحينفيحكمًا

عنشواهدولهالبر.عبدوابن،والبيهقي(،024)9حبانوابنوالبزار،(،191)6

مجمحو"(،43)8/:المنير"البدر"ينظراكأيلَّةُعَت!.رَعمروبنادلّهوعبدعباسابن

.3(4/32):الزوائد"

()3(0641).

.(0461)نفسهالحديث4()
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:ويقولفيعدليقسم!ي!اللّهرسولكانعائشةعن(:)1""السُّننوفي

القلب.يعني"أملكولاتملكفيماتلمنيفلا،أملكفيماقَشميهذا"اللَّهمَّ

فايّتهنَّنسائهبينأقرعسفرًاأرادإذاكان!ي!"أنَّه)2(:""الصَّحيحينوفي

معه".بهاخرجسهمُهاخرجَ

!يوّالنَّبيُّوكان،لعائشةيومَهاوهبَتْسودة"أنَّ)3(:""الصَّحيحينوفي

".سودةويومَيومَهالعائشةَيقسم

بعضٍعلىبعضنايفضِّللاالنَّبيُّع!ياّلهكان:عائشةعن)4("السّنن"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

ماجهوابن93(،29)والنسائي(،7211)والترمذي(،4132)داودأبوأخرجه

اكأيدَّةُعَنهَا،رَعائشةعنيزيدبنادلّهعبدعنقلابةأبيعنأيوبطريقمن(،7191)

ورواهموصولًا،سلمةبنحمادعنهفرواه؛وإرسالهرفعهفيايوبعلىاختلفوقد

وصححمرسلًا،قلابةأبيعنعنه(وأضبطأحفظ)وهماعليةوابنزيدبنحماد

والنسائي،،الترمذيإرسالهورجَّح(،2187/):والحاكم(،042)5حبانابنُرفعَه

لعدلهيشهدنعم،المحفوظوهو؛حاتمأبيوابن،زرعةأبوإليهومال،والدارقطني

مرسلًاهناالواردالدعاءيبقيلكن؛وغيرُه-الاَني-عائشةحديثالقَسْمفي!يمّ

98(،/4):حاتمأبيلابن"و"العلل278(،)7/:للدارقطني""العللانظرضعيفًا.

.(102)8"لإرواءاو"

كأإددَّهُعَتفَا.عائشةحديثمن2(44)5ومسلم2(،)395البخاري

اهـيلَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(41)63ومسلم2(،5)39البخاري

الزناد،أبيبنالرحمنعبدسندهوفي2(،)4765وأحمد2(،135)داودأبوأخرجه

رجالرجالهوبقية،المقدمةفيومسلمتعليقًا،البخاريلهروى،حفظهتغيرصدوق

داود-أبي"صحيحفيوالألباني(،2186/):الحاكمصححهوالحديث،الشيخين

)9328(.الترمذيعندا!ددَّهُعَنطُرَعباسابنحديثمنشاهدوله352(.)6/:"الأم
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فيدنوجميعًا،علينايطوفوهوإلايومٌقلَّوكانعندنا،مُكْثهمِنالقَسْمفي

عندها.فيبيتُيومهافيهوالتيإلىيبلغحتَّىمسيسٍغيرمنامرأةٍكلِّمن

التيبيتفيليلةٍكلَّيجتمعنكنَّ"إنَّهنَّ)1(:"مسلم"صحيجوفي

يأتيها".

بَعلِهَامَنامرَأَ!ضَافَت)وًإنِ:قولهفيعائشةعن)2(""الصَّحيحينوفي

فتطولالرَّجلعندتكونالمرأةفيأُنزلَتْ،:128]النساء:أَؤإغرَاضًا!فُثصوزًا

النَّفقةمنحلفيوأنت،وأمسكنيتطلِّقنيلا:فتقولطلاقَها،فيريدصحبتُها

بئنَهُمَايَصَّنلَحَا)3(اَن)فَلَابُخَاحَلخهِمَاَ:قولهفذلكلي،والقَسْمعلئيَ

.خَتر!لصُّحلحُوَأصُقحًا

[ذاأنَّهادلَّه!صكَتهُزَطالبأبيعليُّبنعمِّهوابنالرَّاشدخليفتهوقضى

)4(.ليلتينوللحرَّةليلةً،للأمةقسمالأمةعلىالحرَّةتزوَّج

علىوجوبهفيكقضائهفهو،لقضائهمساويًايكنلموإنخلفائهوقضإءُ

)1(.)1462(

.3(120)ومسلم،(0542)ريلبخاا(2)

فيسائدةكانتالتيوهيالعلاء،بنعمروأبيقراءةعلىالنسخفيكما"يصّالحا")3(

اَنذاك.الشام

،1075)""الأوسطفيالمنذروابن(،16341،26341)شيبةأبيابنأخرجه(4)

عنزِر،عن،المنهالعنطريقينمن)3737(""السننفيوالدارقطني75(،20

بضعفوالثاني،مدلسوهوأرطاة؛بنالحجاجبعنعنةالأولوأُعلَّآدلَّهُ!عكَتهُ،رَعلي

"الإرواء"فيالألبانيوضعفههنا،كماالمصنفصححهوالأثر،ليلىأبيابن

22(0.)2
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بنمحمَّدأبووضعَّفهعلي،عنالقضاءبهذاأحمدالإماماحتجَّوقد،الأمة

لا)1(
ثقتانفإنّهماشيئًا،يصنعولم،ليلىأبيوبابنعمرو،بنمنهالل0حزمٍ

فيماشيءٍعلىليلىأبيبابنيحتجُّونالنَّاسُيزلولم،جليلانحافظان

غيرفهووإلَّاالنَّاس،عنبهتفرَّدوماالأثباتفيهخالفمامنهيُتَّقىحفظه

والصَّدق.الأمانةعنمدفوعٍ

أمورًا:القضاءهذافتضمَّن

أقام،ثيِّبٍعلىبكرًاتزوَّجإذاأنَّهوهوالابتداء،قَسْموجوبمنها:

عندهايقيمأنبينخيَّرهاثيباكانتوإنبينهما)2(،سوَّىثمَّسبعً!عندها

هذابها)3(،يحاسبهاولاثلاثًاعندهايقيمأنوبين،للبواقييقضيهاثمَّسبعًا،

لاوقالوا:الظَّاهر)4(،أهلوإمامالرَّأيأهلإمامفيهوخالفالجمهور،قول

بينهما.التَّسويةعليهفيجب،عندهالتيتستحقُّهماغيرللجديدةحقَّ

عليهاواحتسب،للبواقيقضاهنَّالسَّبعَاختارتإذاالثَّيِّبأنَّومنها:

سُومحفمنهذاوعلىبها،عليهايحتسبلمالثَّلاثاختارتولو،بالثَّلاث

به،يسامحلمالذيفيالثَّلاثُدخلتمنها،أكثرففعلفوقهامادونبثلاثٍ

لمجرِوالنَّبيئُرخَّصكماوهذا.الجميععلى(تمَّ)ْإثْمعليهترتَّبلوبحيث

)1(.)01/66(

.بد،فيليستبينهما"سوّى"ثم)2(

.مز،ج،من)3(

":و"المبسوط292(،192-)5/و!الوسيط":483(،)2/:"المهذب"ينظر)4(

68(.65-1/)0":و"المحلى393(،)5/

أنهاوالظاهر."علىإثم":نوفي."إثم"إثم:الدهط،م،حوفي."أتمتم!:بز،د،(ه)

أعلم.واللّه،أثبتما
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كلِّها.الإقامةعلىذُمَّأبدًاأقامفلو1(.ثلاثًا)نسكهقضاءبعديقيمأنللمهاجر

وكانتتُمْلَك،لافإنَّهاالمحبَّةفيالنِّساءبينالتَّسويةتجبلاأنَّةومنها:

الوطءفيبينهنَّالتَّسويةتجبلاأنَههذامنوأُخِذ.[ليهنسائهأحبَّعائشة

.القلوبمقلّببيدوهي،والميلالمحبَّةعلىموقوفثلأنَّه

فهوالانتشاروعدمإليهالدَّاعيلعدمتركهإنأنَّهوهو:تفصيلٌهذاوفي

ممَّافهذا،أقوىالضَّرَّةإلىداعنِهولكنَّ،إليهالدَّاعيمعتركهوإنمعذور،

ولم،حقٌّله!يبقلممنه،عليهالواجبَأدَّىفإن،وملكهقدرتهتحتيدخل

به.المطالبةفلهامنهالواجبتركوإن،التَّسويةيلزمه

.بقرعةٍإلابإحداهنَّ)2(يسإفرأنلهيجزلمالسَّفرأرادإذا:ومنها

يقضييكنلملمجي!اللّّهرسولفإنَّ،قَدِمإذاللبواقييقضيلاأنَّهومنها:

للبواقي.

)3(:مذاهبثلاثةهذاوفي

ومالك.حنيفةأبوقالوبه،يقرعلمأوأقرعسوام!يقضيلاأنَّهأحدها:

الظَّاهر.أهلمذهبوهذا،يقرعلمأوأقرعللبوافييقضيأنَّه:والثَّاني

ومسلم)3393(،البخاريعندرَ!عَئهُالحضرميبنالعلاءحديثفيوذلك(1)

1352().

".منهن"بواحدةٍ:ب2))

362(،)7/":الطالبينو!روضة(،9913،2041)9/:الكبير""الحاويينظر)3(

":المغنيو"(،141)ص"الفقهيةو"القوانين2(،45)5/:"الهدايةشرحو"البناية

(01/45-255.)2
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أحمدقولوهذاقضى،يقرعلموإنيقض،لمأقرعإنأنَّه:والثَّالث

والشَّافعيِّ.

لغيرجَعْلهالهيجوزفلالضرَّتها،ليلتهاتهبأنللمرأةأنَّومنها:

أنَّبينهما:والفرق،منهنَّشاءلمنجَعْلهافله،للزَّوجوهبتهاوإن،الموهوبة

جعلتهاوإذالها،تعيَّنتلضرَّتهاوجعلته!أسقطَتْه!فاذا،للمرأةحقّاللَّيلة

ليلةتليالواهبةليلةُتكونأناتَّفقفإذا،نسائهمنشإءلمنجعلهاللزَّوج

إلىنقلُهالهفهلتليهالاكانتوإن،متواليتينليلتينلهاقسم،الموهوبة

فيوهماللفقهاءفولينعلى؟متجاورتيناللَّيلتينفيجعلمجاورها)1(

والشَّافعيِّ)2(.أحمدمذهب

إحداهنَّ،يومفيكلِّهنَّنسائهعلىيدخلأن)3(لهالرَّجلأنَّومنها:

نوبتها.غيرفييطؤهالاولكن

نأإلىيتحدَّثنالنَّوبةصاحبةبيتفييجتمعنأنكلِّهنَّلنسائهأنَّومنها:

منزلهإ.إلىواحدةٍكلُّفتؤوب،النَّوموقتيجيء

عنعَجَزأو،نفسُهوكرهتها،امرأتهمنوطرًاقضيإذاالرَّجلأنَّومنها:

لهاحقَّولا،عندهأقامتشاءتإنيخيِّرهاأنولهيطلِّقها،أنفلهحقوقها،

فاذا،عليهيصطلحانمابحسبذلكبعضفيأووالنَّفقة،والوطءالقَسْمفي

الرِّضى.بعدبهالمطإلبةلهاوليسلزم،،بذلكرضيت

."وزتهامجا":لمطبوعواز)1)

923(./)13":المطلبو"نهاية2(،01/15)":"المغنيينظر2()

".أناللرجلز:)3(
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وقولُ.غيرُهيسوغُلاالذيالصَّوابوهوومقتضاها،السُّنَّةموجبهذا

هذافإنَّفاسا،شاءتمتىذلكفيالرُّجوعفلهايتجدَّد،حقَّهاإنَّ:قالمَن

مايلزمكمافيلزمصُلحًا،:سبحانهاللّّهسمَّاهوقدالمعاوضةمخرجخرج

ذلك،بعدحقِّهاطلبمنمُكِّنتولو،والأموالالحقوقمنعليهصالح

أقربمِنكانبلصُلحًا،يكنولم،حالتيهأكملإلىالضَّررتأخيرفيهلكان

إذاأنَّهالمنافقعلاماتومن،ذلكعنمنزَّهةوالشَّريعةُ،المعاداةأسباب

هذا.يردُّالنَّبويُّوالقضاءغدر،عاهدوإذاأخلَفوعد

أميرُبهقضىكماالحرَّةمنالنِّصفعلىالمزوَّجةالأمةأنَّومنها:

الفقهاءجمهورقولوهو،مخالفٌالصَّحابةفيلهيُعرَفولاعليُّ،المؤمنين

هوالجمهوروقول(.1الظَّاهر)أهلقالوبها،سواءٌأنَّهمامالكعنروايةًإلا

الطَّلاق،فيلاوالأمةالحرَّةبينيسوِّلمسبحانهاددّهفإنَّ،العدليقتضيهالذي

ولاالحجِّ،فيولا،الميراثفيولا،الملكفيولاالحدِّ،فيولاالعدَّة،فيولا

نكاحهاجعلبل-الننكّاحأصلفيولاونهارًا،ليلًاالزَّوجعندالكونمدَّةفي

منأكثريتزوَّجلاالعبدفإنَّ،المنكوحاتعددفيولا-الضَّروزةبمنزلة

بنعمرعنبإسنادهأحمد)2(الإماموروىالجمهور.قولهذا،اثنتين

:"لمبدعاو"،(01/752):"لمغنياو"،(66-01/56):"لمحلىا"ينظر(1)

(/7281).

":الأم"فيالشافعيعندوهوسيأني،كمامهنّاروايةفيولعلةالمسند""فينجدهلم)2(

بنوسعيد(،12872)الرزاقوعبد(،891)صو"المسند"5(،55354-5/)

عتبةبناللّّهعبدعنيساربنسليمانطريقمنوغيرهم2(186،)1277منصور

":الداراقطني"عللانظر.يضرهلابماأُعلَّوقد،صحيحوسندهاللَّهُ!كَئهُ،رَعمرعن

2(.0)67الإرواء،"فيالألبانيصححهوالحديث(،1/891)
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حيضَين.امرأتهوتعتدُّ(1ثنتين)ويطلِّقثنتينالعبديتزوَّج:قالالخطَّاب

طالبأبيبنعليِّعنالعزيز)3(عبدبكرأبوورواهأحمد)2(.بةواحتجَّ

ثنتان)4(.إلاالنِّساءمنللعبديحلُّلا:قال

عمرسأل:قالسيرينبنمحمَّدعنبإسنادهأحمد)5(الإماموروى

ثنتين.وطلاقهثنتين:عوفبنالرحمنعبدفقالالعبد؟يتزوَّجكمالنَّاس

مع،الصَّحابةفيمخالفٌلهميُعرَفولا،الرحمنوعليُّوعبدعمرفهذا

التوفيق.وبادلّّه.للقياسوموافقتهوظهورهالقولهذاانتشار

فصل

الواطئغيرمنالحُبْلىالمرأةوطءتحريمفي!سًيمّقضائهفي

مرَّلمجي!النبيَّأنَّالدَّرداء:أبيحديثمن)6(:"مسلم"صحيحفيثبت

نعم،فقالوا:.بها"يلمَّأنيريد"لعلَّه:فقال،فسطاطٍبابعلىمُجِحٍّبامرأةٍ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ب:"تطليقتين".

2(.)432رقمالمسافر""زادفيالخلالغلامعنةنقلهكمامهنّاروايةفي

"زادكتابهفيإسنادبدونوذكره،الخلاللغلام""الشافيفيمسندًاأنهالظاهر

عليّ.عنوُيرْوى:قال2()433رقمالمسافر"

":الكبرى"فيوالبيهقي(،61)350شيبةابيوابن(،)13133الرزاقعبدأخرجه

وسنده،متقاربةبألفاظ،عنةالباقرمحمدأبيةعنالصادقجعفرطريقمن(581)7/

اللَّهُ!كَئهُ.رَعليًّايدركلمالباقر؛لانقطاعهضعيف

،(473)9/:""المغنيفيعنةنقلةفيما-أحمدطريقهومن،الرزاقعبدأخرجه

عنمعمرعن(581)7/:""الكبرىفيوالبيهقي-36(21/):الزركشيوشرح

اللَّهُ!كَئهُ.رَعمرَيدركلمسيرينوابن،بةسيرينابنعنأيوب

2(.1/04)":"النهايةولادتها.قربتالتيالحامل:والمجحّ(.1441)
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يورِّثهكيف،قبرهمعهيدخللعنًاالعنةانهممتُ)القد:!ي!اللّّهرسولفقال

له؟".يحلّلاوهويستخدمهكيفلة؟يحلُّلاوهو

غيرخبرالحاملوطءتحريمفييصحُّلاحزم)1(:ابنمحمدأبوقال

انتهى..هذا

فيقال"!يطالنبيَّأنَّسعيد:أبيحديثمن)2(""السُّننأهلروىوقد

تحيض!حتىحاملٍغيرولاتضع،حتَّىحاملتوطأ"لا:أوطاسٍسبايا

".حيضةً

أنَّه!يطالنَّبيِّعنثابتٍبنرُويفعحديثمنوغيره)3(الترمذيوفي

قال."غيرِهولدَماءَهيسقيفلاالآخرواليومباللّّهكانَّيؤمن"مَن:قال

حسن.حديثٌ:الترمذي

حتَّىالسَّباياوطءحرَّم!ي!النبيَّأنَّ:ساريةبنالعِرْباضعنوفيه 0)4(

بطونهنَّ.فيم!يضعن

يحلُّلاوهويستخدمهكيفله؟يحلُّلاوهويورّثه))كيف:!سًن!مّوقوله

ويستخدمهعنهموروثًاعبدًايجعلهكيفمعناه(:فيه)ْيقولشيخناكان("له

)المحلى":)01/07(.)1(

تخريجه.سبق2()

حسنةٍطرقٍمن2(12،951)58داودوأبو(،09961)أحمدوأخرجة(،1131))3(

الجارودابنوصححه،المصنفذكركماالترمذيحسنةوالحديثبمجموعها،

2(.)137الإرواء"لاوانظر:(.0485)حبانوابن73(،1)

تخريجه.سبقوقد،"الترمذي"جامعفي:أي4()

أصح.فيهاوما،النسخخلاف""في:المطبوعفي)5(
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.(1)خلقهفيزادوطأهلأنَّ؛ولدهوهوالعبيداستخدام

اشترىفيمنقال.وبصرهسمعهفييزيدالوطءأحمد)2(:الإمامقال

ولابالمشترييلحقلاالولدفانَّوضعها:قبلفوطئهاغيرهمنحاملًاجاريةً

عنرُويوقدالولد)3(.فييزيدالماءلأنَّفيهشركقدلأنَّهيعتقهلكن،يتبعه

"لعلَّه:فقإل،فسطإطٍبابعلىمُجِحٍّبامرأةٍمرَّأنه:!النَّبيِّعنالدَّرداءأبي

ميراثه،فيوشَرِكَهاستلحقهإنأنَّه:يعني.الحديثوذَكَربها")4(يلمَّأنيريد

قدلأنَّهلهيحلَّلم،يستخدمهمملوكًاأخذهوإن،بولدهليسلأنَّهلهيحلَّلم

الولد)5(.فييزيدالماءلكونفيهشَرِك

منحملهاكانسواءٌالحاملنكاحتحريمعلىظاهر!دلالةٌهذاوفي

منالحَمْلكانإذافيماإلافيهخلافلاوهذازنًا،أوشبهةٍأوسيِّدٍأوزوجٍ

ومالك.أحمدمذهبوهوبطلانهأحدهما:،قولانالعقدصحَّةففيزنًا،

حنيفةأبوفمنعاختلفاثمَّوالشَّافعيِّ،حنيفةأبيمذهبوهوصحَّته:والثَّاني

)6(.يحرملا:أصحابهوقال،الشَّافعيُّوكرهه،العدَّةتنقضيحتَّىالوطءمن

و"مختصر936(،)3/":المصريةالفتاوىو"7(،0)34/:"الفتاوىمجموع"ينظر(1)

6(.01)ص"المصريةالفتاوى

281(./11):"المغني"ينظر2()

.(691)3/:صالحابنهرواية)3(

تخريجه.سبق)4(

للمؤلف.(046-1/954):"السنن"تهذيبينظر()5

حاشيةو"926(،2/):"الصنائعو"بدائع(،ه62-156)9/:"المغني"ينظر)6(

.(454-1/524):"السننو"تهذيب(،471)2/:"الدسوقي
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فصل

صَداقهاعتقهاحلأمتهيُعتقالرخرفي!يوحُكْمهفي

قيلصَداقها.عتقهاوجعلصفيةَأعتقأنَّه"الصَّحيح")1(:فيعنةثبت

بنعليُّذلكجوازإلىوذهب.نفسَها""أصدقَها:قالأصدقها؟ما:لأنسٍ

وسيِّدهمالتَّابعينأعلممذهبوهو،مالكٍبنأنس!وفَعَله،طالبٍأبي

والزُّهريِّ،البصريِّوالحسنالرَّحمنعبدبنسلمةوأبيالمسيَّب،بنسعيد

2(.)وإسحإقوأحمد

فإنبإذنها،نكاحهايستأنفحتَّىيصحُّلاأنَّهأخرىروايةأحمدوعن

قيمتها)4(.فعليهاأبت)3(

إيَّاها)5(.يزوِّجهرجلًايوكِّلأنَّهثالثةروايةوعنه

،والقياسالصَّحابةوأقوالللسّنَّةالموافقالأوَّلالقولهووالصَّحيح

ملكوأبقىرقبته!عنملكَهفأزالَومنفعتها)6(،رقبتهايملككانفإنَّه

وقد.خدمتهاواستئنىأعتقهالوممَّابالجوازأولىفهو،الننبّاحبعقدالمنفعة

اللَّهُ!عَئهُ.رَمالكبنأنسعن()1365ومسلم42(،00،)479البخاريأخرجه(1)

منصور"بنسعيدسننو"93732(،)37327-"شيبةأبيابنمصنف"ينظر)2(

.(2134/)9:"القتاوىو"مجموع(،534)9/:("و"المغني19(،9-)189

تصحيف."،أذنت":الهنديةط)3(

.(822)8/:"الفروع"ينظر(4)

.(421)5/:"الزركشي"شرحفيكماعنةالمرُّوذينقلة5()

.المطبوعمنسقطت)6(
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خيبر)1(.غزاةفيذلكتقريرتقدَّم

فصل

الإجازةعلىالموقوفالنكاحصحةفيلمجيهقضائهفي

أنَّفذكرتع!يوالنبيَّأتتبكرًاجاريةًأنَّ:عبَّاسٍابنعن)2(:""السُّننفي

ع!ممّ.النَّبيُّفخيَّرهاكارهةوهيزوَّجهاأبإها

صإلح)3(روايةفيفقالهذا،بمقتضىالقولعلىأحمدالإمامنصَّوقد

لموإنجاز،الأوقاتمنوقتٍفيبهرضيإن:قالعمُّهزوَّجهصغيرٍفي

فسخ.يرض

الخيار.فلهابلغتفإذا،اليتيمةزوِّجتإذاادلّّه)4(عبدُابنُهعنهونقل

زُوِّجتيتيمةٍفيسفيإنقولَلهحكىعنه،منصور)5(ابنُنقلَوكذلإش

نفسهااختارتفإنتُخَيَّر،:قالبعدُ،الزَّوجعندحاضتثمَّ،الزَّوجُبهاودخل

فليشهد،زوجياخترتُ:قالتوإنبنفسها،أحقُّوهي،التَّزويجيقعلم

.حيِّدٌأحمد:قال.نكاحهما1عل)6( وهم!ى

السَّيِّدعلمثمَّسيِّدهإذنبغيرتزوَّجإذاالعبدفيحنبلروايةفيوقال

"."حنين:نسخةفيأنهإلىزفيأشار(1)

تخريجه.سبق)2(

)3(/2(0.)26

.(2301)3/:"المسائل")4(

.(4821-4811)4/:"مسائلة"في)5(

"فليشهدوها".د:وفي.الكوسجوروايةالنسخخلاففليشهدوا"":والرسالةالفقيط)6(

812



فيلهأذنوإذاالسَّيِّد،بيدفالطَّلاق،عليه(1يطلِّق)أنشاءفإن:بذلك

العبد)2(.بيدفالطَّلاق،التَّزويج

أوَّلههكذا،وإجازتهتنفيذهويمنعالعقديبطل:أي،""يطلِّققولهومعنى

علىومالكحنيفةأبيمذهبوهذاالنَّصِّ)3(،ظاهرخلافومو،القاضي

جازإذاالإذنفإنَّ،القولهذاصحَّةيقتضيوالقياس)4(،مذهبهفيتفصيل

عنه.يتراخىأنجازوالإيجابالقبوليتقدّمأن

الإجازةعلىوقفُهيجوزالفسخعلىوقفهيجوزكمافإنَّهوأيضًا:

فيكحصولهالحالثانيفيوحصولهالتَّراضيهوالمعتبرولأنَّ،كالوصيَّة

علىالحقيقةفيللعقدوقفهوالبيحعقدفيالخيارإثباتولأنَّ،الأوَّل

التَّوفيق.وبادلّّه،وردُّهالخيارُلهمَنإجازة

فصل

النكاحفيالكفاءةفيلمجي!حُكْمهفي

إنَّلتَعَارَفُصوَفتآتملَبميؤَانُثَىوَجًقنَبئُشُعُوَبَاإِنَّاظًقن!مِّنأفَّاسُسإئَهُّا):لىتعالقا

ألمُؤمِنونَإِخوَةٌ!إِ!ا):لىتعالوقا،،31:لحجراتا]أَدقحبم!أدلَّهَأَتحرَمَكُؤنَحدَ

".فليطلق"شاء:ون،"يطلقشاء"فإن:المطبوع(1)

2(.65)8/:"و"الإنصاف(،437-436)9/:("المغني"ينظر2()

أظَهْرهعلىأحمدكلامنادريحملان)يعلىأبا)يعنيشيخنا"دأب:عقيلابنقال)3(

من."الصحيحويصحّح،روايةلفظكل:يقالأنوالواجب.ظاهرهعنويصرفة

.3(5)7/:"الفروع"

":الهدايةشرحو"البناية937(،)9/:"المغنيو"(،491)9/:الكبير"الحاوي"ينظر(4)

5(.454/):"والزياداتالنوادرو"(،2571/):"المدونةو"تهذيب2(،70)5/
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]التوبة:بَعفِ!!صبضهُصرأَرلِليَآءُوَاثمُؤص!تُ)وَآلقُؤصممُؤنَ:صبال،،01:]الحجرات

من!مِّنذَ!رٍعمِلٍعَمَلَأُكِيعُلَآلَهُؤربُّهُؤأَقِّ)فَاششَطبَ:لىتعالوقا،1،7

.،591:عمران]اَل!بَخضِ!بَعفُكلُمِّنأَؤأنُثَى

ولا،عربيٍّعلىلعجميٍّولا،عجميٍّعلىلعربيٍّفضلَلا)ا:ع!ي!وقال

وآدمآدم،منالنَّاسُبالتَّقوى،إلاأبيضعلىلأسودولاأسود،علىلأبيض

.(1)"بربٍمن

حيثالمتَّقونأوليانيإنَّبأولياء،ليليسوافلانٍبنيا!))إنَّ!ر:وقال

)2(.كانوا"ومَنكانوا

،فانكحوهوخُلُقَهدينَهترضونَمَنجاءكم))إذاع!الهعنه)3(:الترمذيوفي

)92348(أحمدعندوهو،التشريقأيامفيالوداعحجةخطبةمنجزءالحديثهذا(1)

ع!ير،النبيأصحابمنرجلعن،نَصرةأبيعن،الجُرَيريِّعنعُلية،ابنطريقمن

"مجمعفيالهيثميقال،عدولكلهمالصحابةإذ؛الصحابيجهالةتضرولا

بعضهافي-أخرىطرصتوللحديث."الصحيحرجال"رجاله84(:)8/:الزوائدإ

88(،)2/:""التصفيوالبيهقي(،001)3/":الحلية"فينعيمأبيعند-مقال

بنوعقبة،هريرةوأبيعمر،ابنعنالبابوفي(.474)9""الأوسطفيوالطبراني

اكأيلَّهُعَن!.رَوحذيفةذر،وأبيعامر،

ادلَّهُصبهكلَتهُ،رَالعاصبنعمروحديثمن)366(ومسلم995(،0)البخاريأخرجه)2(

وصالحاللّهولييإنمابأولياء،ليليسوافلانا،يعني،أبيآلإنألا":ولفظه

منمواضعفيتيميةابنوذكره،عليهنقفلمالمؤلفذكرهالذيواللفظ."المؤمنين

":"الفتاوىينظر.""الصحيحينإلئ86(/1):"المسائلجامع"فيوعزاهكتبه

عنه.صادرالمؤلففلعل227َّ(28/و435)27/

-سندهوفي،المزنيحاتمأبيحديثمن82()7/:البيهقيوأخرجه(،01)85)3(



كانوإن،اللّهرسوليا:قالوا،كبير"وفسا؟الأرضفيفتنةتكن(1تفعلوا)إلا

.مرَّاتٍثلاث"فأنكحوهوخُلُقَهدينَةترضونَمَنجاءكمإذا":فقال؟فيه

حجَّامًا.وكان)2("إليهوأنكحواهندأبا"أنكحوا:بياضةلبنيوقإل

)3(،مولاهحارثةبنزيدمنالقرشيةجحشبنتزينب!رالنَّبيُّوزوَّج

بنبلالُوتزوَّجابنِه)4(.أسامةَمِنالقرشيةالفِهْريةقيسبنتفإطمةَوزوَّج

)ؤَالطَّيِّنتُ:تعالىقالوقد)5(،عوفٍبنالرَّحمنعبدباخترباحٍ

)فَانكِوامَاطَابَ*:تعالىوقال2،،6]النور:لِلطَّيِّنمت!وَاطَّيِّبُونَلِطَّيِّبِينَ

.،3:ءلنساا]!لنِّسَاَءأمِّنَ

)1(

)2(

)3(

)4(

ويشهد؛مجهولانوهماعبيد؛ابنيوسعيدومحمد،ضعيفوهوهرمز،بناددّهعبد

فياختلفوقد(،1)679ماجهوابن(،8401)الترمذيعندهريرةأبيحديثله

ورجح،الذهبيوتعقَّبه(،2461/):الحاكمإسنادَهوصحح؛وإرسالهوصله

منأيضًاالحديثوجاء،المحفوظوهو،والترمذيُّداودوأبوالبخاريُّالمرسلَ

الترمذيُّ،بشواهدهالحديثَحسَّنوقد.بمحفوظليسباطلبسندعمر،ابنمسند

.(1)868"الإرواء("فيوالألباني

."تفعلوه":الهنديةط،ن

هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدطريقمن2(01)2داودأبوأخرجه

حبانابنصححهوالحديث،الحديثحسَنُأوهاملهصدوقومحماادلَّهُ!صكَئهُ،رَ

آ!دئَهُعَ!قارَعائشةعنشاهدوله،إسنادهالحافظُوحسَّن(،2461/):والحاكم(،04)67

2(.44)6"و"الصحيحة35(،6)3/:"التلخيص"وانظر.والدارقطنيالطبرانيعند

تخريجه.سبق

2(.0481،249)مسلمأخرجه

)7937(.الدارقطنيأخرجه
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فلاوكمالًا،أصلًاالكفاءةفيالدِّيناعتبار!يروّحكمُةيقتضيهفالَّذي

الكفاءةفيوالسُّنَّةُالقرآنُيعتبرولم،بفاجرٍعفيفةٌولا،بكافرٍمسلمةتزوَّج

نسبًايعتبرولم،الخبيثالزَّانينكاحالمسلمةعلىحرَّمفانَّهذلك،وراءأمرًا

النَّسيبةالحرَّةنكاحالقنِّللعبدفجوَّز،حرِّيَّةًولاغنًىولاصناعةًولا

ولغير،القرشيَّاتنكاحالقرشيِّينلغيروجوَّزمسلمًا،عفيفًاكانإذا(،1الغنيَّة)

.الموسراتنكاحوللفقراءالهاشميَّات،نكاحالهاشميِّين

إنِّها:مذهبهظاهرفيمالكفقال،الكفاءةأوصاففيالفقهاءتنازعوقد

)2(.العيوبمنوالسَّلامةوالحرِّيَّةالدِّين:ثلاثةإنِّها:عنهروايةٍوفي،الدِّين

والدِّين)3(.النَّسبهي:حنيفةأبووقال

هي:أخرىوفي.خاصَّةًوالنَّسنبالدِّينهي:عنهروايةٍفيأحمدوقال

النَّسبفيهااعتبروإذا)4(.والمالوالصِّناعةوالحرِّيَّةوالنَّسبالدِّين:خمسة

أنَّ:والثَّانية.أَكْفاءٌلبعضٍبعضهمالعربأنَّإحداهما::روايتانفيهفعنه

(.هاشميُّ)ْإلايكافئهملاهاشمٍوبنوقرشيُّ،إلايكافئهملاقريشًا

والصِّنإعةوالحرِّيَّةوالنَّسبالدِّينفيهايعتبر:الشَّافعيِّأصحابوقال

.د،بفيليست)1(

212-213(.)4/":19(،و"الذخيرة09-)2/"عقدالجواهر":ينظر)2(

.(791-1/591):"الهدايةو"31(،3179-2/):"الصنائعبدائع"ينظر)3(

":الإنصافو"6(،9-68)5/:"الزركشيشرحو"93(،1)9/:"المغني"ينظر(4)

/8(701-801).

293(.)9/:"المغني"ينظر)5(
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.(المنفِّرة)1العيوبمنوالسَّلامة

أهلفيواعتباره،وإلغاوهفيها،اعتباره)2(:أوجهٍثلاثةاليسارفيولهم

غيرولا،للعربيكُفئًا)3(عندهمفالعجميُّليس؛البواديأهلدونالمدن

العلماءإلىالمنتسبةغيرولا،للهاشميَّةالهاشميِّغيرولا،للقرشيَّةالقرشيِّ

للحرَّة،كُفئًاالعبدولاإليهما،منتسبًاليسلمنكُفئًاالمشهورينوالصُّلحاء

يمسَّهالملمنكفئًاآبائهأحدَالرِّقّمسَّمَنولا،الأصللحرَّةكفئًاالعتيقولا

عينبٌبهمَنولا،وجهانالامهاترقِّتأثيروفيآبائها،منأحدًا)4(ولا،رقٌّ

كالعمىمنفِّرًاوكانالفسخيثبتلمفإن،منهللسَّليمةكُفئًاللفسخمثبت

،بكفءٍليسصاحبهأنَّالرُّويانيُّواختار:فوجهان،الخِلقةوتشويه،والقَطْع

ولاونحوهما،والخيَّإطالتَّاجرلبنتكفئًاوالحارسوالحائكالحجَّامولا

للسُّنية.المبتدعولا،للعفيفةكفئًاالفاسقولا،العالملبنت)5(المحترف

فقالاختلفواثمَّوالأولياء)6(.للمرأةحقٌّالجمهورعندالكفاءةولكن

حقّ:روايةٍفيأحمدوقال.الحالفيولايةٌلهلمنهي:الشَّافعيِّأصحاب

88(،83-)5/:"الوسيطو"بعدها(،وما21/521):"المطلبخهاية"ينظر(1)

83(.8-0)7/:"الطالبينروضةو"

.)451-1/531)2:"المطلبنهايةو"493(،)9/:""المغنيينظر2()

...".ليسعندهم":ب)3(

أحد".":مب،د،ز،)4(

وههنا.ههنامنلعيالهيكسبالذيوهو،الصانع:والمحترف،الصناعة:الحِرْفة5()

.(143)ص"و"المطلع(،41343/)":الصحاح"ينظر

روضةو"67(،)5/:"الزركشيشرحو"93(،9380-)9/":"المغنيينظر)6(

85(.84-)7/:"الطالبين
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وقال.الفسخفلهمنهميرضلمفمن،وبعيدهمقريبهمالأولياء،لجميع

هذهعلىولكن،لإسقاطهرضاهميصحُّفلا،دلّّهحقّإنِّها:ثالثةٍروايةٍفيأحمد

يعتبرإنَّماالنَّسب،ولاالصِّناعة،ولااليسار،ولاالحرِّيَّة،تعتبرلاالرِّواية

للموسرةالفقيرنكإحإنَّالعلماء:منأحاولاأحمديقللمفإنَّهفقط،الدِّين

لغيرالهاشميَّةنكإحإنَّ:أحدٌولاهويقولولا،رضيتوإن،باطلٌ

منكثيرًالأنَّهذاعلىنبهناوإنَّما،باطلالقرشيِّلغيروالقرشيَّةالهاشميِّ)1(

ويطلقونللآدميِّ؟أودلّّهحقّهيهل،الكفاءةفيالخلافيحكونأصحابنا

وعدمالتَّساهلمنهذاوفي،المذكورةالخصالهيالكفاءةإنَّقولهممع

أعلم.وادلّّهفيه)2(،ماالتَّحقيق

فصل

العبدتحتللمعتقةالخياربثبوت"!ي!حكمهفي

وجاءتأهلَها،كاتبتبريرةَأنَّ")3(:و"السُّنن""الصَّحيحينفيثبت

ويكونلهمأعدَّهاأنأهلكأحبَّإن:عائشةفقإلتكتابتها،في!يوّالنبيَّتسأل

فقالالولاء،لهميكونأنإلافأبوالأهلهاذلكفذكرَتْفعلتُ،ليولاوك

ثمَّ،"أعتقلمنالولاءفإنَّماالولاء،لهمواشترطي"اشتريها:لعائشة!يوّالنَّبيُّ

.بد،ز،فيليست"(الهاشميلغير"(1)

الأصحابمنالمتأخرينلبعضونسبه234()8/:""الفروعفيالقولهذاذكر2()

.(801)8/:"الإنصاف"صاحبونقله!قالكذا:قالثم(المؤلف)يقصد

والترمذي،بعدهوما2(123)داودوأبو(،4051)ومسلم(،54)6البخاريأخرجه)3(

حديثمن2(152)ماجهوابن(،15،346564)والنسائي2(،21،2261)5

آ!للَّهُعَتفَا.رَعائشة
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مَناللّّه،كتابفيليستيشترطونَّشروطًااقوامٍبال"ما:وقالالنَّاسَخطَبَ

ادلّّه(1قضاءُ)،شرطٍكانَّمائةوإن،باطلفهوادلّّهكتابفيليسشرطًااشترط

بين!لمجماللّّهرسولخيَّرهاثمَّ."اعتقلمنالولاءوانَّما،أوثقاللّّهوشَرْطأحقُّ،

"إنَّه:لهافقالنفسَها،فاختارت،تفسخهأنوبينزوجهانكإحعلىتبقىأن

أناانَّمالا":قال؟بذلكتأمرنياللّّهرسوليا:فقالت،"وَلدِكِوأبوزوجكِ

"،لكخيارفلا"انَّقربكخيَّرها:إذلهاوقالفيه،ليحاجةفلا:قالت،"شافع

عليها"هو:وقال!يمّالنَّبيُّمنهفأكل،بلحمٍعليهاوتُصُدِّقتعتدَّ،أنوأمرها

".هديّهٌولناصدقة

المُكاتَببيعوجواز،المرأةمُكاتبةجواز:الفقهمنبربرةقصَّةفيوكان

نصوصه.أكثروعليه،عنهالمشهورأحمدمذهبوهذاسيِّده،يُعَجِّزهلموإن

وبهذا.يبيعهاأنيقدرلاأنَّهترىألا،مكاتبتهيطألا:طالبأبيروايةفيوقال

والشَّافعيُّ)2(.حنيفةوأبومالكقال

:يسألولمبيعها،علىوأهلَهاشرائها،علىعائشةَأقرَّوالنَّبيُّع!يمّ

بيعفيوليسعجزَهإ،يستلزملاكتابتهافيتستعينُومجيئهالا،أمأعجَزَتْ

كانكماالمشتريعنديبقىفإنَّهكتإبتَه،يبطلُلابيعَهفإنَّمحذور،المكاتب

كماالرِّقِّ[لىيعيدهأنفلهالأداءعنعَجَزهـان،عَتَقإليهأدَّىإن،البائععند

يقتضيه.القياسلكان،بيعهبجوازالسُّنَّةتأتِلمفلو،بائعهعندكان

قإلوا:.المكاتببيعجوازعلىالقديمَالإجماعَواحدٍغيرُادَّعىوقد

)1(ز،د،ب:"فقضاء".

،(1/144)9:"المطلبو"نهاية926(،)5/:"الأمو"(،41/535):"المغني"ينظر2()

238(./51):"والتحصيلالبيانو"(،141)5/:"الصنائعبدائعو"
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ذلك؛يعرفلممَنبالمدينةيبقولم،الكافَّةبنقلوردتبريرةقصَّةلأنَّ

،بريرةمواليوهم،الصَّحإبةبعضوبينالمؤمنينأمِّبينجرَتْصفقةلأنَّها

ولا،الخطبةوقتغيرفيخُطبةًبيعهاأمرفيالنَّاسَ"!ي!ادلّّهرسولُخطبثمَّ

أزقَّةفيباكيًاخلفهازوجهامَشْيمِنكانثمَّهذا،منأشهرشيءٌيكون

إجماعٌأنَّهيقينًافظهر:قالوا،والصِّبيانالنِّساءعندشهرةًالأمرَزادماالمدينة

هذامثل!ي!اللّهرسولسنَّةمِنيخإلفأنَّةبصاحبٍيظنُّلاإذالصَّحابة،من

الصَّحابةمنأحدٍعنتوجِدوناأنيمكنولاقالوا:.المستفيضالظَّاهرالأمر

.(1إسنادم!لهايعرفلاعبَّاسٍابنعنشاذَّةًروايةًإلاالمكاتَببيعمِنالمنعَ

بعذرين:بيعهمنعمَنواعتذر

الشَّافعيِّ.أصحابعذروهذا،عجَزَتقدكانتبريرةَأنَّ:أحدهما

عذروهذارقبتها،علىلاالكتابةمالعلىوردالبيعأنَّ:والثَّاني

مالك.أصحاب

يصحُّولا،الحديثمنعنهمايُعْتَذرأنإلىأحوحالعذرانوهذان

شهدهاوقد،بالمدينةكانتالقصَّةهذهأنَّريبفلا:الأوَّلأمَّامنهما،واحا

تكنولم،أوقيَّةٌسنةٍكلِّفيسنينتسعالكتابةوكانت،ادلّّهعبدوابنهالعباس

مكَّة،فتحبعدالمدينةسكن!إنَّماوابنَهالعباسَأنَّخلافولاشيئًا،بعدُأدَّت

وحلولالعجزفأين،الثَّالثوبعضعامينإلاذلكبعد!يطالنَّبيُّيعنرولم

!؟النُّجوم

32،)9/:"المحلى"فيحزمابنُمُطوّلًاذكرهللمسألةوالحِجاجالإجماعحكاية(1)

-232.)238
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ولا؟أعَجَزْتِ:عائشةلهاقالتولا،عجَزْت:تقللمبريرةفإنَّوأيضًا:

ولا،بهوصفهاولابعجزها،ع!مروّادلّهرسولحكمولابعجزها،أهلهااع!ترف

؟!إثباتهعنتعجزونالذيالعجزهذالكمأينفمن،البتَّةعنهاأخبر

سنةٍكلِّفيأواقٍتسععلىأهليكاتبتُ:لعائشةقالتإنَّمافإنَّهاوأيضًا:

عليُّمضتولاشيئًا،(1لهم)أودِّلم:تقلولمتعينيني،أنأحبُّوإئِّي،أوقيَّةً

أهلي.عجَّزني:قالتولافيها،الأداءعنعجَزْتعدَّنجوم

فيلتسعىحيمئذٍتكنولمالرِّقِّ،فيلعادتعجَّزوهالوفإنَّهموأيضًا:

بطل.قدأمرٍعلىبعائشةوتستعينكتابتها

نأأهلكأحبَّإن:عائشةقولُعجزهاعلىيدلُّالذي:قيلفإن

لعائشة:!ي!النَّبيوقول.فعلتُليولاؤكويكون،وأعتقكأشتريك

المكاتبوعتق،عائشةمنعتقٍإنشاءعلىيدلُّوهذافأعتقيها("."اشتريها

السَّيِّد.منبإنشاءٍلابالأداء

الكتابة.ببطلانالقوللهمأوجبالذيهوهذا:قيل

نفسَه،تعجيزهأوالمكاتَببعجزإلاتبطللاأنَّهاالمعلومومنقالوا:

.مكاتبٍعلىلارقيقٍعلىالبيعوردفإنَّما،الرِّقِّفيفيعودوحينئذٍ

فإنَّه،إنشائهعلىيدلُّلاالشِّراءعلىالعتقترتيبأنَّ:هذاوجواب

كتابتهاتعجِّلأنأرادتلمَّاعائشةفإنَّسيَّماولا،سببهعلىللمسبَّبترتينبٌ

)الا:"لمجيطالنَّبيِّقول[نَّ:أنتمقلتموقدإعتاقها،فيسببًاهذاكانواحدةًجملةً

".)1(ح،د،م:"!ليهم
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منهذاإنَّ)2("فيعتقهفيشتريهمملوكًاأنَّيجدهإلا(1والدَه)وللأيَجْزي

إنشاءإلىيحتاجلاعليهيَعتِقالشِّراءبنفسوأنَّه،سببهعلىالمسبَّبترتيب

.عتقٍ

المؤمنينأمَّفإنَّ،يبطلهالقصَّةوسياقأظهر،فأمره:الثَّانيالعذروأمَّا

،المالتشترولم،فيهريبلاممَّاوهذالها،ولاؤهاوكانفأعتقتها،اشترتها

للمالتتعرَّضولم،واحدةًجملةًلهمفعدَّتها،منجَّمةٍأواقٍتسعكانوالمال

شراءضفيغرلعائشةكانولاما،بوجهٍغرضَهاكانولاذمَّتهافيالذي

حالَّةً.بعددهاالمؤجَّلةالدَّراهم

مقدارها.يختلفلمإذاعددًابالنُّقودالمعاملةجواز:القصَّةوفِى

شرطًاالآخرعلىيشترطأنالمتعإقدَينمنلأحدٍيجوزلاأنَّهوفيها:

ليس:أي،"اللّهكتابفي"ليس:قولهمعنىوهذا،ورسولهاللّهحكمَيخالف

عليهويدلُّ،وإباحتهذكرهالقرآنفيليسأنَّهالمرادوليس،جوازهحكمهفي

".أوثقاللّّهوشرطأحقُّاللّه"كتاب:قوله

يبطلولم،فاسدٌشرطٌفيهشُرِطالذيالعقدَصحَّحمنبهاستدلَّوقد

الحديث،معنىتبيينفيمنهالصَّوابيظهروتفصيلٌنزاعٌفيهوهذابه،العقد

"،أعتقلمنالولاءفإنَّالولاء،لهم"اشترطي:قولهالنَّاسعلىأشكلقدفإنَّه

اللَّفظةهذهفيوالشَّافعيُّطعنيفيد.لاأنَّهوأخبر،الاشتراطهذافيلهافأذِنَ

الشَّافعيُّولمفردَّها،غيرهوخالفهبهاانفردعروةبنهشامإنَّ:وقال

خطأ.،"ولدهلدوا":م،ج(1)

اللَّهُ!كَنهُ.رَهريرةأبيحديثمن(0151)مسلمأخرجه)2(
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فيها،يطعنواولمأخرجوهاوغيرهم""الصَّحيحينأصحابولكنَّ(،1يثبتها)

نعلم.فيماالشَّافعيِّسوىأحدٌيعلِّلهاولم

هيبلبابها،علىليست"اللَّام":طائفةٌفقالتمعناها،فياختلفواثمَّ

أَسَآتُؤفَلَهَأ!أَخسَنؤأَخسَنؤلِأَنفُسِ!وًإنإِن):كقولة"على"بمعنى

أَسَآءَوَمَنعَمِلَصخَلِحًمافَلِنَفميِهء)مَّن:لقاكما،فعليه!أي7،:لإسراء]ا

.،64:أفصلت!فَعَلَتِهَا

،الحرفولموضوعالقصَّةلسياقبخلافهالاعتذارَهذاطائفةٌوردَّت

قوله:بخلافعليها،ماوبينللنَّفسمابينفرَّقتقدفإنَّها،الآيةنظيروليس

".لهم"اشترطي

تقديره:محذوفٌالكلامفيولكنبابها،علىاللَّامبل:طائفةوقالت

ادلّّه.لكتابلمخالفتهشيئًايفيدلاالاشتراطفإنَّتشترطي،لاأولهماشترطي

بهوالعلمُ،عليهدليللاماإضمارلاستلزامهالاعتذارهذاغيرُهمورَدَّ

الغيب.علمنوعمن

)أكَلُوْامَا:تعالىكقولهإباحةٍلاتهديدٍأمرهذابل:أخرىطائفةٌوقالت

فمافسادًا،وأظهر،قبلهماجنسمنالبطلانفيوهذا4،.0:]فصلتشِئتُؤ!

أحقُّهمنعملها؟التَّهديديقتضيماالسِّياقفيوأينهنا؟للتَّهديدومالعائشة

المؤمنين.2(أمُّ)لابالتَّهديد

السننمعرفةو"926(،)5/:"و"الأم(،531)ص"الحديثاختلاف"ينظر:(1)

5(.65-555)7/:والآثار"

خطأ.،"لأم":ن،ب،ح2()

922



هذا،مثلاشتراطيجوزوأنَّه،وإذنٍإبإحةٍأمرهوبل:طائفةٌوقالت

ماجميعمنأفسدوهذاالشَّافعيَّة،بعضقاله،للبائعالمكاتَبولاءويكون

وردَّه.(1)بطلانهيقتضيالحديثوصريحُ،تقدَّم

بطلانظهورإلئوسيلةًليكونالاشتراطفيلهاأذنإنَّم!:طائفةوقإلت

قدالقوموكانلمجيم،حكمهوتقرُّر،بهوالعامِّالخإصِّوعِلْم،الشَّرطهذا

أذنبأنفعاقبهم،لهمالولاءيكونأندونيقنعوافلم،ذلكفيحكمهعلموا

الشَّرط،هذاببطلانفيهمفاذَّنالنَّاسَخطبَثمَّ،الاشتراطفيلعائشة

شُرِطإذاالباطلالشَّرطأنَّوهو،الشَّريعةأحكاممنمهمًّا)2(حكمًاوتضمَّن

فإنَّ،ذلكعُلِملماالاشتراطفيالإذنولولابه،الوفاءيجزلمالعقدفي

المعتِق.لغيرالولاءكونوهو،الحكمهذافسادتضمَّنالحديث

بعدببطلانه!ممالنَّبيِّتصريحمناسْتُفيدفإنَّما،شُرِطإذابطلانهوأمَّا

خلافكانوإن،بهالوفاءَيفيدُاشتراطهأنَّاعتقدواالقومولعلَّ،اشتراطه

الشَّرط.بدونأبطلهكماشُرِطوإن!لمجمالنَّبيُّفأبطله،المطلقالعقدمقتضى

نأإمَّافانَّه،الشَّرطببطلان)3(المشترطمقصودُفاتفاذا:قيلفإن

مج!والنَّبيئُ،غرضهمنفاتمابقدرالأرثنمِنيُعطَىأو،الفسخعلىيُسَلَّط

الأمرين.منبواحدٍيقضلم

علمإذافأمَّا.الشَّرطبفسادجإهلًاالمشترطكانإذايثبتإنَّماهذا:قيل

"ببطلانه".:مب،د،ز،و"يقضي"،:مب،1()

والرسالة.الفقيطمنسقطت)2(

."المشروط":حز،)3(
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فسخفلا،اشتراطهعلىبإقدامهآثمًاعاصيًاكان،ادلّهلحكمومخالفتهبطلانه

.(1)أعلمواللّه،بريرةمواليفيالأمرينأظهروهذاأَزْش،ولاله

ضر

أعتقلمنثبوتهيقتضيماالعموممن"أعتقلمنالولاء"إنَّما:قولهوفي

حنيفةوأبيالشَّافعيِّقولوهذا،واجتبٍعتقٍأوأوكفَّافئزكإةٍفيأوسائبةً)2(

فيوقال،عليهولاءلا:الأخرىالرِّوايةفيوقال،الرِّواياتإحدىفيوأحمد

أنَّفيوافقهومَنأحمدبعمومهويحتجُّ)3(.مثلهعتقفيولاؤهيردُّ:الثَّالثة

منأخصُّالعموموهذابالولاء،ورثهالعتَيقماتثمَّذمِّيًّاعبدًاأعتقإذاالمسلم

الشَّافعيُّومالكوقال،يقيّدهأوفيخصِّصه4()الكافرَ"المسلمُيرثُ"لا:قولة

إنَّ:يقولواأنولهم(.مسلمًا)هالعبديموتأنإلابالولاءيرثهلا:حنيفةوأبو

.الكافر"(المسلميرثلا":بقولهمخصوصٌ"أعتقلمن"الولاء:قولهعموم

)1(

)2(

)3(

(2472-54)4/:"السنن"معالمومعناهالحديثهذافيالاختلاففيينظر

الإشكالعلىاالكلام:بقولهوافتتحه(2136/):"الاحكامإحكامو"،للخطابي

":النوويشرجو"(،181-22018/):التمهيد"وا،"الحديثهذافيالعظيم

235-)6/:"التثريبطرحو"(،191-091)5/:"الباريو"فشح(،01/041)

و"أعلام34(،3371-و013-2921/)9:"الفتاوىمجموعو"236(،

33(.3389-5/):"الموقعين

.(01/141):أالنوويشرح.عليةلهولاءلاأنعلى:أي

22(.1)9/:"المغنيو"(،4661/):"الصنائعو"بدائع272(،)5/:"الأم"ينظر

للَّهُ!ثكَتهُ.اٌرَزيدبنأسامةحديثمن(4161)ومسلم6764(،)البخاري

":الصنائعبدائعو"2(،17)9/:"و"المغني5(،70و286287-5/):"الأم"ينظر

87(.8661-2/):"الذمةأهلو"أحكام2(،214/)
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فصل

،عبدٌوزوجه!()1عَتَقَتإذاالمزوَّجةالأمةتخيير:الفقهمنالقصَّةوفي

حرًّا؟أوعبدًاكانهل،بريرةزوجفيالرِّوايةاختلفتوقد

وقاليخيِّرها)2(.لمحرًّاكانولوعبدًاكان:عائشهَعنالقاسمفقال

مغيث،لهيقالأسودعبدًاكان:عبَّاسٍابنوقالعبدًا)3(.كانعنها:عروةُ

هذاوكلُّ)4(.المدينةسككفيوراءهايطوفإليهأنظركانّي،فلانٍلبنيعبدًا

"الصَّحيح(".في

)1(

)2(

)3(

)4(

".م،ز،ن:"أعتقت

بنعروةطريقمن(-4051/913)أيضًاوأخرجه(،4051/11)مسلمأخرجه

نصُّهوكما؛عروةكلاممن.".حرًا.كان"ولو:قولهأنغيراكأيلَّهُعَنهَا.رَعنهاالزبير

.(4،5156)699""الكبرىفيالنسائيرواية

وفيما،مختلفتينروايتينعنهوحكى(،01/451)":"المحلىفيحزمابنأخرجه

قالكماعبدًاكانأنهعائشةعنعروةعلىيُختلفلمأنهالحقُّإذنظر؛قاله

إنماالحريةأنوالصواب،سيأتيكماخلافًاالمصنفحكىوإن،وغيرهالدارقطني

أُعلَّتْوقد675(،1،6754)البخاريعندعائشةعنالأسودطريقمنجاءت

"قال:البخاريقاللذا؛دونهمَنأوالأسودكلاممنأنهاوالصحيح،بالإدراج

1(عبدً)رأيته:عباسابنوقول،منقطعالأسودقولحرًا(؛زوجها)وكانالأسود:

)كان:قالمنروايةفتُرجَّحموصولًا؛يكونأنتقدير"وعلى:الحافظقال".أصح

بشواهدها،أيضًاترجحكما("،بحديثهأعرفالمرءفاَلُوأيضا،بالكثرةعبدًا(

للدارقطني:"العلل"انظرحر.تحتأُعتقتْلمنالخيارتركفيراصلهاولموافقتها

.(114-014)9/":و"الفتح81(،78-)9/

عنه.عكرمةطريقمن5283(،0528،5281،5282)البخاريأخرجه
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فخيَّرهاأحمد،أبيلآلعبدًاكانعنه)2(:(1)داود"أبي"سننوفي

".لكخيارفلاقَرَبَكِ"انلها:وقال"سًيمّاللّّهرسولُ

فلمَّا،عبدٍتحتكانتبريرةأنَّعائشةعنأحمد")3("مسندوفي

هذاتحتتمكثيأنشئتفإن،))اختاري:!يمّاللّهرسوللهاقالأعتقتها)4(،

".أنَّتفارقيهشئتوإنالعبد

أنَّه:وأكثرهاالرِّواياتوأصحُّحرًّا.كانأنَّه(:)ْ""الصَّحيحفيرويوقد

فامَّا،والقاسموعروةالأسود:ثلاثةعإئشةعنرواهالخبروهذاعبدًا،كان

روايتانفعنهعروةوأمَّاحرًّا،كانأنَّهعائشةعنعنهيختلففلمالأسود

فرواهوموصولًا؛مرسلًاإسحاقابنعن)3775(الدازقطني"سننو"2(،)236(1)

تابعهوقد،مدلسوهوعنعنهأنهغير؛عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنموصولًا

بنالفضلحديثلهويشهد.مُتَّهمفيه؛واهٍبسندٍ،الدارقطنيعندإسحاقبنشعيب

عليهما،موقوقًاعمروابنحفصةعنالبابوفي،تخريجهوسيأنيمرفوعًا،الحسن

.(91)80الإزواء""فيالألبانيضعفهوالحديث

ابنعلىعائدفيهوالضمير،"عنهالدّه"رضي:فيهاوزادالهنديةوطالأصولفيكذا2()

وأما،عباسابنلاعائشةعنداودأبيعنداللفظبهذاهوإذ!قلمسبقوهو،عباس

قريبًا.سبقوقد،""الصحيحينففيحديثه

من22(0)7/:""الكبرىفيوالبيهقي(،4)436"المسند"فييعلىوأبو2(،5)468)3(

وأخرج،الحديثحسنُوأسامةُ،عائشةعن،القاسمعن،الليثيزيدبنأسامةطريق

"الإرواء"وانظر:.سبقكماالصحيحينفيبريرةتخييرثبتوقد،متابعةًمسلمله

1873().

اعتقها"!":ح(4)

بيانه.سبقكماا!دلَّةُعَتفَا،زَعائشةقولمنلا،دونهمَنأوالأسودقولمن5()
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وأمَّاعبدًا،كانأنَّه:والثَّانيةحرًّا،كانأنَّه:إحداهما:متعارضتانصحيحتان

حرًّا،كانأنَّهإحداهما::صحيحتانروايتانفعنهالقاسمبنالرحمنعبد

عبَّاسٍابنعنالرِّوايةتختلفولم)1(:مقاتلبنداودقال.الشَّكّ:والثَّانية

عبدًا.كانأنَّه

إذاواختلفواعبدَّ،وزوجهاأُعتِقَتإذاالأمَةتخييرعلىالفقهاءواتَّفق

تُخيَّر)2(.لا:عنهالرِّوايتينإحدىفيوأحمدالشَّإفعيُّومالكفقالحرًّا،كان

مبنيَّتينالرِّوايتانوليستتخيَّر)3(.:الثَّانيةالرِّوايةفيوأحمدحنيفةأبووقال

لها،الخيارإثباتفيالمناطتحقيقعلىبلحرًّا،أوعبدًازوجهاكونعلى

للفقهاء:ماَخذ)4(ثلاثوفيه

.ناقصٍتحتكمُلَت:بقولهمعنهالمعبَّروهو،الكفاءةزوالأحدهما:

لهمملوكةًتكنلمعليهاثالثةٍطلقةٍملكللزَّوجأوجبَعِتْقهاأنَّ:الثَّاني

،بياضمد،فيومكانهاد،،حفيليست!و"مقاتل،بفيليست"مقاتلبنداود"قال(1)

يسمىعباسابنعنراويًاأجدولم.الهنديةوط،نفي"و"مقاتل."كذا":مفيوكتب

أهلمنمقاتلبنداودذكر287()6/:حبانلابن"الثقاتوفي"،مقاتلبن"داود

.هلالبنحبانعنهروىالبصريالحسنعنيرويالبصرة

تخيير"."لا:المطبوعفي2()

":الباريو"فتح5(،1-05)3/:و"التمهيد"المنذر،لابن97()ص")الإجماعينظر:)3(

،(581-01/531)":وإالمحلى7(،0-01/68)":و!المغني(،214-134)9/

":و"الذخيرة2(،1/11):"و"الهداية(،664-21/564):"المطلبو"نهاية

(4/044-244).

الوجه.وهو""ثلاثة:الهنديةطوفي،النسخجميعفيكذا)4)
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الطَّلاقأنَّ:أصلهمعلى(1)وبنوه،حنيفةأبيأصحابمأْخَذوهذابالعقد،

.بالرِّجاللابالنّساءمعتبر

الماَخذ.هذهفيمانبيِّنونحنا)2(،نفسهاملكه!:]الثَّالث

معتبرك!الكفاءةأنَّإلىيرجعفهذا،نافصٍتحتكمالهاوهوالأوَّل)3(:

إذاتُخَيركما،المرأةخُيِّرتزالتفاذاالابتداء،فيمعتبرك!هيكماالدَّوامفي

لوجهين:ضعيفٌوهذالها.كفءٍغيرالزَّوجُبان

توابعهوكذلكواستمرارها،دوامُهايعتبرلاالنكّاحشروطأنَّأحدهما:

غيرالزَّوجةرِضىفإنَّ،الدَّوامفيتوابعتكونأنيستلزملالعقدهالمقارنة

وكذلك،الوليُّوالشَّاهدانوكذلك،الدَّوامدونالابتداءفيشرطالمجبرة

العقدابتداءيمنعإنَّما،الزَّانيةنكاحيمنعمنعندوالزّنا،والعِدَّةالإحراممانع

استمرارها)4(اشتراطابتداءُالكفاءةاشتراطمنيلزمفلا،استدامتهدون

ودوامها.

عيبٍحدوثأو،الزَّوجبفِسْقالنكّاحأثنإءفيالكفاءةزالتلوأنَّه:الثَّاني

قدماءاختياروهو،المذهبظاهرعلىالخياريثبتلم،للفسخموجبٍ

ويلزمه،الحادثبالعيبالخيارالقاضيوأثبت.مالكومذهبالأصحإب،

."وبنواأ:لهنديةاط(1)

علىالنصالشرحفيوسياتيماَخذ،ثلاثةأنهاللمؤلفوسبق،الهنديةطمنزيادة2()

الثالث.المأخذهذا

."لأولاأما":ن)3(

.د،بفيليست)4(
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.(الزَّوج)1فِسْقبحدوثإثباتة

فعلىبالزَّوجةحدَثَوإنالخيار،ثبتبالزَّوجحدَثَإنالشَّافعيُّ:وقال

)2(.قولين

ثالثةٍطلقةٍملكعليهاللزَّوجأوجبَ!اأنَّوهو:الثَّانيالمأخذفاءفّا

الخيارثبوتوبين،ثالثةٍطلقةٍثبوتبينمناسبةٍفأيُّجدًّا،ضعيف!فمأخذٌ

يتوهَّموما،الفسخلملكسببًاالثَّالثةالطَّلقةمِلْكالشَّارعُنصبَوهللها؟

إمساكٍزيادةوهو-بثلاثةإلاتبينلافصارتباثنتينمنهتَبِينكانتأنَّهامن

ويمسكهاالبتَّة،يفارقه!لاأنيملكفإنَّه-فاسا،العقديقتضهلموحبسٍ

استدامةيملكفهوالعمر،مدَّةعلىعقدٌوالنكّاحبينهما،الموتيفرِّقحتَّى

طلقةًعليهاملكهإيَّاهيسلبهفكيف،الملكهذايسلبهلاوعتقهاإمساكها،

هوبمنمعتبرأنَّهوالصَّحيحفكيفبالنِّساء،معتبرًاالطَّلاقكانلوهذا،ثالثةً

؟!جانبهفيومشروعٌوإليهبيده

إلىوأقربهاالماخذأرجحفهونفسها،ملكهاوهو:الثَّالثالمأخذوأمَّا

عليهاعقدالسَّيِّدأنَّالمأخذ:هذاوسِرُّالتَّناقض،منوأبعدهاالشَّرع،أصول

الرَّقبةتمليكيقتضيوالعتقومنافعها،لرقبتهامالكًاكانحيثالملكبحكم

ملكَتْرقبتهاملكَتْفإذاوحكمتُه،العتقمقصودُوهذاللمعْتَق،والمنإفع

باختيارها،إلاعليهايملكفلا،البضعمنافعجملتهاومنومنافِعَها،بُضْعها

ملكَتْقدإذ،نكاحَهتفسخَأنوبينزوجها،معتقيمأنبينالشَّارعفخيَّرها

:"خيرةلذاو"،(8/582):"لفروعاو"،(09و16-01/06)"ْلمغنيا"ينظر(1)

الحنبلي.يعلىأبوهووالقاضي(.701-801)5/

.(463-1/462)2:"المطلب"نهايةينظر)2(
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"ملكْتِلها:قالء!ي!أنَّهبريرةحديثطرقبعضفيجاءوقدبُضْعها،منافعَ

.(1)"فاختارينفسك

ملَكَقدالمشتريفإنَّباعها،ثمَّزوَّجهالوبماينتقضفهذا:قيلفإن

الننكّاج.فسخعلىتسلِّطونهولا،ومنافعهوبُضْعَهارقبتها

لهمملوكًاكانماالمشتريإلىنقلالبائعفإنَّنقضًا،هذايردلاقلنا:

إلىملكهعنالبُضعمنفعةَأخرجَزوَّجهالمَّاوهو،خليفتهالمشتريفصار

عبدَهآجرلوكمافصارالبُضع،منفعةَمسلوبةًالمشتريإلىنقلهاثمَّالزَّوج،

باعه.ثمَّمدَّةً

إذاذلكقلتمفهلَّاباعها،إذافيمالكميستقيمهذاأنَّفهب:فإنَّقيل

عَتَقها؟ثمَّآجرهالوكماالبُضع،منفعةَمسلوبةًنفسَهاملكَتْوأنَّه!أعتقها،

المأخذ.هذاعليكمينتقضوبهذا

منأقوىومنافعَهرقبتَةالعتيقتمليكفيالعتقأنَّبينهماالفرق:قيل

شهرتَهونفي(،451/)17:الاستذكار"و"(،57)3/:"التمهيد"فيالبرعبدابنذكره(1)

فيسعدابنبنحوهأخرجهوقد(.051/)13:""المفهمفيالقرطبيئُوثبوتَهبل

معكبُضعكِأُعتققد":ولفظهمرسلًا،الشعبيعن925()8/:""الطبقات

معكعَتَقفقد"اذهبي:بلفظ376(0)!السنن"فيالدارقطنيووصلة."فاختاري

والحاصل:.مدلسوهوإسحاقابنعنعنةوفيه،عائشةعنعروةطريقمن"بُضعكِ

.مقالمنطريقلهيخللمالحديثأن

الحراني،الأصبغأبوحدثني":إلىالدارقطنيمطبوعةفيالإسنادهذاتصحف:تنبية

العزيز"عبدالأصبغ"أبو:والصواب؛رجلانأنهفأوهم"يحيىبنالعزيزعبدنا

واحد.رجلٌ
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البيع،بخلافالشَّريك،حصَّةفيويسرييُعْتِقْهلمفيماينفذ)1(ولهذا،البيع

وذلكمحرَّرًا،ده)2(وجعله،عتيقهمنيملكهالسَّمِّدكانماإسقاطفالعتق

كلِّها.ومنافعة)3(نفسِهمِلكإسقاطيقتضي

البتَّة،فيهلهحقَّلاالذيالمحضالغيرملكفييسريالعتقكانوإذا

نصيبإلىسرىفإذاالزَّوج،حقُّبهتعلَّقالذيملكهإلى)4(يسريلافكيف

الزَّوجحقّبهيتعلَّقالذيملكإلىفسريانهفيه،للمعْتِقحقَّلاالذيالشَّريك

الصَّحيح.والقياسالعدلمحضفهذا،وأحرىأولى

الشَّريكبخلافالمنفعةهذهمنالزَّوجحقِّإبطالفيهفهذا:فإنَّقيل

القيمة.إلىيرجعفإنَّه

يُسْقِطلادوامَه!يزيلمافطَرَيانُبالوطء،المنفعةَاستوفىقدالزَّوج:قيل

زوالأوعيبٍحدوثأوبرَضاعٍيفسخهأويفسدهماطرألوكماحقًّا،له

به.يفسخمنعندكفاءةٍ

عنمَوْهَب،ابنحديثمن(،النَّسانيُّ)هرواهفيماتقولونفما:قيلفإن

)1(ح،م،ب:"ينفد"،تصحيف.

النسخ.خلاف""له:المطبوع2()

"ومنافعها".:المطبوع)3(

"."في:ب(4)

مختلف،مَوْهَبابنسندهوفي2(،532)ماجهوابن)2237(،داودوأبو34(،4)56()

حسنانةفالصحيح،جماعةعنهوروى،جَرْحهسببَيُبيِّنلمجرحهومَن،فية

وضعَّقه431(،1)حبانابنصححةوالحديث،عديابنقالكما؛الحديث

سيأني.كماالمصنف
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نأفأردت:قالت،وجاريةغلامٌلعائشةكان:قال،محمَّدٍبنالقاسم

".الجاريةقبلبالغلام"ابدني:فقال"!يمّاللّّهلرسولذلكفذكزتُأعتقهما،

الغلامبعمَقللبداءةيكنلمحرًّاالزَّوجكانإذا)1(يمتنعالتَّخييرأنَّولولا

اختيار.لهايكونفلاحر،تحتعَتَقَتبهبدأتفإذا،فائدةٌ

كانتأمةٍ"ل!لّما:قاللمجيروّاللّهرسولأنَّأيضًا:)2)"النَّسانيِّ"سننوفي

زوجها".يطاهالممابالخيارفهيفعَتَقَتعبدتحت

خبرهذا)3(:رواهالعقيليُّوقدجعفرٍأبوفقالالأوَّلالحديثأمَّا:قيل

ضعي!.وهومَوْهَب،بنالرحمنعبدبناللّّه)4(بعبيدإلايعرفلا

لأنَّه؛حجَّةٌفيهيكنلمصحَّلوثمَّ.يصحُّلاخبرٌهو)5(:حزمٍابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النسخ.خلافيمنع"":المطبوعفي

حديثمن(4381)الالار"مشكل"فيالطحاويطريقهومن(،4)379"الكبرى"في

لجهالة؛ضعيفوسندهءلمجي!،النبيأصحابمنرجالعن،أميةبنعمروبنالحسن

مرسلًاالحديثرويوقد.هناالمصنفضعفهلذا؛لهيعةابنوضعفالحسن

"مشكلفيالطحاويعندجاءأنهإلا؛لهيعةابنعلىالموصولومداروموصولًا؛

"مجمعانظر.منهالسماعصحيحوهو،عنهوهبابنطريقمن(4382)الاَثار"

.3(4/14):"الزوائد

":"المحلىفيحزمابنعنصادرالمؤلفأنوالظاهر(،021)3/:"الضعفاء"في

(01/551).

85(،84-/1)9":الكمال"تهذيبفيوذكر."اللّهعبد":الهنديةوطالنسخفي

هناالنسخفيماأنوالظاهر،ادلّهعبد:اسمهفييقالأنه28()7/(":التهذيبو"خمهذيب

المحلّى"و"العقيليكتابمنوالمثبت.الكتابمتنفينثبتهفلمالنسّاخ،منتصحيف

323).)5/":والتعديلو"الجرح938(،)5/:الكبير""التاريخ:الرجالوكتب

155(.0/1):""المحلىفي
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زوجينكانالوثمَّ.وجاريةٌعبدٌله!كان:قالبل،زوجينكاناأنَّهمافيهليس

وليسالحرِّ،تحتالمعتَقَةِخيارَيسقطماأوَّلًاالعبدبعتقلهاأمرهفييكنلم

بأنأمرهاأنَّهالظَّاهربل،المعنىلهذابالزَّوجبالابتداءأمرهاأنَّهالخبرفي

،ذَكَرٍعتقمقاميقومأُنثيينعِتْقوأنَّ،الأنثىعلىعِتْقهلفَضْلبالذَّكَر(1تبدأ)

مبيَّنًا)2(.الصَّحيحالحديثفيكما

أميةبنعمروبنحسنروايةمنلاع!لَهفضعيف:الثَّانيالحديثوأمَّا

لها،الخيارإثباتفيالشَّرعحكمُوظهرَهذاتقرَّرفإذا.مجهولموهوالضمري

بالخيارفهيالأمةأعتقت))[ذاع!يوّ:النَّبيِّعنبإسنادهأحمد)3(الإمامروىفقد

".فراقهتستطيعولالهاخيارفلاوإنَّوطئهافارقَتْه،إنَّشاءتيطأها،لمما

قضيَّتان:هذامنوشعتفاد

مذهبوهذاوَطْئها،مِنتُمَكِّنهلمماالتَّراخيعلىخيارهاأنَّإحداهما:

)1(

)2(

)3(

."بالابتداء":نو"،تبتدئ":الهنديةط،م

كعبحديثمن(5081)9وأحمد2(،25)2ماجهوابن)6793(،داودأبوأخرجه

حسن:وقالامامةأبيحديثمن(51)47الترمذيوأخرجه.ضعففية،مرةبن

غريب.صحيح

أمية،بنعمروبنالفضلحديثمن232(،01662،90،)91661"المسند"في

لكن.فيهاضطربوقد،لهيعةابنفيه؛ضعيفوسنده!ك!يررّ،النبيأصحاببعضعن

صحيحوهو-عنهوهبابنطريقمن()4382الآثار(""مشكلفيالطحاويأخرجه

أميةبنعمروبنالحسنبنالفضلعنجعفر،أبيبناللّهعبيد-عنمنهالسماع

إلانحوهفذكر،يتحدَّثونع!ي!اللّهرسولأصحابمنرجالًاسمعت:قال،الضمري

لمطلقويشهدأيضًا.ضعفمنتخلولاأخرىطرقوله،عبدٍتحتبكونهاقيَّدهانه

قبله.ماالتخيير
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أنَّه:والثَّإنيأحدها،هذا:أقوالٍثلاثةوللشَّافعيِّ(.1وأحمد)حنيفةوأبيمالك

)2(.ايّنامٍثلاثةإلىأنَّه:والثَّالثالفور،على

علمَتْإذاوهذاخيإرُها،سقطفوطئها،نفسهامِنمكَّنَتْهإذاأنَّها:الئَّانية

الوطء.منبالتَّمكينخيارهايسقطلمجهلتهمافلو،بهالخياروثبوتبالعتق

إذابل،الفسخبملكبجهلهاتُعذَرلاأنَّها)3(:ثانيةروايةأحمدوعن

الفسخ.لهاأنَّتعلملمولوخيارُهاسقطوطئها)4(منومكَّنَتْهبالعتقعلمت

أصحُّ.الأولىوالرِّواية

حر-تحتللمُعتَقَةخيارلاإنَّهوقلنا:-تختارأنقبلالزَّوجُعتَقَفانْ

الفسخ.قبلالكفاءةوحصوللها،الزَّوعلمسإواةخيارهابطل

لها-:أصحابهعندالمنصورهووليس-)5(قوليهأحدالشَّافعيُّفيوقإل

لزوالأقْيَسوالأوَّل)6(،يبطلهفلا،العتقعلىالخيارملكلتقدُّمالفسخ

به،الفسخقبلوالننكّاحالبيعفيالعيبُزاللووكما،بالعتقالفسخسبب

به.الفسخَالزَّوجةِمِلكزمنفيالإعسار)7(زاللووكما

شرحو"البناية36(،21/):"المدونةوإتهذيب7(،01/1):""المغنيينظر)1)

.(5/322):"يةلهداا

الأقوالأظهرهوالثانيالقولأنوذكر(467-21/664):"المطلبنهاية"ينظر2()

.(2454/):"و"المهذب،الأصحابعند

.8(9-88)7/:"لمباعاو"7(،01/2):"لمغنيا"ينظر)3(

ووطئها".نفسها"من:ب(4)

.(471-1/047)2:"المطلب"نهايةينظر)5(

"يبطل".د:)6(

تصحيف.الاعتبار"،"د:،ح)7(
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رجعيًّاطلاقًاطلَّقهافإن،لذلكأثرفلانفسهاملكهاالعلَّةقلنا:صماذا

معهالمقاماختإرتوإنالرَّجعة،بطلتالفسخَفاختارتعدَّتها،فيفعتَقَت

كالزَّوجة.الرَّجعيَّةلأنَّ؛للفسخاختيارُهاوسقطصحَّ

رضيتإذاخيارُهايسقطُلا(:1أحمد)أصحابالشَّافعيُّوبعصلوقإل

اختيارهايصحُّولا،الارتجاعبعدنفسهاتختارأنولها،الرَّجعةدونبالمقام

ممتنع.بينونةٍإلىصائرم!فيههيزمنٍفيالاختيارَفإنَّ،الطَّلاقزمنفي

زوجةً،صارتلأنَّها؛معهوتقيمتختارهأنحينئذٍصحَّراجعهافإذا

علية.أثرُهوترتَّب،عمَلَهالاختيارُوعَمِل

الرِّدَّة،زمنفيعَتَقَتثمَّ،الدُّخولبعدالأَمَةزوجُارتدَّإذاهذاونظير

مُلكهاسقطأسلمثمَّاختارَتْهفإن،إسلامهقبلالخيارلهاالأوَّلالقولفعلى

العقدلأنَّ؛إسلامهقبلخيارٌلهايصحُّلاالشَّافعيِّ)2(:قولوعلىللقسخ،

خيارها.صحَّأسلمفإذا.البطلانإلىصائز

لا؟أمالطَّلاقيقعهلتفسخأنقبلطلَّقهاإذاتقولونفما:قيلفإن

يوقف:وغيرهمأحمدأصحاببعضوقالزوجة،لائها،يقعنعم:قيل

)4(.وقوعهتبيَّنَّ!زوجهااختارتوإن،يقعلمأنَّهتبيَّنَّا)3(فسختفإن،الطَّلاق

.(554-2454/):"و"المهذب78(،77-/01):""المغنيينظر(1)

328(.327-/21):"المطلبو"نهاية(،137)6/:""الأمينظر2))

الموضعين.في"بنينا":ح)3(

"أن638(:)6/":"الأمفيالشافعينصّ!وهو)،477/)12":المطلب"نهايةينظر)4(

.("سقطالنكاحفسختوإن،وقععندهثبتتفإن،موقوفالطلاق
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الفسخَ؟اختارتإذاالمهرحكمفما:قيلفإن

يسقطلمبعدهفسختفإن.بعدهأوالدُّخولقبلتفسخأن1(إمَّا):قيل

هماقولانففيهقبلةفسختوإن،أقامتأوفسختسواءٌلسيِّدهاوهوالمهرُ

يجب:والثَّانيجهتها،منالفرقةلأنَّمهرلاأحدهما:أحمد،عنروايتان

لها.لالسيِّدهاويكون،نصفه

،قولانفيه:قيلخيار؟لهاهلنصفُهاالمعْتَقفيتقولونفما:قيلفإن

غيرهايملكلالهمُدَبَّرةًفزوّجَ)4(لها)3(خيارلاقلنا:فإن)2(،روايتانوهما

قبلالفسخَتملكولمعتَقَتمات،ثمَّمهرًامائتينعلى)5(بعبدٍمائةوقيمتها

الثُّلثمنتخرجفلمتنصّف)6(،أوالمهرسقطملكتهلولأنَّهاالدُّخول،

منتخرجفإنَّه!،تملكهلمإذامابخلاف)7(،الفسخفيمتنعبعضها،فيرقَّ

جميعها.فتعتقالثُّلث

فصل

"،شافعأناإنَّما"لا،:فقإلأتأمرني؟:فقالت،"راجعتِه)الو:ءلمجيمّقولهوفي

.."..إمايخلولا":ب(1)

الهندية.طفيولاالنسخفيلهاوجودولاأحمد""عن:زيادةوالرسالةالفقيطفي)2(

لسيدها،وكان،بحسابهوجبالخيارلها:قلناوإنمهر.فلالهاخيار"لا:زيادةب)3(

دا....مدئرةتزوجولو

!""كزوج:والرسالةالفقيطوفي."تزوج":وب"،إفيزوجز:(4)

بافيمنوالصواب"فعقد"،:والرسالةالفقيوطيعتد"،9:الهنديةط"تعبد"،ز:)5(

.(972)8/:"لفروعاو"،(2/62):لمحرر"ا9وينظر،لنسخا

."نتصفا":لمطبوعوا،!بنصف":ح(6)

النسخ.فيلهاوجودولا"الدخول"قبل:زيادةوالرسالةالفقيطفي)7(
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قضايا:ثلاثفيه)1()2(=ليحاجةلا:فقالت

ولا،وشفاعتهأمرهبينفرَّقولهذا،الوجوبعلىأمرهأنَّإحداها)3(:

المستحبَّات.أعظممنشفاعتهامتئالأنَّريب

تقبللمإذعليهاينكرولم،بريرةعلىيغضبلمع!ي!أنَّه:الئَّانية

شاءإنإليهوذلك،حقُّهعندهالمشفوعإسقاطفيالشَّفاعةلأنَّ؛شفاعته

عصيانويحرم!شفاعتهعصيانيحرملافلذلك،أبقاهشاءوإنأسقطه

.أمره

الننبّاحعقدزوالمعيكونقدالشَّارعلسانفيالمراجعةاسمأنَّ:الئَّالئة

سمَّىوقدإمساكًا.فيكون،تشعُّثهمعيكونوقد،عقدٍابتداءفيكون،بالكلِّيَّة

)!اِن:فقالمراجعةًالثَّانيالزَّوحبعدثلاثًاللمطلِّقالنكّاحابتداءسبحانه

جناحفلا،الثَّانيطلَّقهاإنأي0،23:]البقرةقًيَاجًا!أَنعَليهِمَاَطَلَّقَهَافَلَاجُنَاحَ

مستأنفًا.نكإحًايتراجعاأنالأوَّلوعلىعليها

فصل

عليها"هو:وقالبَريرةعلىبهتُصُدِّقالذياللَّحممن!ياّلهأكْلِهوفي

تحرممنوكلِّهاشمٍوبنيالغنيِّأكلجوازعلىدليل)4("هديّهٌولناصدقة

الهندية.طفيوتكررت.الهنديةطون،ب،من"فيه"(1)

.(5)283البخاريأخرجة)2(

."حدهاأ):ب،مد،)3(

عائشةحديثمن(01،4051)75ومسلم5(،41،790)59البخاريأخرجه(4)

رَ!عَنقَا.
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،المأكولجهةلاختلافالصَّدقة؛منالفقيرإليهيهديهممَّاالصَّدقةعليه

بماله.منةيشتريةأنلهيجوزوكذلك،محلَّهبلخقدولأنَّه

يشتريهاأنلهيجزلمصدقتهكانتفإننفسَه،صدقتَهتكنلمإذاهذا

"لا:وقالصدقتةشراءعنعمرَع!يورّنهى)1(كما.هديَّةًيقبلهاولايهبهاولا

)3(."بدرهمٍأعطاكهاولوتشترها)2(

فصل

النكاحبصحةوقضائهوكثر،قلّبماالصّداقفي!ي!قضائهفي

القرآنَّمنالزوجمعماعلى

لأزواجهع!ي!النَّبيِّصَدَاق"كان:عائشةعن)4(:"مسلم"صحيحفيثبت

(".درهم)هخمسمائةٍفذلكونشًّا،أوقيَّةًعشرةثنتي

شيئًاأنكحولانسائهمنشيئًانكَحَلمج!يهاللّهرسولَعلمتُ"ماعمر:وقال

حسنحديثٌ:الترمذيقال)6(."أوقيَّةًعشرةثنتيمنأكثرعلىبناتهمن

".عنة)1(ن:"نهي

لا":""الصحيحينفيولفظة؛تشتريها"":مز،،حوفي،الهنديةط،ن،بد،فيكذا2()

."...تشتره

لا":ولفظةعمر،حديثمن(0621)ومسلم2623)،،0941)البخاريأخرجه)3(

."بدرهمأعطاكهوإن-،تَبْتعةأولا-تشتره

(4)6(241).

.المطبوعفيليست""درهم5()

وابن334(،)9والنسائي،لهواللفظ(4111)والترمذي2(،01)6داودأبوأخرجه)6(

-اددَّهُ!ككَتهُ،رَعمرعنالعجفاءأبيعنسيرينابنطريقمن()1887ماجه
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.انتهى.صحيحٌ

.(1درهمًإ)أربعونلأوقيَّةوا

قال!ي!النبيَّأنَّسعدٍبنسهلحديثمن)2("البخاريِّ"صحيحوفي

".حديدٍمنبخاتمٍولو"تزوَّج:لرجلٍ

أعطى"مَن:قال!ي!النبيَّأنَّجابرحديثمن)3(داود"أبي"سننوفي

".استحلَّفقدتمرًاأوسويقًاكفَّيهمِلءصَداقٍفي

فقال،نعلينعلىتزوَّجتفَزارةبنيمنامرأةًأن4َّ(:)الترمذيوفي

،الترمذيالحديثوصحح،والدارقطنيحبانوابنمعينابنوثقهالعجفاءوأبو

.يضرهلااختلافًافيهالنقادوذكر(.-2175176/):والحاكم(،0624)حبانوابن

)285(."المسند"علىشاكرأحمدوتعليق2(،1/44)"العلل"ينظر:

.حمنسقطتالجملةهذه(1)

.(241)5مسلمأيضًاوأخرجه(،205.0305)29()

أبيعن،رومانبنمسلمبنصالحطريقمنوغيره(44821)وأحمد2(،011))3(

هارونبنيزيد)وأخطأصالحلضعف؛ضعيفوسندهادلَّةُ!عَئهُ،رَجابرعنالزبير،

،مقالمنطريقلهيسلمولم،ووقفهالحديثرفعفياختلفوقد(،موسي:فسمَّاه

تحريمها.قبلالمتعةنكاحِصداقفيذلكأنعلىيدلماألفاظهبعضفيوجاء

2(.11)2/:"داود-الأمأبيضعيف"فيالألبانيضعفهوالحديث

(:"الكبرىفيوالبيهقي(،1)9567وأحمد(،)1888ماجهابنوأخرجه(،11)13(4)

وهو،ادلّّهعبيدبنعاصمسندهوفيادلَّةُ!كعَئهُ،رَربيعةبنعامرحديثمن923()7/

منالحديثهذاعدوابل375(،374-4/):"التحقيق"تنقيحينظر،ضعيف

ذكركماالترمذيوصححه،حاتمأبيلابن(1/442):(""العللفيكمامنكراته

المصنف.
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فاجازه..نعم:قالت،بنعلين؟"ومالِكِنفسِكمن))رضيتِ:!ي!اللّهرسول

)1(.صحيحٌحديثٌ:الترمذيقال

))إنَّ:!يمالنَّبيِّعنعائشةحديثمن)2(:أحمد"الإمام"مسندوفي

".مؤونةأيسرهبركةًالنكّاحأعظم

رسوليا:فقالت!ي!النَّبيإلىجاءتامرأةًأنَّ)3(:""الصَّحيحينوفي

اللّه،رسولي!:رجلٌفقالطويلًا،فقامت،لكنفسيوهبتُقدإنِّي،اللّّه

شيءٍمنعثدك))فهل!ي!:اللّّهرسولفقال،حإجةٌبهالكتكنلمإنزوِّجنيها

نإ))إنَّك:!ي!اللّّهرسولفقالهذا،إزاريإلاعنديما:قال،إيَّاه؟"تُصْدِقها

:قالشيئًا،أجدلا:قال،شيئًا"فالتمِسْلكإزارَولاجلستَإزاركأعطيتها

!سًيمّ:اللّهرسولفقالشيئًا،يجدفلمفالتمَسَ،"حديدٍمنخاتمًاولو"فالتَمِسْ

لسُوَرٍكذا،وسورةكذاسورةنعم،:قال،؟"القرآنمنشيمعك"هل

القرآنَّ".منمعكبمازوَّجْتكَها))قد:!ي!اللّهرسولفقالسمَّاها،

صحيح""حسن:إلىوالرسالةالفقيطفيوأصلح،الهنديةطوالنسخجميعفيكذا(1)

وغيرها.5(0)36"الأشرافو"تحفة""الجامعمطبوعاتفيالثابتوهو

بنالطفيلابنطريقمن235()7/:والبيهقي)،178)2/:والحاكم2(،4)952)2(

فإن،الطفيلابنعلىومدارهالئَهُ!صكَنهَا،رَعائشةعنمحمد،بنالقاسمعنسخبرة،

و[لا؛الحديثفمتروك-وغيرهمعينابنبهجزم-كماميمونبنعيسىهوكان

الزوائد":مجمع"فيالهيثميأعلَّهوبه،حالكلعلىضعيفوالحديث،فمجهول

(/455.)2

الساعديسعدبنسهلحديثمن)1)425ومسلم5(،030)البخاريأخرجه)3(

آدلَّه!رَ
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يامثلكماواللّه:فقالتسُليم،أمَّخطبَطلحةأبا"أنَّ)1(:النَّساليِّوفي

نألييحلُّولا،مسلمةامرأةٌوأناكافررجلولكنَّكيُردُّ،طلحةأبا

ذلكفكإنفأسلم.غيرَهأسالكلا)2(مهريفذاكتُسْلِمفان،أتزوَّجك

فدخلسُليم،أمِّمنمهرًاأكرمكانتقطُّبامرأةٍسمعنافما:ثابتقالمهرها.

له.فولدتبها)3(،

وخاتمالسَّويققبضةوأنَّ،أقلُّهيتقدَّرلاالصَّداقأنَّهذا)4(:فتضمَّن

الزَّوجة.بهاوتحلُّمهرًاتسميتهايصحُّوالنَّعلينالحديد

بركتهقلَّةمنوأنَّهاالنكّاح،فيمكروهةٌالمهرفيالمغالاةأنَّوتضمَّن

.وعسره

منبعضهأوللقرآنوحِفْظهالزَّوجبعِلْمرضيتإذاالمرأةأنَّوتضمَّن

صَداقها،هووالعلمبالقرآنانتفاعهامنلهايحصلماوكانذلك،جازمهرها

هولرقبتهاوملكهابحرِّيَّتهاانتفاعهاوكانصَدَاقها،عِتْقَهاالسَّيِّدُجعَلَإذاكما

عنثابتعنسليمانبنجعفرطريقمن)5478("و"الكبرى334(1)""المجتبى(1)

""المختارةفيالضياءوذكره)7187(،حبانابنالحديثصححوقدادلَّهُبهعكَتهُ،رَأنس

"ولاقولَها:أَعلَّقد27()2/":التثريب"طرحفيالعراقيالحافظأنإلا(،16)80

متأخرالكفارعلىالمسلماتتحريمإذ؛والمخالفةبالشذوذ"أتزوجكأنلييحل

الخِطْبة.هذهعن

"ولا".:بد،ز،)2(

هوكماالحديثمصادرجميعوفي،"به"فدخلت:الهنديةطوالنسخجميعفي)3(

الناسخ.أوالمؤلفمنقلمسبقفلعله،مثبت

وفي.""الحكموكتبحُكّتثمأخرىكلمةمكانهامكتوبًاوكان"الحكم"هذا:ن(4)

.("الحديث"هذا:المطبوع
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وبذلها،طلحةأبيباسلامانتفاعهامنسُليمأماختارتهالذيهووهذاصداقها،

.الزَّوجيبذلهالذيالمالمنإليهاأحبُّ(1وهذا)،أسلمإنلهنفسها

بالعلمرضيتفإذابه،تنتفعللمرأةحقًّاالأصلفيشُخالصَّداقفإنَّ

وأنفعهاالمهورأفضلمنهذاكان=للقرآنوقراءتهالزَّوجوإسلاموالدِّين

وأدراهمبثلاثةالمهربتقديرالحكمُوأين،مهرٍعنالعقدُخلافماوأجلِّها،

نصًّاذكرناماالمهركونبصحَّةالحكمإلىوالقياسالنَّصِّمنعشرةٍ

!وقياسًا؟

نفسَهاوهبتالتيالموهوبةوبينالمرأةهذهبينمسوِّيًا)2(هذاوليس

هبةًنفسَهاوهبتتلكفإنَّ،المؤمنيندونمنلهخالصةٌوهي!،للنَّبيِّ

وإن،وصَداقٍبولينكاحٌفإنَّه،فيهنحنمابخلاف،وصداقٍوليٍّعنمجرَّدةً

نفعه،منإليهايرجعلماالمالعنعِوَضًاجعلتهالمرأةفإنَّ،ماليٍّغيركان

الموهوبةبخلافمالها،منشيءٍكهبةمجرَّدةًهبةًللزَّوجنفسَهاتهبولم

الأحاديث.هذهمقتضىهذا.رسولهبهااللّهخصَّالتي

منافعتكونولامالًا،إلاالصَّداقيكونلا:قالمَنبعضهفيخالفوقد

روايةٍفيوأحمدحنيفةأبيكقولصَداقًا،تعليمهولاعِلْمهولاالحُرِّ)3(

عنه)4(.

هذا"."وكان:ب(1)

"مستويا".:الهنديةط،مد،2()

تصحيف.،"أخرى":والرسالةالفقيوط"أخر"(،:الهنديةط)3(

":الإنصافو"(،01/301)":و"المغني278(،277-)2/":الصنائعبدائع"ينظر4()

/8(-9220.)23
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كأبي(1)دراهموعشرة،كمالكدراهمثلاثةمنأقلَّيكونلا:قالومَن

إجمإعٍولاسنَّةٍولاكتابٍمنعليهادليللاشاذَّم!أخرأقوالٌوفيه)2(،حنيفة

.صاحبٍقولولاقياسٍولا

وأ!لًخي!،بالنَّبياختصاصَهاذكرناهاالتيالأحاديثهذهفيادَّعىومن

عليه!يقوملافدعوىخلافها،علىالمدينةأهلِعَمَلَأنَّأو،منسوخةأنَّها

بنسعيدالتَّإبعينمنالمدينةأهلسيِّدُزوَّجوقديردُّها.والأصل،دليلٌ

مناقبهفيذلكعُدَّبل،أحدٌعليهينكرولم)3(،درهمينعلىابنتهالمسيَّب

دراهم،خمسةصَداقعلىعوفٍبنالرَّحمنعبدتزوَّجوقد.وفضائلة

صاصماجهةمنإلاالمقاديرإثباتإلئسبيلولا!يط)4(.النَّبئيُوأقرَّه

أعلم.وادلّّه.الشَّرع

."عشرةأولا:م،ح(1)

ردلنوااو"،(231-5/131):"يةلبنااو"،(741-5/641):"المبسوط"ينظر(2)

.(2981/):"المدونةولاتهذيب(،054-4944/):"والزيادات

المزني"كتابعلى"الزياداتفيزيادبنبكروأبو62(0)منصوربنسعيدأخرجه)3(

ابنعنمقبولةطرقٍمن(،167)2/:"الحلية"فينعيموأبو053(،528-)ص

فييعلىأبيوابن(،4/187):"الكاملدافيعديابنأخرجهوكذا،المسيب

.(1/141):""الطبقات

بنأنسحديثمن(1)427ومسلم2(،0)48منهامواضعفيالبخاريأخرجه4))

عندذلكتفسيروجاء،ذهبمننواةوزنأصدقهاأنه:فيهماوالذياللَّهُ!كَئهُ،رَمالك

".دراهمخمسةالنواة:نجيحأبيابنداقال71(:)5""المنتقىفيالجارودابن
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فصل

تزصًابصاحبهيجدالزوجينأحدفيوخلفائهلمجي!حُكْمهفي

عنّينًايكونَّالزوجأوجُذامًاأوجُنونًاأو

زسولأنَّ:عُجْرةبنكعببنيزيد)2(حديثمن)1(:أحمد""مسندفي

علىوقعدثوبهفوضععليها،دخلفلمَّا،غِفارٍبنيمنامرأةًتزوَّج!ي!اللّّه

عليك"خذي:قالثمَّ،الفراشعنفامَّاز)3(بياضًا،بِكَشْحِهاأبصرالفراش

شيئًا.آتاهاممَّاياخذولم"ثيابك

وأجنونبهارجل،جهاغرَّامرأةٍ"إلّما:قالأنَّهعمرعن)4(:"الموطَّأ"وفي

".غرَّهمَنعلىالرَّجلوصَداقمنها،أصاببماالمهرفلها،بَرَصٌأوجذامٌ

)1(

)2(

)3(

)4(

منصوربنوسعيد223(،)7/:الكبير""التاريخفيالبخاريوأخرجه(،61)320

زيدبنجميلعلىمداره؛ضعيفوهو34(،)4/:والحاكم)982(،"سننه"في

وابنُ(،151)7/:"العلل9الدارقطنيُّفيالحديثَأَعلَّوبه،ضعفهعلىمتفق،الطائي

483(،)7/:المنير""البدرفيالملقنوابن287ُ(،)3/":التنقيح"فيالهاديعبد

.بالاضطرابإعلالة2(59)3/:""التلخيصفيوزاد

فيوالمذكورالحديثومصادر"المسند"فيوالذي؛والمطبوعاتالنسخفيكذا

بنسعد:ويقالزيد.بنكعب:ويقال.الأنصاريعجرةبنكعببن)زيد:ترجمته

56(.1)3/:"و"اللسان(،2194/):إالصحابة"معجمانظرزيد(.

المسند"."نسخبعضفيكذلكوهو"فانحاز":ب

)3672("الدارقطنيو"سنن)818(،منصور"بنسعيد"سننوفي(،41)99

عنالكلامسبقوقدعمر،عنالمسيبابنعنسعيدبنيحنىطريقمنله،واللفظ

للانقطاعوضعَّفه،سيأنيكماالمصنفرأيوهو،مقبولوأنهعمر،عنسعيدمُرسل

328(.)6/:"الإرواء"فيالألباني
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دخلإذاوالمجنونةوالجَذْماءالبرصاءفيعمر"قضى):1آخر)لفظٍوفي

وليِّها(".علىلهوهوإيَّاها،بمسيسةلهاوالصَّداقبينهمافُرِّقبها-

طلَّق:عبَّاسٍابنعنعكرمةحديثمن)2(داود"أبي"سننوفي

إلىفجاءت،مزينةمنامرأةًوبمَحرُكانةأمَّ-وإخوتِهِ)3(ركانةأبو-يزيدعبدُ

منأخذَتْهالشعرةٍ-الشَّعرةهذهتغنيكماإلاعنِّييغنيما:فقالت!ي!النَّبيِّ

أنَّهوفيه.الحديثفذكر...حميَّة"!ي!النبيَّفأخذت،وبينهبينيففرِّقْ-رأسها

)4("،وإخوتهرُكانةَأمَّامرآلك"راجع:قال،]ثمَّ،ففعل،"طلِّقها":لهقال!و

)1(

)2(

)3(

)4(

قبله.كالذي)3673(الدارقطنيعند

مدلس،وهو،جريحابنبعنعنةأُعلَّوقد(،1)1334الرزاقعبدوكذا2(،1)69

بنمحمدوأنه(194)2/:الحاكمعندباسمهالتصريحجاءوقدهنا،شيخهوبابهام

-بالسماعمصرِّحًا-فرواهإسحاقابنوتابعهجدًا،ضعيفوهو،رافعأبيبناللّهعبيد

وضعّف؛نكارةعكرمةعنداودروايةفيأنإلا،عكرمةعنالحصينبنداودعن

ووافقةأحمد،وجوَّدها(،2151/):"المتناهية"العللفيالجوزيابنُالمتابعةهذه

2(.45و226)3/":"الفتاوىفيكماالإسلامشيخ

علىتعليقهفيشاكرأحمدوالشيخهنا،والمصنف،الحاكمصححهوالحديث

893(.)6/:"الأم-داودأبيصحيح"فيالألبانيوحسنه(،19)3/:المسند""

يضعفحنبلبنأحمد"وكان:وقال236(،)3/:(""المعالمفيالخطابيوضعفه

أبيعندركانةبيتآلحديثَأحمدُضعَّفبل:قلت.كلها("الأحاديثهذهطرق

شيخعنهنقلكما،تخريجهوسيأتي."..البتةامرأتهطلقركانة"أن22(:0)6داود

312(،)32/:""الفتاوىانظربشيء".ليسالبتةفيركانة"حديث:قولهالإسلام

293(.)7/":و"المغني85(،67،71،73،و)33/

".و"السننالنسخمنوالمثبت"زوجته("،:المطبوعفي

"."السننمنالمعكوفينبينوما.والرسالةالفقيطمنسقطت"إخوته"
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وتلا:،أرْجعها)1("علمتُ"قد:قال.اللّّهرسولياثلاثًاطلَّقتهاإئِّي:فقإل

.،1:لـطَّلاقا]!لِعِدَّدهِنَّفَطَلِّقُوهُنَّلبًآطَلَّقتُمُإِذَالنَّبئُايَ!يّهُا)

،رافعٍأبيبنيبعضعنلهجُرَيجٍابنروايةإلاالحديثلهذاعلَّةولا

،العدولالثِّق!!الأئمَّةمنجريجٍوابنُتابعيُّ،هوولكن،مجهولٌوهو

الكذبيكنولمجرح،فيهيُعْلَملممالهتعديلغيرهعنالعدلورواية

رسولمواليسيَّماولا،المدينةأهلمنالتَّابعينسيَّماولاالتَّابعين،فيظاهرًا

لاإليها،)2(المسلمينحاجةتشتدُّالتيالسُّنَّةهذهمثلسيَّماولا!يمّ،اللّّه

حالة.يبيِّنولمعندهثقةٍغيرعنولاكذَّابٍعنحمَلَهاأنَّهجُرَيجبابنيُظَنُّ

)5(مسعودٍبناللّهوعبد)4(وعثمارعمر)3(عنبالعُنَّةالتَّفريقخاء

."جعهارا":"لسنناو"،ن(1)

النسخ.خلاف"الناس":المطبوع2()

ابنطريقمن381(1)"السنن"فيوالدارقطني(،0651)2شيبةأبيابنعند)3(

شيبةأبيابنوأخرجة،"سنةيؤجّلأنالعنّينفيعمر"قضى:قالالمسيب

فرقوإلاإليهاوصلفإنسنةالعنِّين"يؤجَّل:عنهالحسنطريقمن(641)29

نأشريحإلىكتبعمرأن":الشعبيطريقمن(651،70651)30وفيبينهما"،

فخيِّرها".وإلااستطاعهافان؛إليهيرفعيوممنسنةالعنينيؤجل

أثرهأخرحوقد)علي(،:صوابُهقلمٍسبقولعله،إليهعزاهمنعلىولاعليهأقفلم(4)

بنالحكمعنعمارةبنالحسنطريقمنضعيفبسند(1)7250الرزاقعبد

شيبةأبيابنوأخرجه.عليًّايدركلموالحكم،متروكضعيفالحسن؛عنهعتيبة

":"الدرايةفيالحافظوضعفةعنه،مزاحمبنالضحاكطريقمن(1)9648

مدلس.وهو،إسحاقابنعنعنةوفيه،وعليالضحاكبينللانقطاع77()2/

مستور.وهو،هانئبنهانئطريقمن2(020)منصوربنسعيدوأخرجه

="الكبير"فيوالطبراني(،09461)شيبةأبيوابن(،01)723الرزاقعبدأخرجه5()
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أبيبناللّّهعبدبنوالحارث)1(سفيانأبيبنومعاويةجُنْدبٍبنوسَمُرة

سنةً،أجَّلوهوالمغيرةمسعودٍوابنعمرلكنَّ)3(.شعبةبنوالمغيرة)2(ربيعة

ربيعةأبيبناللّهعبدبنوالحارثيؤجِّلوه،لموسَمُرةومعاويةوعثمان

.أشهرٍعشرةأجَّلة

عن(،عون)ْبناللّّهعبدأنبأناهُشَيم،حدَّثنا)4(:منصورٍبنسعيدوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

(5(

يؤجَّل":قالعنهقبيصةبنوحصين،أبيهعن،الربيعبنالركينطريقمن079()4

مجمع"فيالهيثميقال،"الصداقولهابينهما،فرقهـالاإليهاوصلفانسنة،العنِّين

".ثقةوهو،قبيصةبنحصينخلاالصحيحرجال"رجاله3(:10)4/الزوائد":

":"الكبرىفيوالبيهقي(،484)8/:"الأوسط"فيالمنذرابنُأثرَهماأخرج

امرأةأتت":قالأبيهعنجوشنبنالرحمنعبدبنعيينةطريقمن228(،)7/

أنهوزعم،ذلكفأنكرزوجَهافدعاإليها،يصللازوجهاأنوعرَّضتْفذكرتْسمرةَ

:سمرةقالاَخرهاوفي...قصةوذكر،معاويةإلئذلكفيسمرةفكتبإليها،يصل

والنسائي.معينابنوثقهوعيينةحسن،وسنده.مخضخض"ياسبيلهاخلِّ

مغيرةعنهشيمطريقمن(461)39شيبةأبيوابن2(،10)6منصوربنسعيدأخرجه

؛سندهاتصالوالظاهر.أشهر"عشرةأهلهإلئيصللمرجلًاأجَّلأنه":عنهالشعبيعن

هـ(.07)سنةقبيلالحارثوتوفيعمر،خلافةمنخلتسنينلستولدفالشعبي

ألىعنالرُّكين،طريقمنجيِّدبسند381()5والدارقطني(،16751)شيبةأبيابنأخرجه

وثقهحنظلةبنوالنعمانابن(،:الصوابولعل،المصنَّف""في)كذاعنه،النعمانحنظلة

.(1191)"الإرواء":وانظر،المدينيابنلهحديثٍإسنادَوحسَّن،حبانوابنالعجلي

منقطع؛وهو،سيرينابنعنطريقينمن(1)3460الرزاقعبدوكذا2(،120)

عنمعلَّقًا2(70)9/:""المحلىفيرواهحزمابنأنإلاعمر،يدركلمسيرينفابن

محفوظًاكانفإنعمر،عنأنسعنسيرينابنعنعونابنعنهشيمعنسعيد

صحيح.فإسناده

"سنن=فيكماالصوابهووالمثبت.تصحيف"،عوف":والمطبوعاتالنسخفي
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امرأةًفتزوَّجالسِّعاية،بعضعلىوجلًابعثالخطَّاببنعمرأنَّ:سيرينابن

فانطلق:قاللا،:قال؟عقيمأنَّكأعْلَمْتهاعمر:لهفقالعقيمًا،وكان

خيِّرها.ثمَّفاعْلِمْها،

.(1امرأتة)وبينبينهفرَّقوإلَّاأفاقفإنسنةًمجنونًاوأجَّل

لاوافقهما:ومن)2(حزمٍوابنداودفقال،ذلكفيالفقهاءفاختلف

والعُنَّةبالجَبِّإلايفسخلا:حنيفةأبووقال،البتَّةبعيبٍالننكّاحيُفسَخ

خاصَّةً)3(.

والقَرْنوالبَرَصوالجُذامبالجنونيُفْسَخ4(:)الشَّافعيُّومالكوقال

فَتْقاءالمرأةتكونأنعليهما)5(:أحمدالإماموزاد،خاصَّةًوالعُنَّةوالجَبِّ

السَّبيلين.بينمامنخرقة

فيوالمنيالبولِمخرجيوانخراقوالفَرْجالفمنَتَنِفيولأصحابه

البصريعونأبو،المزنيأرطبانبنعونبناللّّهعبدوهو.و"المحلَّى"،سعيد"

و"تهذيب388)،)5/:الكبير"التاريخ)ينظر.العلماءساداتمن(051)ت

3(.384-564/):"التهذيب

6(.01/1):""المحلىفيحزمابنذكره(1)

6(.01/1):""المحلىينظر2()

323(.322-)2/:"الصنائع"بدائع)3(

و"تهذيب(،904-1/804)2:"المطلبو"نهايه2َ(،61)6/:"الأم"ينظر4()

البر.عبدلابن71(2)2/:"و"الكافي(،2177/):"المدونة

6(.0-01/55)":المغنيو"،الخطابلأبي93(4)ص"الهداية"ينظر:)5(
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والاستحاضة،والنَّاصور(1والباسور)،فيهالسَّيَّالةوالقروح،الفرج

السَّلِّأو)3(،البيضتينقطعوهووالخِصاءالنَّجو،أو)2(البولواستطلاق

مشكلًا،خُنثىأحدهماوكونرضُّهما،وهووالوَجْأ،البيضتينسلُّوهو

العقدبعدالحادثوالعيبالسَّبعة،العيوبمنمثلهبصاحبهالذيوالعيب

.وجهان

الجاريةبهتُرَدُّعيبٍبكلِّالمرأةردِّإلى:الشَّافعيِّأصحاببعضوذهب

حكاهوممَّن.قالهمنولامظنَّتهولاالوجههذايعرفلاوأكثرهم،البيعفي

القولوهذا)5(،"الشَّافعيِّأصحاب"طبقاتكتابفي)4(العبَّاديعاصمأبو

وافقه.ومن)6(حزمٍابنقولأوالقياسهو

منهاأولىهومادونثمانيةٍأوسبعةٍأوستَّةٍأوعيبينعلىالاقتصاروأمَّا

اليدينمقطوعةوكونها،والطَّرشوالخَرَسفالعمى،لهوجهفلالها،مساوٍأو

المنفِّرات،أعظممِن=كذلكالرَّجلكونأوأحدهما،أوالرِّجلينأو

والصاد،بالسين:والباسور."البواسير":نسخةفيأنهإلىنفيوأشار،الهنديةط(1)

":"المغربينظر.المِقْعدةفيكالدماميلمعروفمرضوهيالبواسير،واحد،معرّب

.(958)2/:"و"الصحاح7)،1/4)

وغائط.ريحمنالبطنمنيخرجماوالنجو:!"(بالبولالبطن"واستطلاق:ب)2(

"."الخصيتين:مح،)3(

تصحيفالعباداني"،":والمطبوع-بعدا-النسخبقيةوفي،تصحيف،"الغفاري"د:(4)

-4/401)":الشافعية"طبقاتفيترجمتهوتنظرد،من""العبادي:وصوابهأيضًا،

211).

الشافعي.اصحابثقاتمنالجارودأبيبنموسىعنحكاه2(ه)ص)5(

.(011-01/901):""المحلىفي)6(
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إنَّماوالإطلاق،للدِّينمنافٍوهو،والغترِّالتَّدليسأقبحمنعنهوالسُّكوت

بنعمرالمؤمنينأميرقالوقدعُرفًا،كالمشروطفهو،السَّلامةإلىينصرف

،(1)وخيرها"عقيمٌأنَّك"أَخبِرها:لهيولدلاوهوامرأةًتزوَّجلمنالخطَّاب

؟!نقصٌلاكمالٌعندهاهذاالتيالعيوبفيادلَّه!عَتهُرَيقولفماذا

مقصودُبهيحصلولامنهالآخرالزَّوجَينفِّرُعيبٍكلَّأنَّوالقياس

أنَّكم!،البيعمنأولىوهوالخيار،يوجِبُوالرَّحمةالمودَّةمنالنكّاح

اتلّّهألزموما،البيعشروطمنبالوفإءأولىالنكّاحفيالمشترَطةالشُّروط

مقاصدتدبَّرومن،بهوغُبِنبهغُرَّبمامغبونًاولاقطُّمغرورًا)2(ورسولُه

لم،المصالحمنعليهاشتملوماوحكمتهوعدلهومواردهمصادرهفيالشَّرع

الشَّريعة)3(.قواعدمنوقُربهالقولهذارُجحانعليهيخْفَ

عمر:قال:قالالمسيَّبابنعنالأنصاريُّسعيدٍبنيحمىروىوقد

علىاطَّلعثمَّبها،فدخلبَرَصٌأوجُذامٌأوجنونٌوبهازُوِّجتامرأةٍأيُّما

غرَّه)4(.كمادلَّسبماالصَّداقالوليِّوعلىإيَّاها،بمسيسهمهرُهافلها،ذلك

الباردالهذيانبابمِنعمرمنيسمعلمالمسيَّبابنَبأنَّهذاورَدُّ

يُقبل)5(لمإذاأحمد:الإمامقالقاطبةً،الحديثأهللإجماعالمخالف

تخريجة.سبق(1)

"معذورًا".:ح2()

ومحاسنالشريعةقواعدمنعليهاشتملومما":وهيوزيادةسقطفيهابفيالعبارة)3(

"!بذلكجزمالحكم

تخريجه.سبق4()

".نقبل":نز،)5(
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(1)جمهورهمالإسلاموأئمَّة!؟يقبلفمنعمر،عنالمسيَّببنسعيد

عنبروايتهفكيف!ي!((،اللّهرسول"قال:المسيَّببنسعيدبقوليحتجُّون

فيفتيعمر،قضاياعنيسألهسعيدإلىيرسلعمربناللّهعبدوكإنعمر؟!

الإسلامفيلةممَّنبعدهممَنولاعصرهأهلمنقطّأحدٌيطعنولمبها،

بغيرهم.عبرةولاعمر،عنالمسيَّببنسعيدروايةفيمعتبرٌقوذ

جُذامٌأوجنونٌأوبرصٌوبهانكحتامرأةٍأيُّما:عليالشَّعبيُّعنوروى

وإن،طلَّقشاءوإنأمسكشإءإنيمسَّهإ،لممابالخيارفزوجها،قَرْنٌأو

فرجها)2(.مناسنحلَّبماالمهرفلهامسَّها

بنسعيدعن،سعيدٍبنيحيىعنالثَّوريِّ،سفيانعن:وكيعٌوقال

الصَّداقفلهابها،فدخلعمياء،أوبرصاءتزوَّجه!إذا:قالعمرعنالمسيَّب،

غرَّه)3(.مَنعلىبهويرجع

علىالمنقدِّمةالعيوبتلكيذكرلماللَّه!كَتهُرَعمرأنَّعلىيدلُّوهذا

الإسلامقاضيحَكَموكذلكعداها،م!دونوالحصرالاختصاصوجه

شُريع.:وحكمةودينهبعلمهالمثليضربالذي-حقًّا-

خاصم:قالسيرينابنعن،أيوبعنمعمر،عن)4(:الرزاقعبدقال

".وجمهورهم":الفقيوطب(1)

من2(،51)7/:"الكبرى"فيالبيهقيطريقهومن82(،1)منصوربنسعيدأخرجه)2(

لمفالشعبي؛للانقطاعضعيفوسندهعنه،الشعبيعنمطرفعنسفيانطريق

اَللَّهُ!عَئهُ.رَعنةوالضحاكالحكمعنمنقطعةأخرىطرقولهعليًّا،يسمع

تخريجة.سبق)3(

صحيح.وسنده(01)685""المصنففي(4)
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،النَّاسأحسننزوِّجكإنَّا:ليقالواهؤلاءإنَّ:فقال،شريحإلىرجل

فتأمَّليجز،لمبعيبٍلكدلّسكانإن:شريحفقالعمشاء،بامرأةٍفجاءوني

عيبٍكلَّأنَّيقتضيكيف،بعيبٍلكدلِّسكانإن:وقولَهالقضاء،هذا

به.الرَّدُّفللزَّوجالمرأةبهدُلِّسَت

.(1)عضالٍداءٍكلِّمنالنكّاحيردُّ:الزُّهريّوقال

دونبعيبٍالرَّدَّيخصُّوالمأنَّهمعلموالسَّلفالصَّحابةفتاوىتأمَّلومن

الجنون:الأربعةالعيوبمنإلاالنِّساءتُرَدُّلاعمر:عنزويتروايةًإلاعيبٍ

أكثرإسنادًالهانعلملاالروايةوهذه)2(.الفرجفيوالدَّاءوالترصوالجُذام

(".وعليعمرعنوهبابنعن"أصبغمن

بنعمروعنسفيإنذكَرَهمتَّصل،بإسنادٍذلكعبَّاسٍابنعنرويوقد

عنه)3(.دينإرٍ

و"التمهيد":(،124)5/:و"الاستذكار"(،01/211):""المحلىفيذكره(1)

6(1/.(79

المصنف؛ذكرهماغيرإسنادًالهيذكرولم(،01/131):أ"المحلىفيحزمابنذكره2()

منقطع.وهو

عن،وشعبة،القاسمبنروحطريقمن2(51)7/":"الكبرىفيالبيهقيأخرجه)3(

طالب،أبيبنيحيىسندهوفي.عنهزيد،بنجابرالشعثاءأبيعندينار،بنعمرو

.ثقاترجالهوبقية"،بحجةأحدفيهيطعنولم،عنديبهبأس"لا:الدارقطنيقال

لابنتبعًاالمصنفذكرهالذيعيينةابنطريقمنعباسابنأثرعلىنقفلم:تنبيه

عندكمامقطوعًا،الشعثاءأبيعنعمروعنسفيانروايةوالثابتسهو،ولعله؛حزم

2).51)7/":"الكبرىفيوالبيهقي)،01)675الرزاقعبد
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فبانتالجمالَشرَطأوالسَّلامةَشرَطإذاوأمَّا،الزَّوجُأطْلَقإذاكلُّههذا

بيضاءشرَطَهاأوشمطاء،عجوزًافبانتالسِّنِّحديثةَشابَّةًشرَطَهاأوشوهاء،

كلِّه.ذلكفيالفسخفلهثيَبا؛فبانتبكرًاأوسوداء،فبانت

علىغُرْمٌوهوالمهر،فلهابعدهكانوإنمهر،فلاالدُّخولقبلكانفإن

نإبهعليه!رجعأومهرُهاسقطالغارَّةهيكانتوإن،غرَّهكانإنوليِّها

وهي(،1عنه)الرِّوايتينإحدىفيأحمدُهذاعلىونصَّ،قبضَتْهكانت

المشترِط.هوالزَّوجكانإذافيمابأصولهوأولاهماأقْيَسهما

فيإلالهاخيارفلابخلافه!فبانصفةًفيهشرطَتْإذا:أصحابهوقال

بخلافهبانإذاالنَّسبشرطوفيالخيار.فلهاعبدًا،بانإذاالحرِّيَّةشرط

واشتراطها،اشتراطهبينفرقلاأنَّه:وقواعدهمذهبهيقتضيهوالَّذي،وجهان

المفارقةمنتتمكَّنلالأنَّها؛أولىاشترطَتْهمافاتإذاله!الخيارإثباتبل

لهايجوزفلَأَن،بغيرهالفراقمنتمكُّنهمعالفسخلهجازفإذابالطَّلاق،

أولى.تمكُّنهاعدممعالفسخ

دينهفيتشينهلادنيئةٍصناعةٍذاالزَّوجظهرإذا)2(تفسخأنلهاجازوإذا

شابًّاشرَطَتْهفإذابه،لذَّتها)3(واستمتاعهاكمالتمنعوإنَّما،عرضهفيولا

تُلزَمفكيفأسود،أخرسأطرشأعمىمشوَّهًاشيخًافبانصحيحًا،جميلًا

القياسعنوالبعدوالتَّناقضالامتناعغايةفيهذا؟!الفسخمنوتُمنَعبه

التَّوفيق.وبادلّه.الشَّرعوقواعد

":)01/64-65(.ينظر"المغني)1(

"."الفسخ:والرسالةالفقيوطد،2()

واستمتاعها"(.لذخها"كمال:المطبوعفي)3(
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ولاالبَرَص،منالعدسةبقَدْرالفسخمنالزَّوجينأحديمكَّنوكيف

ذلكمنإعداءًأشدُّوهو(،المستمكن)1المستحكمبالجربمنهيمكَّن

؟!العضالالدَّاءأنواعمنغيرهوكذلكاليسير،البرص

منعلىوحرَّم،سلعتةعيبكتمانَالبائععلىحرَّمالنَّبيُّع!ي!كانوإذا

!يوّالنَّبيُّقالوقدالنَكّاح،فيبالعيوبفكمِف،المشتريمنيكتمهأنعلمه

معاوية"أمَّا:الجهمأبيأومعاويةنكإحفياستشارتهحينقيسبنتلفاطمة

)3(."عاتقهعنعصاهيضعفلاجهم)2(أبووأمَّاله،ماللافصعلوذ

كتمانُةيكونفكيف،وأوجبأولىالننبّاجفيالعيببيانأنَّفعُلِم

عنقفيلازمًاغلًّاالعيبذيوجَعْلللزومهسببًابهالحراموالغشُّوتدليسُه

؟!خلافهوشَرْطمنه،السَّلامةشَرْطمعسيَّماولاعنة،نُفرتهشدَّةمعصاحبه

واللّه.تأباهوحِكَمها)4(وقواعدهاالشَّريعةتصرُّفاتأنَّيقينًايُعْلَمممَّاهذا

أعلم.

منالسَّلامةَاشترطإذاالزَّوجأنَّإلىحزم)5(ابنمحمدأبوذهبوقد

خيارولا،منعقدٍغيرأصلهمنباطلفالنكّاحكان،عيبٍأيَّفوجدالعيوب

التيغيرعليهأُدْخِلتالتيلأنَّ)6(:قال.ميراثولانفقةولاإجازةولافية

."المتمكن":الهنديةط،م،ح(1)

."الجهمابو":حز،2()

اكأيئَةُعَنفَا.رَقيسبنتفاطمةحديثمن(0481)مسلمأخرجه)3(

الواو!بدون"حكمها":بد،،"وأحكامها":المطبوع(4)

.(01/511):""المحلئفي5()

".و"المحلىمهامشومنالنسخباقيمنوالمثبت"إن"،:الهنديةطم،،نز،ح،)6(
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زوجيَّةفلايتزوَّجه!لمفإذاشأ،بلاالمعيبةغيرالسَّالمة(1لأن)،تزوَّج

بينهما.

فصل

لزوجهاالمرأةخدمةفي!يماللّّهرسولحُكْمفي

أبيبنعليِّبينالنَّبيُّلمجرِوّ"حكم")2(:"الواضحةفيحبيبابنقال

فاطمةعلىفحَكَم،الخدمةإليهاشتكياحينفاطمةزوجتهوبينطالبٍ

قالثمَّ،الظَّاهرة"بالخدمةعليئعلىوحكم،البيتخدمةالباطنةبالخدمة

البيتوكنسوالفرشوالطَّبيخالعجين:الباطنةوالخدمة:حبيبابن

كلِّه.البيتوعملالماء،واستقاء

فيتلقىماإليهتشكو!يوّالنبيَّأتتفإطمةأنَّ(")3(:"الصَّحيحينوفي

جاءفلمَّا،لعائشةذلكفذكرَتْ،تجدهفلمخادمًا،وتسألهالرَّحىمنيديها

،نقومفذهبنامضاجِعَنا،أخذناوقدفجاءناعليُّ:قال.أخبرَتْه!يمّاللّهرسولُ

:فقال،بطنيعلى)4(قدمهبردوجدتحتَّىبيننافقعدفجاءمكانكما،:فقال

فسبِّحامضاجعكماأحذتماإذاسألتما؟ممَّالكماخيزهوماعلئأدلُّكما"ألا

خيزفهووئلاثين،أربعًاوكبِّرا)5(،وثلاثينثلاةًياواحمدا،وثلاثينئلاثًااللّه

أثبتّ.مافيهمافان"المحلىو"بعدا"ان":النسخفي(1)

6(.4/11):"والزيادات"النوادرينظر2()

بنعليحديثمن)2727(ومسلم6318(،037،5361،)5البخاريأخرجه)3(

آللَّهُ!كلَئهُ.رَطالبأبي

.وغيرهمسلمعندوبالإفراد،البخاريلفظوهو""قدميه:المطبوعفي(4)

.نمندب"وثلاثينثلاثًا"اخمد5()
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ولا:قالصِفّين؟ليلةولا:قيلبعْدُ،تركتُهافما:علئيقال."خادمٍمنلكما

صفِّين.ليلة

1(،كلِّه)البيتِخدمةَالزبيرَأخْدُمكنتُ:قالتأنَّه!أسماءعنوصحَّ

)3(.عليهوأقوملهأحثزُّ)2(كنت،أسوسُهوكنتفردسٌلهوكان

الدَّلو،وتخْرِزالماء،وتسقي،فرسَهتعلفكانتأنَّهاعنهاوصحَّ

)4(.فرسخٍثلثيعلىلهأرضٍمنرأسهاعلىالنَّوىوتنقل،وتعجن

لهخدمَتَهاوالخلفالسَّلفمنطائفةفأوجب،ذلكفيالفقهاءفاختلف

.شيءٍكلِّفيزوجهاتخدمأنعليها:ثورٍأبووقال،البيتمصالحفي

ذلكإلىذهبوممَّن،شيءٍفيعليهاخدمتهوجوبَطائفةومنعت

اقتضىإنَّماالنكّاحعقدلأنَّقالوا:الظَّاهر)6(،وأهلحنيفةوأبوالشَّافعيُّ)5(

تدلُّإنَّماالمذكورةوالأحاديثقإلوا:،المنافعوبذلالاستخداملاالاستمتاع

منها؟الوجوبفأين،الأخلاقومكارمالتَّطوّععلى

الحديث.مصادرفي""كلهلكلمةوجودولا،والمطبوعالنسخفيكذا(1)

والرسالة:الفقيوطالحديثمصادروفي،الهنديةوطالخطيةالأصولفيكذا2()

".احتشّ"

2(.821)مسلمأخرجه)3(

3(.821/24)ومسلم(،151،34225)البخاريأخرجه(4)

الهندية،طولاالنسخفي"مالك"لـوجودولا"والشافعيمالك":والرسالةالفقيط)5(

."...والشافعيحنيفةأبو":الأخيرةفيووقع

،(01/522):"المغنيو"(،1/223ه):"المبسوطو"(،805)9/:"البيان"ينظر6()

".)المغنيفيعليهنصأحمدقولوهو73(./01):"المحلىو"

263



اددّهخاطبهممنعندالمعروفهوهذابأنَّالخدمةَأوجبمَنواحتجَّ

وعجنه(1)وطبخهوكنسهالزَّوجوخدمةالمرأةترفيهوأمَّا،بكلامهسبحانه

:يقولتعالىواددّهالمنكر)2(،فمِنالبيتبخدمةوقيامهوفرشهوغسيله

قَؤَّمُوتَعَلَىلُلرِّجَاآ):لقاو،،822:لبقرةا]!فَخرُودثبِأعَلَيهِنَّألّذَى!لُ!يووَ!نَّ

فهيلهاالخادمهويكونبلالمرأةتخدمهلموإذا34،،]النساء:ألنِّصَاَء!

عليه.القوَّامة

مِنوطرَهيقضيالزَّوجينمنوكلّ،البُضْحمقابلةفيالمهرفانَّوأيضًا:

انتفاعهمقابلةفيومسكنهاوكسوتهانفقتهاسبحانهاددّهأوجبفإنَّما،صاحبه

.الأزواجعادةبهجرتوماوخدمَتِها،بها)3(الاستمتاعفي

خدمةُوالعُرفُالعُرف)4(،علىتُنَزَّلإنَّماالمطلقةالعقودفإنَّوأيضًا

وأسماءفاطمةخدمةإنَّ:وقولهم.الدَّاخلةالبيتبمصالحوقيامهاالمرأة

الخِدْمة،مِنتلقىماتشتكيكانتفاطمةأنَّيردُّهوإحسانًا)5(=تبرُّعًاكانت

فييحابيلاع!ي!وهو،عليكهيوإنَّماعليها،خدمةَلا:لعلييقلفلم

له:يقللم،معهوالزبيرُرأسهاعلىوالعلفأسماءرأىولمَّاأحدًا،الحكم

سائرَوأقرَّاستخدامها،علىأقرَّهبللها،ظلمٌهذاوأنَّعليها)6(،خدمةَلا

."وطحنة":المطبوع(1)

عرفهم.فيالمعروفغيرالناسعندالمنكرمنالرجلعلىإيجابهيعني2()

النسخ.خلافبها"استمتاعةمقابلة"في:المطبوع)3(

."العادة":ب(4)

.واحتسائا"":ب(5)

النسخ.سائرفيوليست"عليكهي"وإنما:بد،فيبعده)6(
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مذا،والرَّاضيةَالكارهةَمنهنَّبأنَّعلمهمع،أزواجهماستخدامعلىأصحابة

فيه.رلبلاأمز

ذساءأشرففهذه،وغنيَّةٍوفقيرةٍودذيئةٍشربفةٍبينالتَّفريقيصحّولا

يُشْكِها،فلم،الخدمةإليهتشكو"لمجيموجاءتهزوجَها،تخدُمكانتالعالمين

فياللّّه"اتَّقوا:فقالعانيةً،المرأةَالصَّحيحالحديثفيلمجي!النَّبئيُسمَّىوقد

.(1)"عوانَّعندكمفإنَّهنَّالنِّساء،

أنَّريبولايده،تحتهومنخدمةُالأسيرومرتبةُالأسير،:والعاني

أحدُكمفلينظررقّالنكّاحالسَّلف)2(:بعضقالكماالرِّقِّ،مننوعالنكّاح

كريمتَه.يُرِقُّمَنعند

الدَّليلين،منوالأقوىالمذهَبَينمنالرَّاجحالمنصفعلىيخفىولا

)3(.أعلمواللّّه

تخريجه.سبق(1)

حملعنالمغني"فيالعراقيقالالئَةُ!كلَن!،رَوعمروأسماءعائشةإلىنُسب2()

علىموقوفًا"الأهلينمعاشرة"فيالتوقانيعمرأبو"رواه(:947)صالأسفار("

".أصحوالموقوفمرفوعًا،ذلكوروي:البيهقيقالبكر،أبيابنتئيوأسماءعائشة

قالت:قالالزبيربنعروةطريقمن95(1)منصوربنسعيدرواهأسماءوحديث

منعندأحدكمفلينظرْرقّ،النكاحهذاإنبَنيُّ،بَنيُّوبَنئي"يابكر:أبيبنتأسماءلنا

فيالإسلامشيخعزاهوقد.ضعيفوهو،لهيعةابنسندهوفي"،كريمتَهيُرقّ

عمر.إلى(32841/و2841/)9":"الفتاوى

36(.1)3/:"الموقعينأعلامو"9(،1-4/309):"الفتاوى"مجموعينظر)3(
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بينهماالشقاقيقعالزوجينبين!شً!اللّّهرسولحُكْم)1(

سهلبنتحبيبةأنَّ:عائشةحديثمن)2(""سننهفيداودأبوروى

"لمجي!النبيَّفأتتبعضها،فكسرفضربها،شمَّاسٍبنقيسبنثابتعندكانت

:فقال،وفارقها"مالهابعضَ"خُذْ:فقالثابتًاالنَّبيُّلمجرِوفدعاالصُّبح،بعد

وهما،حديقتينأصْدَقْتُهافإئِّي:قال،""نعم:قالاللّه؟رسولياذلكويصلح

ففعل.وفارقها("،))خذهما:"لمجب!مّالنَّبيئُفقالبيدها،

خِق!ؤ)وَإن:بقولهبينهماالشِّقاقيقحالزَّوجينبينتعالىحَكَموقد

يُرِيدَآإِضهلَخًاأقلِهَآإِنمِّنوَحَ!مًاأَق!ءمِّنبتفِمَافَاتجثُوْاحَ!مًاشِقَاقَ

.5،3:]النساء!عَلِيمًاخَبِيَرَا!انَأللَّهَبَ!هُمَآإتَّأللَّهُيُوًفِّت

وأحإكمانهماهل:الحَكَمَينفيوالخلفالسَّلفاختلفوقد

قولين:على؟وكيلان

،قولٍفيوالشَّافعي،حنيفةأبيقولوهذا،وكيلانأنَّهما:أحدهما

)3(.روايةٍفيوأحمد

...".حكمفي"فصلب:)1(

بنمحمدبنبكرأبيبناللّهعبدطريقمن31(5)7/:البيهقيوكذا)2228(،)2(

منستأني،شواهدوله،صحيحوسندهدلَّهُ!صكَنهَا،1رَعائشةعنعمرةعنحزمبنعمرو

آدئَهُ!كلَن!.رَعباسوابنمعوِّذ،بنتوالرُّبيِّعسهل،بنتحبيبةحديث

281-/)13":المطلبو"نهاية992(،)6/":و"الأم264(،/01)":"المغنيينظر)3(

3(.)7/":الصنائعو"بدائع283(،
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فيوأحمد،ومالكالمدينةأهلقولوهذا(،1)حاكمانأنَّهما:والئَّاني

الصَّحيع.هووهذاالاَخر)2(،القولفيوالشَّافعيِّ،الأخرىالرِّواية

وادلّه)3(،حاكمانلاوكيلانهما:يقولممَّنالعجبكلُّوالعجب

كاناولو،الزَّوجينغير)4(إلىنصبهماوجعل،حكَمَيننصَبَهماقدتعالى

أهلها.منوكيلًاولتبعثأهلهمنوكيلًافليبعث:لقالوكيلين

الأهل.منيكونابأنيختصَّالموكيلينكانافلووأيضًا:

ألدَّهُيُرِيدَآإِضهلَخًايُوًفّقإِن):فقالإليهماالحُكْمجعلنَّهفإ:و%يضًا

موكِّليهما.بإرادةيتصرَّفانإنَمالهماإرادةلاوالوكيلان13،ه]النساء:بَ!هُمَا!

الشَّارع،لسانفيولا،القرآنلغةفيحَكَمًايسمَّىلاالوكيلفإنَّوأيضًا:

الخاصِّ.ولاالعامِّالعرففيولا

منشيءٌللوكيلوليس،والإلزامالحُكْمولايةلهمَنفالحكموأيضًا:

ذلك.

دالَّة،الفاعلباسممشبَّهةٌصفةلاع!لَه؛حاكمٍمنأبلغالحَكَمفإنَّوأيضًا:

لاالحاكماسمكانفإذاذلك،فيالعربيَّةأهلبينخلافولاالثُّبوت،على

منه؟!أبلغهوبمافكيفالمحضالوكيلعلىيصدُق

"حكمان".:الهنديةطوالنسخبافيوفي.بن،من(1)

(2695/):"و"الكافي(،2504/)":المدونةو"تهذيب،مراجعمنسبقماينظر2()

البر.عبدلابن

"حكمان".:الهنديةوطالنسخبافيوفي.مب،من)3(

المعنى.يصحلاوبه!تخير":النسخبقيةوفي،الهنديةوطبمن4()
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يوكِّلأنيصحُّوكيف،الزَّوجينغيربذلكخاطَبسبحانهفإنَّهوأيضًا:

"وإن:هكذاالآيةتقديرإلى(1يحوِحُ)وهذاغيرهما؟والمرأةالرَّجلعن

منووكيلًاأهلهمنوكيلًا:وكيلينيوكِّلاأنفمروهمابينهماشقاقخفتم

عليهتدلُّلاوأنَّهاالتَّقدير،هذاعنومعناهاالآيةلفظبُعْدومعلولم،أهلها"

)2(
)3(.واضحٌادلّّهبحمدوهذا،خلافهعلىدالةٌهيبل،بوجهٍ

أبيبنعليّ)4(بينحَكَمَينومعاويةعبَّاسٍابنَعفَّانبنعثمانُوبحث

تفرِّقاأنرأيتماإنلهما:فقيل،ربيعةبنعتبةبنتفاطمةوامرأتهطالبٍ

فرَّقتما)5(.

عليكما:الزَّوجينبينللحكَمَينقالأنَّهطالبٍأبيبنعليِّعنوصحَّ

جمعتما)6(.تجمعاأنرأيتماوإنفرَّقتما،تفرِّقاأنرأيتماإن

الحَكَمَين،إلىالحُكْمجعلوا)7(ومعاويةعبَّاسٍوعليُّوابنعثمانفهذا

أصح.وهو،ب،ممنوالمثبت.""يخرج:ن،د،حز،(1)

".الوجوهمن"بوجه:ب2()

"ظاهر".:ب)3)

الأثر.مصادرفيكما""عقيل:صوابه؛قلمسبقوهو؛الهنديةوطالنسخجميعفيكذا(4)

بسند327-328()8/:""تفسيرهفيوالطبري(،1)1885الرزاقعبدأخرجه)5(

الشيخين.رجالورجالةاكأيلَّةُعَنطُ،رَعباسابنعنخالدبنعكرمةطريقمنصحيح

فيوالنسائي(،11)883الرزاقوعبد(،694)6/:""الأمفيالشافعيأخرجه)6(

عن،سيرينابنطريقمن03(6)7/:""الكبرىفيوالبيهقي(،4661)""الكبرى

صحيح.وسنده،فذكره...طالبأبيبنعليشهدتّ:قالالسَّلْمانيعَبيدة

حوّلا"."ز:وهامشوح.جعلا"":ن،م)7(
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فمنالتَّابعينبينالخلافيُعرَفوإنَّمامخالف!،الصَّحابةفيلهميُعرَفولا

أعلم.واللّه،بعدهم

الفُرْقةفيالزَّوجتوكيلعلىالزَّوجانيُجبَرفهل،وكيلانإنَّهم!قلنا:وإذا

على؟يجبرانلاأوالعِوَضبذلفيالزَّوجةوتوكيل،وغيرهبعِوَضٍ

الحكمينإلىذلكالحاكمُجَعَليوكِّلا،فلم،يجبرانقلنا:فإن(،1)روايتين

الزَّوجين.رضىإلىيحتجلمحكمانإنَّهماقلنا:وإن،الزَّوجينرضىبغير

إنَّهما:قيلفإنأحدهما،أوالزَّوجانغابلوماينبنيالنِّزاعهذاوعلى

لعدمنظرهماانقطعحكمان:قيلوإن،الحكميننظرينقطعلم،وكيلان

يتصرفانلأنَّهما؛القولينعلىنظرهمايبقى:وقيل،الغائبعلىالحكم

كالنَّاظرين.فهما2(لحظِّهما)

لانهما؛وكيلانإنَّهما:قيلإنالحكميننظرُانقطعالزَّوجانجُنَّهـان

علىيليالحإكملأنَّ،حكمانإنَّهما:قيلإنينقطعولمالموكِّلين)3(،فرع

ولا،وكيلانفكأنَّهماعنهمامنصوبانلأنَّهماأيضًاينقطع:وقيل.المجنون

فمِن،للحكممنصوبانووكيلان،الوكالةشائبةفيهماحكمانأنَّهماريب

منومنهم،الوكالةجانبرجَّحمنومنهم،الحكمجانبرجَّحمَنالعلماء

أعلم.واللّّه)4(.الأمريناعتبر

.(514)8/:("لفروعا"ينظر(1)

النسخ.منأيفيوليسبالطاء،""يتطرّفان:والرسالةالفقيوط،""ينصرفان:م،ح2()

لحفظهما".":ون

الهندية.وطنمنوالمثبت"،"الوكيلين:بم،د،ز،)3(

35(.4)5/:"الزركشيشرحو"(،414-134)ص""الهدايةينظر(4)
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الخُلْعفي!ي!النبيحُكْم

بنقيسبنثابتامرأةأنَّ:عبَّاسٍابنعن)1("البخاريِّ"صحيحفي

فيعليهأعيبُماقيسٍبنثابتُ،اللهرسوليا:فقالتلمجوالنبيَّأتتشمَّاسٍ

))ثيذرُدّين:لمجي!اللّهرسولفقال.الإسلامفيالكفرأكرهولكنِّي،دينٍولاخُلُقٍ

وطلِّقهاالحديقةَ))اقبل:لمجي!اللّّهرسولقال.نعم:قالت.حديقتَة؟"عليه

".تطليقةً

شمَّاسٍبنقيسبنثابتأنَّمعوّذ:بنتالرُّبيِّععن)2(النَّسانيِّ""سننوفي

يشتكيةأخوهافأتىأُبيُّ،بناللّّهعبدبنتجميلةوهييدَها،فكسرامرأتَةضرب

:قال.سبيلَها"وخَلِّعليكلهاالذي"خذ:فقالإليةفأرسل!يرِرّ،اللّّهرسولإلى

باهلها.وتلحقواحدةًحيضةًتتربَّصأن!ي!اِّاللّهرسولُفامرها.نعم

بنقيسبنثابتامرأةَأنَّ:عبَّاسٍابنعن)3(داود"أبي"سننوفي

حيضةً.تعتدَّأنع!يمّالنَّبئيُفأمرهازوجها،مناختلعتشمَّاسٍ

(1).)5273(

)شاذان(عثمانبنالعزيزعبدسندهوفي،البخاريرجالرجاله،صحيحوهو34()279()

"."مقبول:عنهالحافظقوليضرهولا.حبانابنووثقة"(،"صحيحهفيالبخاريلهأخرج

وقدقيس،بنثابتامرأةتسميةفيالرواياتاختلفتوقدذكرها.سبقشواهدوللحديث

.(893004-)9/:"الفتح"ينظر.القصةبتعددوالحافظالبيهقيبينهاجمع

،الجنديمسلمبنعمروفيةضعف؛سندهوفي(1)185الترمذيوكذا)9222(،)3(

لكن،أوهاملهصدوقحجر:ابنوقال،حبانابنووثقه،معينوابنأحمدضعفه

،(1)185الترمذيعندمعوِّذبنتالرُّبيِّعحديثمنصحيحشاهدللحديث

2(.0)58ماجةابن3(،4)89والنسائي
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عليه))أتردِّين:النَّبيُّجم!فقال:القصَّةهذهفي(1)الدَّارقطنيِّ""سننوفي

فلاالزِّيادة"أمَّا:النَّبيُّجمرَوّافقال.وزيادةًنعم:قالت.؟"أعطاكالتيحديقته

بنثابتذلكبلغفلمَّاسبيلها،وخلَّىمالهفأخذ.نعم:قالت."حديقتهولكن

.صحيحٌإسناده:الدَّارقطنئيُقال.!ي!اِّاللّهرسولقضاءقبلتقد:قالقيسٍ

:أحكامعدَّةالنَّبوي2ُّ(القضاء)هذافتضمَّن

لَكؤُأَن)وَلَايَحِلُّ:تعالىقال،القرآنعليهدلَّكماالخُلعجوازأحدها:

خِفتُؤأَلَّا!األلَّهِ!اِنأَلَّا!يمَاحُدُودَيَخَافَاَأنَلَّآإِشَجاءَاتَيتُمُوهُنَّمِمَّاتَأخُذُواْ

.،922:!رةا]ولت!افتَدَثعَلتهِمَافِيمَافَلَاجُنَاحَأللَّهِحمُدُودَ

وفي)3(.والإجماعالنَّصَّخالفتالنَّاسمنشاذَّةٌطإئفةٌالخُلعَومنَعَ

)1(

)2(

)3(

قالمرسلًا،الزبيرأبيعنجريجابنعن31(4)7/:البيهقيطريقهومن)9362(،

أيضًاوهذا":البيهقيقاللكن،واحد"غيرمنالزبيرأبوسمعة":اخرهفيالدارقطني

بعضفيوقعوقد،ثقاتإسناده"ورجال(:204)9/:""الفتحفيالحافظقال"،مرسل

فيعتضدوإلا،صحيحفهو؛صحابيفيهمكانفإنواحد،غيرمنالزبيرأبوسمعة:طرقه

ابنفرواهعباسابنحديثأماعطاء.ومرسلَ،عباسابنحديثَبذلكيعنيسبق"بما

عنالنهيوبزيادة،بوصلهعروبةأبيبنسعيدعنالأعلىعبدتفردوقد2(،0)56ماجه

3(.41)7/:""الكبرىفيالبيهقيفرواهعطاءمرسلُوأما.الزيادة

النسخ.خلاف""الحكم:المطبوعفي

وغيرهما:376(375-)23/:التمهيد""فيالبرعبدوابن288(،)2/جرير:ابنذكر

زَؤتجًا!دَتُّوُاشتِبْدَالَ)!ان:بقولهمنسوفيوأنهالخلعمنعالمزنياللّهعبدبنبكرأن

.(02:]النساء!شَئأفَلَاتَأخُذُوْا!هُقطَارًاإِصْدَ!نّىَوَءَاتَتتُؤزَؤجًمَّ!انَ

.(01/862):"لمغنياو"،(01/532):"المحلى"نظروا
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إذنه،بدونطائفةومنعه،وغيرهالسُّلطانبإذنمطلقًاجوازهعلىدليلٌالآية

.()1خلافهعلئوالجمهورالأربعةوالأئمَّة

ولوفديةً،:سمَّاهسبحانهلأنَّهبه؛البينونةحصولعلىدليلالاَيةوفي

بماالزَّوجمنالافتداءللمرأةيحصللمالنَّاسبعضقالهكمارجعيًّاكان

بماجوازهعلىبِهِ!!ا!نذًثعَليقِمَافِيمَا)فَلَاجُنَاحَ:سبحانهقولهودلَّ،لهبذلته

أعطاها.ممَّاأكثرمنهايأخذأنلهوأنَّوكثر،قلَّ

أنَّ،عقيلبنمحمَّدبنالدّهعبدعنمعمَر،عن)2(،الرزاقعبدذكروقد

تملًكه،شيءٍبكلِّزوجهامِناختلعتأنَّهاحدَّثتهعفراءبنمعوّذبنتالرُّبيِّع

رأسهاعِقاصيأخذأنوأمرهفأجازه،عفَّانبنعثمانإلىذلكفيفخوصم

دونه.فما

.ص)3(ء--
ابنأن:نافععنعفبه،بنموسىعن،جُريجٍابنعنايضًاودثر

376(،)23/:"التمهيد"ينظر.سيرينوابنجبيربنوسعيدوزيادالحسنمنعَةممن(1)

268(./01):"و"المغني237(،/01):"و"المحلى

فيجريرابنطريقهومن"،الرأسعقاصدون:قالت"أو:لفظهوباقي(01851)2()

علىومدارهمطولًا،3(51)7/:""الكبرىفيالبيهقيوأخرجه(،4/578):""تفسيره

البخاريعلَّقهوقد.وضعفلِينحديثةفيصدوقوهو،عقيلبنمحمدبناللّهعبد

ووصلهرأسها("،عقاصدونالخلععثمان"وأجاز:بلفظ(5)273حديثعندبهجازمًا

ظفائره.:الرأسوعقاص.إسنادهوحسَّن(4/164):""التغليقفيالحافظ

رجالورجاله2(01/14):("المحلى"فيطريقهومن(،11)853الرزاقعبد)3(

فيمالكأخرجهمالهيشهدلكن،مدلسوهو،جريجابنعنعنةلولا؛الصحيح

مناختلعتأنهاعبيد:أبيبنتلصفيةمولاةعننافععنوغيره()1635"الموطأ"

اكأيلَّهُعَظُ.رَعمربناللّهعبدذلكينكرفلملها،شيءبكلزوجها
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حتَّيلهاثوبوكلِّله!شيءٍكلِّمناختلعَتْلامرأتهمولاةٌجاءتهعمر

ذُقْبَتَها)1(.

ولواخلعه!:فقالزوجهاعننشزتامرأم!الخطَّاببنعمرإلىورُفعت

عنه.كثيرأبيبنكثيرعن،أيوبعن،سلمةبنحمَّإدذكرهقُرْطها)2(.مِن

عنعُتَيبة)4(،بنالحكمعنليث،عنمعمر،عن)3(الرزاقعبدوذكر

أعطاها.مافوقمنهاياخذلا:طالبٍأبيبنعليِّ

(.أعطإها)ْممَّ!أكثرمنهاأنَّيأخذلهيحلُّلا:طاوسٌوقال

إليها)6(.مردودةٌفالزِّيادةصداقها،علىزيادةًأخذإن:عطاءوقال

"،و"المحلىالهنديةوطد،،ممنوالمثبت،انفسها":بز،،وح"المصنفدافي(1)

الحديث"غريب"ينظر.المرأةبهتأتزرثوب:والنقبة.نمننقبتها""حتىوسقظت

.(2514/):للخطابي

"التفسير":فيوالطبري(،1)8843شيبةأبيوابن(،18511)الرزاقعبدرواه2()

(01/042):""المحلىفيوعلَّقه31(،5)7/:""الكبرىفيوالبيهقي576(،)4/

المدني،يزيدأبوتابعهوقدعمر.منيسمعلموكثيركثير،عنأيوبعنطرقٍمن

أيضًا.منقطعةوأسانيدهم؛رباحبنالدّهوعبد،الرحمنعبدبنوحميد

وهو،سليمأبيبنليثوفيه(،01883)شيبةأبيابنوكذا(،1841،18451)4)3(

لاوهذا"2(:01/04):"المحلى"فيحزمابنقالعليًّا،يدركلموالحَكَم،ضعيف

ليث".وفية،منقطعلأنهعلي،عنيصح

تصحيف.،"عيينة":الهنديةط،مد،،ز،ح(4)

عن(18832)شيبةأبيابنطريقهومن(،1،18381)1817الرزاقعبدأخرجه)5(

صحيح.وسنده،أبيةعنطاوسابنعنمعمر

صحيح.وسنده،عنهجريجابنطريقمن(01841)الرزاقعبدأخرجه)6(
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.(1أعطاها)ممَّ!أكثرمنهايأخذأنلهيحلُّلا:الزُّهريُّوقال

يُسَرّحلمأعطإهاممَّاأكثرمنهاأخذمَن:مهرانبنميمونوقال

)2(.بإحسانٍ

ساقماإلاشيئًامنهايأخذأنتجيزلاالقضاةكانتالأوزاعيُّ:وقال

إليها)3(.

منعوهوالَذين،الصَّحابةوآثارالقرآنبظاهراحتجُّواجوَّزوهوالَّذين

امرأتهخَلْعأرادلمَّاشمَّاسٍبنقيسبنثابتأنَّالزبير:أبيبحديثاحتجُّوا

!وِرّ:النَّبيُّفقال.وزيادةًنعم:قالت.؟"حديقتهعليه))اجم!لردِّين.!ي!اّالنَّبيُّقال

وإسناده،واحدٍغيرمنالزبيرأبوسمعه:الدَّارقطنيُّقال)4(.فلا"الزِّيادة"أمَّا

صحيح.

تحريمعنهرُويمَنفمنهم،مختلفةٌالصَّحابة(عن)ْوالاَثارقالوا:

روىكماكراهتها،عنهرُويمَنومنهمإباحتها،عنهرُويمَنومنهم،الزِّيادة

عن575(،4/):"التفسير"فيالطبريطريقهومن(،1811)5الرزاقعبدأخرجه(1)

بنمحمدطريقمن()18835شيبةأبيابنوأخرجه،صحيحوسندهعنة،معمر

.الزهريغيرفيثقةوسفيان.عنةحسينبنسفيانعنيزيد،

عنه.برقانبنجعفرعن،أيوببنعمرطريقمن(01884)شيبةأبيابنأخرجه)2(

صحيح.وسنده

الحكمعبدبناللّهعبدبنمحمدطريقمن574()4/:"التفسير"فيالطبريأخرجه)3(

.(178/)17:الاستذكار""وانظر.صحيحوسنده.عنهبكربنبشرعن

تخريجه.سبق4()

من"."د:ح،)5(
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عليّ:عن،أبيهعن،الهمْداني(1)عمرانبنعمارعن،حنيفةأبيعن،وكيع

القولبهذاأخذأحمدوالإمإمأعطاها)2(،ممَّاأكثرمنهايأخذأنكرهأنَّه

تردُّ:وقالالزِّيادةحرَّمأصحإبهمنبكروأبو)3(،الكراهةعلىونصَّ

عليها)4(.

سيأتيكما،"الدّهعبدبن"عمارالصوابولعل؛والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا(1)

تخريجه.فيتحقيقه

فيهونَدسَب62(،0)"حنيفةأبي"مسندفيوهو(،11884)شيبةأبيابنأخرجه2()

فيعمرانبنعماراسمهمنعلىأقفلمفاني؛الصوابولعلهاللّّه،عبدإلىعمارًا

من2(70)ص"المسند("فينعيمأبوعدَّهفقدالدّهعبدبنعمارأما،حنيفةأبيشيوخ

بنعمارةأو"عمار31(:)2/:"المنفعة"تعجيلفيالحافظقولُويؤكده،شيوخه

كذلك،هناوهو"حنيفةأبوعنهروى،أبيهعنروى،الكوفيالجهنيّيساربنالدّهعبد

باسنادِه7849()شيبةأبيوابن8ِ(،740)الرزاقعبدعندآخرَأثرٍعلىوقفتُثم

صوابفظهريسار(،بناللّهعبدبن)عماركاملًاباسمهتسميتهمعنفسِههذا

الحمد.وله،التصويب

فيحبانابنوذكرهشيئًا!يقلفلمأحمدعنهوسئل،جماعةعنهروىهذاوعمارٌ

وثبت،ثقةفتابعيأبوهوأما.يُعقِّبولمالحافظُتوثيقَهونقل284(،)7/:""الثقات

326(./1)6:"الكمالتهذيب"فيكما،عنهابنةوروايةُ،عليعنروايتُهترجمتهفي

صحيح.فالأثرهذاوعلى

هوفهل!ترجمتهفيكما)جهنيّ(وهو)همْدان(إلىعمارنسبةلوجهأهتدِولمهذا

وأ؟المشتبهةالأسماءفيالنِّسَبتداخلبابمنأو؟حِلْفٍلولاءأو؟منازلهملنزوله

تصحيف!

.(4/7191):"الكوسج"مسائلينظر)3(

بنالعزيزعبدهوبكروأبو926(./01):"المغنيو"(،614)ص""الهدايةينظر:(4)

الخلّال.غلامجعفر
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امرأأتتعطاء:ليقال:قالجُريجٍابنعن)1(الرزاقعبدذكروقد

:قال،فراقَهوأحبُّزوجيأبغضإنِّي،اللّّهرسوليا:فقالت!اللّهرسولَ

فقال.ماليمنوزيادةًنعم:قالت.أصْدَقكِ؟"التيحديقتَه)2(إليه"فتردّين

فقضى.نعم:قالت."الحديقةولكنفلا)3(مالكزيادة))أمَّا:!ي!اللّّهرسول

رواهوقد،لهمُقَؤالزبيرأبيفحديثمرسلًاكانوإنوهذا.الزَّوجعلىبذلك

عنهما.جُريجٍابن

فصر

ولهذا،المعاوضةمعنىفيهأنَّعلىدليلٌفديةًالخُلعَسبحانهتسميتهوفي

منها،أخذماعليهاوردَّالخلعَ)4(،تقايلافإذا،الزَّوجينرضىفيهاعتبر

وقالوا:)5(،وغيرهمالأربعةالأئمَّةمنعه؟ذلكلهمافهل،العدَّةفيوارتجعه!

الخلع.بنفسمنهبانتقد

أنَّهالمسيَّببنسعيدعن،قتادةعنمعمَر،عن)6(،الرزاقعبدوذَكَر

العدَّة،فيمنهاأخذماعليهافلمِردَّ)7(يراجعهاأنشاءإن:المختلعةفيقال

تخريجة.سبقوقد(،1)1842"إالمصنففي(1)

"."عليهز:،م2()

"أما:"و"المصنف("،مالكمنالزيادة"أما:الهنديةوط،"مالكالزيادةأما"د:،ز،ح)3(

.نب،م،منوالمثبت."مالكمنزيادة

.(134)4/:"النهاية"ينظر.عنةرجعاأي:الخلعتقايلا(4)

و"البيان2(،01/5):الكبير"و"الحاوي927(،278-/01):""المغنيينظر)5(

2(.564/):"والتحصيل

صحيح.وسنده(،1)7917""المصنففي)6(

".و"المصنفدب،منوالمثبتفليردد،.":نم،ز،ح،)7(
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وكان:قتادةقال.ذلكيقولالزُّهريّوكانمعمَر:قالرجعتها.علىوليُشْهِد

.(1)بخطبةٍإلايراجعهالا:يقولالحسن

المأخذ،لطيفالفقهمندقيقوجهوالزُّهريِّالمسيَّببنسعيدولقول

خلافه،علىالعملأنَّغيرفيه،نكارةولابالقبولوأصولُهالفقهقواعدُتتلقَّاه

المنجَّزطلاقهصريحُويلحقه!حَبْسه،فيفهيالعدَّةفيدامتماالمرأةفإنَّ

عليهكاناماإلىوتراجع!الخُلع،عقدَتقايلافإذاالعلماء،منطائفةٍعند

قدفإنَّهاالعدَّة،بعدمابخلافوهذاذلك،الشَّرعقواعدُتمنعلمبتراضيهما

نألهأنَّهذاعلىويدلُّ،الخُطَّابمنخاطبٌفهو،محضةًأجنبيَّةًمنهصارت

.غيرهبخلافمنهعدَّتهافييتزوَّجها

فصل

حكمين:علىدليلواحدةٍبحيضةٍتعتدَّأنالمختلعةع!يمّأمْرِهوفي

وهذا،واحدةٌحيضةتكفيهابلحِيَضٍثلاثعليهايجبلاأنَّهأحدهما:

بنادلّّهوعبدعفَّان،بنعثمانالمؤمنينأميرمذهبفهوالسُّنَّةصريحُأنَّهكما

فهؤلاء،الصَّحابةكبارمنوهووعمِّهامعوِّذ،بنتوالرُّبيِّع،الخطَّإببنعمر

منهم)3(.مخالفٌلهميُعرفلا)2(،الصحابةمنالأربعة

بنتالرُّبيّعسمع"أنَّهعمر:ابنمولىنافعٍعن،سعدٍبناللَّيثرواهكما

علىزوجهامناختلعتأنَّهاعمربنادلّهعبدَتخبروهيعَفْراءبنمعوِّذ

صحيح.وسنده،عنةقتادةعنمعمرطريقمن(1)5917الرزاقعبدأخرجه(1)

الرسالة.طمنسقطت"الصحابةمنالأربعةفهؤلاء")2(

238(.237-/01):"المحلى"ينظر)3(
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معوِّذابنةإنَّ:فقالعفَّانبنعثمانإلىعمُّهافجاءعفَّان،بنعثمانعهد

ولابينهماميراثولالتنتقل:عثمانفقال؟أفتنتقلاليومزوجهامناختلعت

حَبَل.بينهمايكونأنخشيةحيضةًتحيضحتَّىتنكحلاأنَّهاإلاعليها،عدَّة

وأعلَمُنا)1(.خيرُنافعثمانعمر:بناللّهعبدفقال

روايةٍفيأحمدوالإمامراهويةبنإسحاقالمذهبهذاإلىوذهب

)3(.تيميةابنالإسلامشيخاختارهاعنه)2(،

)1(

)2(

)3(

وابن679(،)3/:"المدينة"تاريخفيشبَّةوابن72(،)""جزئهفيالجهمأبوأخرجه

وسنده(،54)7/:""الكبرىفيالبيهقيوبنحوه237(،/01):""المحلىفيحزم

صحيح.

تعتدأنها(9601و079)الكوسجوإسحاق96()3/:الإمامابنصالححكاهالذي

عن238(/01):"المحلى"فيحزمابنونقلالمطلّقة،كعدّةحِيَضبثلاث

إليهوأشارطلاقًا.ليسالخلعأنعباسابنقولإلىيذهبكانأنهأحمدبنادلّهعبد

فيوالمؤلف335(32/):تيميةابنوذكر668(،)2/:""المعالمفيالخطابي

عنه.القاسمابنروايةأنها5(1/14):"السنن"تهذيب

أحمد.مذهبظاهرأنها(531)33/:""الفتاوىفيتيميةابنوذكر

(1/145):"السنن"تهذيبفيوالمؤلفحزموابنالخطابيعنهنقلفقدإسحاقاما

":"الجامعفيالترمذيعنهنقللكن.حيضةعدتهاأن=عنهالمعروفإنه:وقال

عدّتهاأن(:5961-4961و3061-42061/)(":"مسائلةفيوالكوسج(483)3/

النبيأمرماعلىحيضةعدتهاأنالاَخر:المذهبذكرثمالمطلّقة،عدةحِيَضثلاث

".إليهأذهب"وأناالاَخر:الموضعفيوقال،قويّمذهبإنه:وقال،ثابتامرأةجمي!

("و"الاختيارات(،33531/و928531-32/):"الفتاوى"مجموعينظر

3(.5/64):"الفروعو"36(،1)ص

المتأخرةالأقوالأحمدعنيرويماكثيرًاالقاسمبنأحمدأنالإسلامشيخوأفاد

-إليها،فرجعالمختلعةفيعندهثبتتأحمديكونقدوهكذا:قال.إليهارجعالتي
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إنَّماالعدَّةفإنَّالشَّريعةقواعدمقتضىهو:القولهذانصرمَنقال

الرَّجعةمنويتمكَّنالزَّوجُفيتروَّىالرَّجعة،زمنليطولحِيَضٍثلاثجعلت

منرحمهابراءةمجرَّدفالمقصود،رجعةعليهايكنلمفإذا،العدَّةمدَّةفي

علين!هذاينتقضولاقإلوا:كالاستبراء.حيضةٌفيهيكفيوذلك،الحمل

ورجعيَّةً.بائنةًواحدًافيهالعدَّةحكمجُعِلالطَّلاقبابفإنَّثلاثًا،بالمطلَّقة

ابنمذهبوهو،بطلاقٍوليسفسخالخلعأنَّعلىدليلٌوهذاقالوا:

أنَّهصحابيئعنيصحُّولا(،1وعمِّها)والرُّبيِّععمروابنوعثمانعبَّاسٍ

عن،سفيانعن،سعيدٍبنيحيىعنأحمد)2(الإمامفروىالبتَّة،طلاقٌ

.بطلاقٍوليستفريقالخلع:قالأنَّهعبَّاسٍابنعن،طاوسٍعنعَمرو،

بنإبراهيمأنَّطاوسٍعنعَمرو،عن،سفيانعن)3(الرزاقعبدُوذكر

ابنقالأينكحها؟منهاختلعَتْثمَّتطليقتين،امرأتهطلَّقرجلٍعنسألهسعد

ذلك.بينوالخلعوآخرها،الآيةأوَّلفيالطَّلاقَادلّّهذَكَر،نعم:عبَّاسٍ

وقد،الصَّحابةمنذكرتملمنمخالفلاإنَّه:تقولونكيف:فإنَّقيل

يرجعلمعندهثبتتصماذا،الحديثعندهثبتإذاإلايكونلا"حيضة"عدتها:فقوله

عنه.

طريقمنقريبًاتقدمفقدوالرُّبَيِّععمروابنعثمانأثروأما،فسيأنيعباسابنأثرأما(1)

نافع.عنالليث

السنن""فيالدارقطنيوكذا238(،/01):"المحلى"فيحزمابنطريقةمنأخرجه2()

"الإشرافداانظر."منهأصحالبابفيليس"أحمد:قال،صحيحوسنده)9386(،

263(.)5/المنذر:لابن

شيبةأبيوابن(،541)5منصوربنسعيدوكذا(،17711)"المصنف"في)3(

صحيح.وسنده31)،6)7/:""الكبرىفيوالبيهقي)،)18766
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أنَّ:جُمْهانعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحمَّادروى

فندمامنة،واختلعَتْأُسَيدبناللّّهعبدتحتكانتالأسلمية)1(بكرةأم

تكونأنإلاواحد!هي:وقال،ذلكفأجازعفَّانبنعثمانإلىفارتقعا

سمَّت)2(.ماعلىفهوشيئًاسمَّت

عن،ليلىأبيابنعن،هاشمٍعليُّبنحدَّثنا)3(:شيبةأبيابنوذكر

لا:قإلمسعودٍابنعن،علقمةعنالنَّخعيِّ،إبراهيمعن،مصرِّفٍبنطلحة

.إيلاءٍأوفديةٍفيإلابائنةٌطلقةتكون

الصَّحابة.أجلَّاءمنثلاثةٌفهؤلاء)4(،طالبٍأبيبنعليِّعنورُوي

)1(

)2(

)3(

(4(

بدونكتبهاالمؤلفأنوالظاهر،تحريفوهو"بلدة"أم:الهنديةوطالنسخفيوقع

الالر،مصادروينظر!دالإلىالراءصحفواثملامًاالنساخفظنهاالكافنبرة

.(01/944):سعد"ابنو"طبقات

،(1)613أيضًاوالقعنبي(،آه)3"الموطأ("منروايتهفيالحسنبنمحمدأخرجه

وسنده)3872(،والدارقطني(1842)9شيبةأبيوابن(،01761)الرزاقوعبد

ينبتبشيءبكرةأمولاجمهانأعرف"ولا:الشافعيقالجُمْهان،لجهالة؛ضعيف

كمااحمدُ،أَعلَّهوبجمهان(،434)5/:"السنن"معرفة"،نردّهولاخبرهمابه

المصنف.سيذكره

"البدرفيالملقنابنُليلىأبيابنبضعفأعلَّهوقد(،1874)9""المصنففي

هنا.والمصنِّف6(،0)8/:المنير"

عنالحارثيحصينعنأرطاةبنحجاجطريقمن(1)1755الرزاقعبدأخرجه

شيبةأبيابنوأخرجه.حصينوجهالة،حجاجلضعف؛ضعيفوهو،عنهالشعبي

والأثر.زرعةأبوقالكما،منهيسمعولم،عنهمجاهدطريقمن(10184،18753)

.(164)3/":"التلخيصوانظرهنا.المصنفذكركماحزمابنضعفه

082



الإمامفيهفطعن،عثمانأثرأمَّامنهم)1(،واحدٍعنهذايصحُّلا:قيل

لاوهوعثمانعنيصحُّوكيفشيخنا)2(:قالوغيرهما،والبيهقيأحمد

طلاقًاعندهكإنفلو)3(؟بحيضةٍفيهالاستبراءيرىوإنَّما،عدَّةًفيهيرى

بأكثرنعرفهلاعثمانعنالقصَّةلهذهالرَّاويوجُمْهان)4(،العدَّةفيهلأوجب

الأسلميِّين.مولىأنَّهمن

منروِّيناهحزم)5(:ابنمحمدأبوفقالطالبٍأبيبنعليِّأثروأمَّا

علي.عنيصحُّلاطريقٍ

كانإنغايتهثمَّ،ليلىأبيابنحفظسوءعلىمسعودٍابنأثروأمثلها

طلاقًايكونالخُلعأنَّلابائنةًتقعالخُلعفيالطَّلقةأنَّعلىيدلَّأنمحفوظًا

.ظإهرٌفرقٌالأمرينوبينبائنًا،

بعدالطَّلاقعلىرتَّبسبحانهادلّّهأنَّ:بطلاقٍليسأنَّهعلىيدلُّوالَّذي

الخُلْع.عنمنتفيةكلُّهاأحكامٍثلاثةَعددُهيُستوفَلمالذيالدُّخول

فية.بالرَجعةأحقُالزَوجأنَ:أحدها

زوجٍبعدإلاالعدداستيفاءبعدتحلُّفلاالثَّلاث،منمحسوبأنَّه:الثَّاني

.!!اصابةٍ

وابنخزيمةوابنحنبلبنأحمدضعّف"(:531)33/":الفتاوى"فيتيميةابنقال(1)

".الصحابةمنذلكفيرويماجميعوغيرهمالمنذر

335(.333-،32192/):""الفتاوىفيبنحوهينظر2()

."ولو(":وب،لو"إذ":ح)3(

الأسلمي.جمهانأنهتقدموقد،قلمسبق"جمهان"وابن:الهنديةوطالنسخفيوقع(4)

238(./01):"المحلى"في5()
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.قروءٍثلاثةفيهالعدَّةأنَّ:الثَّالث

وأقوالبالسُّنَّةوثبتالخُلْع،فيرجعةلاأنَّهوالإجماعبالنَّصِّثبتوقد

ووقوع،طلقتينبعدجوازهبإلنَّصِّوثبت،واحدةٌحيضةٌفيهالعدَّةأنَّالصَّحابة

)أطَّلَققال:سبحانهفإنَّه،بطلاقٍليسكونهفيجدًّاظاهرٌوهذابعده،ثالثةٍ

"ص.ص

شَخاءَاتَتتُمُوهُنَّمِمَّاتَأخُذُوْالَكؤُأنوَلَايَحِلُّبإخسَقأؤقَئ!رلغُ!غرُوفٍ!اِمسَاكُممًزَّلانِ

لمجمَاعَليقِمَافَلاجَاخَألتَّهِلمجيمَاصُدُودَلَّاخِفمشُؤأَفَإِنألَّىِلَّايُقِيمَاحُدُودَأَيَخَافَاَأَنلَّآإِ

فانَّهتطليقتين،بالمطلَّقةيختصَّلموإنوهذا922(،]البقرة:بِهِ!!أفتدَث

منهويخلّىيُذكَر،لممَنإلىالضَّميريعودأنيجوزولاوغيرها،يتناولها)1(

)2(.وغيرهيتناولهأوبالسَّابقيختصَّأنإمَّابلالمذكور،

مَنيتناولوهذا،023:]البقرةتَجدُ!مَمنولَهُطَلَّقَهَافَلَاتَحِلُّ)فَإِن:قالثمَّ

دخولهامنبدَّفلا،المذكورةهيلأنَّهاقطعًاوطلقتين)3(فديةٍبعدطُلِّقت

يعلِّمهأن!ي!اددّهرسولُلهدعاالذيالقرآنتُرجمانفهموهذااللَّفظ،تحت

.شكٍّبلامستجابةٌدعوةٌوهي،القرآنتأويلاددّه

جنسه،غيرمنأنَّهاعلىدلَّالطَّلاقأحكامغيرالفِدْيةأحكامكانتوإذا

الصَّحابة.وأقوالوالقياسالنَّصِّمقتضيفهذا

."ولهمايتنا":بد،(1)

."وغيرههو":ب(2)

الهامش:وفيمفيبياض""فديةومكان"،طلقتين"فدية:ب،"وطلقتينفيه":ج)3(

".فدية:"لعله
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فَسْخًاالخلعَيعدُّألفاظهادونومقاصدماالعقودحقائقإلىنظرمنثمَّ

وهوأحمدلأصحابالوجهينأحدوهذا،الطَّلاقبلفظحتَّىكانلفظٍبايِّ

وأصحإبه.عبَّاسٍابنوكلامأحمدكلامظإهروهذا:قال(.1شيخنا)اختيار

عبَّاسٍابنمولىعكرمةسمعأنَّةدينارٍبنعمروأخبرني:جريجٍابنقال

)2(.بطلاقٍفليسالمالُأجازهما:يقول

.عبَّاسٍابنقولإلىيذهبكانأبيرأيتُأحمد)3(:بناللّّهعبدقال

وليستفريقالخُلع:عبَّاسٍابنعن،طاوسٍعنعمرو،وقال

)4(.بطلاقٍ

طلاقًاالفداءيرىلاأبيكان:طاوسابنعنجُريجٍابنوقال

بينهما)6(.ويُجِيزه)5(

بلفظجعلهالعقود-أحكامَلها)7(وغَيَّرمعهاووقفالألفاظاعتبرومن

.(692-2/3492):("وىلفتاا"ينظر(1)

من31(6)7/:""الكبرىفيوالبيهقي(،1،01771)1768الرزاقعبدأخرجه2()

صحيح.وسنده،عنهعكرمةعندينار،بنعمروعنطريقين

.."..يذهب"كأنه:وفيه(.5301)3/:""المسائلفي)3(

تخريجه.سبق4()

"ويخيره":والرسالةالفقيطوفيويخير"،":الهنديةوط"،"ويخيره:بد،ز،5()

".المحلىو"("الرزاقعبدو"مصنفالنسخباقيمنوالمثبت.بينهما""وسقطت

بسند237(/01):"المحلى"فيحسزمابنوعنة(1)1766الرزاقعبدأخرجه)6(

تدليسه.شبهةفانتفت؛بالسماعمصرِّحًاجريجابنطريقمن،صحيح

الخطية.النسخجميعمنوالمثبتفي"،"واعتبرها:المطبوعفي)7(
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العقودفي(1المراعَى)أنَّتشهدوأصولهالفقهوقواعدطلاقًا،الطَّلاق

التَّوفيق.وبادلّّهوألفاظها،صورهالاومعانيهاحقائقها

فيامرأتهيطلِّقأنقيسٍبنَثابتَأمر!يخولّالنبيَّأنَّهذاعلىيدلُّوممَّا

ولو،فسخٌأنَّهفيصريخوهذا.بحيضةٍتعتدَّأنأمرهاهذاومعتطليقةً،الخُلْع

الطَّلاق.بلفظوقع

أنَّومعلولم،فديةًبكونهالفديةأحكامعليهعلَّقسبحانهفإنَّهوأيضًا

الفداءوطلاقمعيَّنًا،لفظًالهاسبحانهادلّهيعيِّنولم،بلفظٍتختصُّلاالفدية

فيتحتهايدخللمكما،المطلقالطَّلاقأحكامتحتيدخلولامقيَّدٌطلاقٌ

التَّوفيق.وبادلّه،الثَّابتةبالسُّنَّةقروءٍبثلاثةوالاعتدادالرَّجعةثبوت

."لمرعيّا":لمطبوعا(1)
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اونيَفي!ي!اللهرسولاحكامذِكْر

فيوالتَّطليقوالمكرهالعقلوزائلالهازلطلاقفي"!ي!حُكْمه)1(ذِكْر

ذنسه.

جد:وهزلهنَّجدجِدُّهنَّ"ثلالث:هريرةأبيحديثمن)2(:""السُّننفي

".والرَّجعةوالطَّلاقالنكّاح

الخطاأمَّتيعنوضعَاللّّه"إنَّ)4(:عائشةحديثمنعنهوفيها )3(

".وأحكامهي!هدية:ب(1)

سندهوفي2(،0)93ماجهوابن(،4811)والترمذي2(،491)داودأبوأخرجه2()

ابنووثقه،القطانابنُوجهّله،"الحديثمنكر":النسائيقال،حبيببنالرحمنعبد

وصححه،والحافظ،الترمذيحسنهوالحديثحجر،وابنالذهبيوليَّنه،والحاكمحبان

عنشاهدانوله،ضعيفاَخرطريقوله(،791)2/:والحاكم7(،1)2الجارودابن

موقوفًا.ا!ددَّةُعَتطُزَوعليعمروعنمرسلًا،الحسنوعن،ضعيفبسندٍذروأبيعُبادة

.(51)79و"الإرواء"(،844)3/:"و"النلخيص2(،49)3/:"الراية"نصبانظر:

فيوالدارقطني9(،5)3/:الاَثار"معاني"فيوالطحاوي2(،40)5ماجهابنأخرجه)3(

وقد،عباسابنعنعميربنعُبيدعنرباحأبيبنعطاءطريقمن(،1435)""السنن

أثبنَهلكن،بالانقطاعالحديثفأُعِلَّ،ماجهابنروايةفيعبيدًامسلمبنالوليدُأسقط

فأعلَّهحاتمأبووتفرَّدالوليد.أوهاممنهوأو،الوجهينعلىسمعهعطاءًفلعل،غيرُه

والحاكم:72(،1)9حبانابنصححهوالحديثوعطاء،الأوزاعيبينبالانقطاع

وابنذر،وأبي،هريرةأبيعنشواهدولهحجر.ابنوأقره،النوويوحسَّنه(،2891/)

وصححه.مقالمنجميعًاتخلولم.الدرداءوأم،وثوبان،بكرةوأبي،وعقبةعمر،

)82).و"الإرواء"67(،1/4):"االنلخيصينظر:.وشواهدهطرقهبمجموعالألباني

سبقكما،عباسابن:والصواب،قلمسبقوهو؛الهنديةوطالخطيةالأصولفيكذا(4)

تخريجه.في
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".عليهاسْتكْرِهواوماوالنِّسيان

0(1)
)2(."[غلاقٍفيطلاقلا)ا:!يمّعنه:وفيها

)3(.جنونَّ؟""أبِكَبالزِّنا:للمقرِّقالأنَّهعنةوصحَّ

يُسْتَنكَة)4(.أنبهأمرأذَّهعنهوثبت

أنَّتعلم"ألملعمر:قالأنَّهعليّعن()ه""صحيحةفيالبخاريُّوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من2636(0)أحمدعندوكذا2(،40)6ماجهوابن2(،1)39داود"أبيسنن"في

صالح،أبيبنعبيدبنمحمدسندهوفيكأإدلَّةُعَنهَا،عائشةعنشيبةبنتصفيةطريق

)9893(الدارقطنيعندتوبعوقد،حبانابنووثقهحجر،وابنحاتمأبوضعفه

عنعطاءعنآخرطريقٍمن(1/172):"التاريخ"فيالبخاريوذكره،ضعيفبسند

أشبة"،صفيةحديث"(:011)4/":العلل"فيكماحاتمأبوقاللكن،عائشة

طرقهبمجموعوحسَّنه،الذهبيوتعقَّبه(،2891/):الحاكمصححةوالحديث

2(.0)47"الإرواء"فيالألباني

كتبمنعددفيجاءوكذا"عتاق"ولا:قولهبدونالهنديةوطالأصولفيكذا

23(،0)ص"المحبينو"زوضة(،215)3/:"الموقعينأعلام!"المؤلف

والرسالة.الفقيطبعةفي"عتاق"ولاوزِيدت226(./1):"و"المداوج

ادلَّهُبهكلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1961)ومسلم681(،)5البخاريأخرجه

بسند()4843""الأوسطفيوالطبراني(44)58البزارعندبالاسْتِنكاهالأمرثبت

22()5916/مسلمعندوأصلةاللَّةُ!صكَتهُ.رَالحصيببنبريدةحديثمنصحيح

."...فاستنكهةرجلفقامخمرا؟أشرب":قالع!يوالنبيأنحديثهمن

فيالبغويُّموقوفًافوصله،ووقفهرفعةفياختلفوقد)9526(،حديثعندمعلَّقًا

ابنعنظبيانابيعنالأعمشطريقمن(،)9943داودوأبو74(،1)"الجعديات"

والترمذي(1044،2044)داودوأبو2(240)ماجهابنمرفوعًاوأخرجه.عباس

-حبانوابنُ(،01)30خزيمةابنُالمرفوعَوصحععليّ،عنمُعلَّةطرقٍمن)1)423
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وعن،يدركحتَّىالصَّبيِّوعن،يفيقحتَّىالمجنونعن:ثلاثٍعنرُفِعِالقلمَ

".يستيقظحتىالنَّائم

أنفسَهابهحدَّثَتْعمَّالامّتيتجاوزاللّّه))إنَّ:"!ي!عنه(1)""الصَّحيحوفي

به".تعملأوتكَلَّمْلمما

أوعتاقٍأوطلاقٍمناللِّسانبهينطقلمم!أنَّ:السُّننهذهفتضمَّنت

قولوهذاوالقصد،لالنيةلازمغيرعفوٌ-ذلكونحونذرو1يمينٍ 50ء)2(
:اَخرانقولانالمسألةوفيالجمهور،

سيرينابنسُئلمعمر:عن)3(الرزاقعبدقالفيها،التَّوقُّفأحدهما:

فلا:قال.بلى:قال؟نفسكفيمااللّّهعلمقدأليس:فقال؟نفسهفيطلَّقعمَّن

شيئًا.فيهاأقول

وروي)4(،مالكعنأشهبروايةوهذا،عليهجزمإذاوقوعه:والثَّاني

73(،0)7:""الكبرىالنسائيُّفيالوقفَورجح2(،1/58):والحاكم(،1)43

":"الفتحفيالرفعحكمَالحافظلهوجعل371(،/1):""العللفيوالدارقطنئيُ

ا!دلَّهُعَتو.رَوشدَّادوثوبانقتادةوأبيهريرةوأبيعائشةعنالبابوفي(.1/121)2

اللَّةُ!كلَتهُ.زَهريرةأبيحديثمن(1)27ومسلم2(،)528البخاريأخرجه(1)

قريب."و"يمين""نهيبينووقوعه،تصحيفأنهوالظاهر"نهيأو":النسخفي2()

بعدها،وما582)3/:"الموقعين"أعلاموانظر:وغيرها،الهنديةطمنوالمثبت

/4476-483).

صحيح.وسنده(،11)432"المصنف"في)3(

.(4/451):"والزيادات"النوادرينظر(4)
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.(1الزُهريَ)عن

فيكَفَرمنوأنَّ)2(،"بالنياتالأعمال))إنَّما:!مقولهالقولهذاوحجَّة

أَنفُسِ!ضأَؤتخفُوُهمَافشدُوْا)وًإن:لىتعاوقولهكفر،فهو،نفسه

طَ

مؤاخذٌفاسقالمعصيةعلىالمصرَّوأن284َّ،،:]البقرة!ألدّهُبِهِيُحَاسِئعُ

،الجوارحكأعمالوالعقابالثَّوابفيالقلوبأعمالوبأنَّيفعلها،لمهـان

التَّوكّلوعلى،ادلّهفيوالمعاداةوالموالاةوالبغضالحبِّعلىيُثابولهذا

والشَّكِّوالعُجْبوالحسدالكبرعلىويعاقَب،الطَّاعةعلىوالعزموالرِّضى

بالأبرياء.السَّوءوظنِّوالرِّياء

منالئيةبمجرَّدوالعتاقالطَّلاقوقوععلىهذامنشيءٍفيحجَّةولا

.تلفُّظٍغير

العملأنَّفيهأخبرلأنَّه؛عليهمحجَّةفهو"بالنيات"الأعمالحديثأمَّا

وحدها.الئيةلاالمعتبر،هوالئيةمع

الذيالإيمانلزوالكافرٌفهذا)3)،شكَّأوبقلبهالكفرَاعتقدمنوأمَّا

فإنَّكفرًا،زوالهنفسكانالجازمالعقدزالفإذاالإقرار،معالقلبعَقْدهو

وهوضدّهحصلبالقلبيقملمفما،بالقلبقائمٌثابتوجوديّأمرٌالإيمان

كلُّوكذلك،الجهلحصلالعلمفُقِدإذاوالجهلكالعلموهذاالكفر،

2(،13)9/:"السنة"شرحفيوالبغوي2(،48)3/:"المعالم"فيالخطابيذكره(1)

إسناد.غيرمن493()9/:""الفتحفيوالحافظ

آدلَّهُ!كَتهُ.رَالخطاببنعمرحديثمن(،91)70ومسلم(،1)البخاريأخرجه)2(

"فهو".:المطبوع)3(
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الآخر.خلَفَهأحدُهمازالَنقيضين

فيبأحكإمهإلزامهالعبدُيخفيهبماالمحاسبةَأنَّفيهافليسالآيةوأمَّا

وألهمغفورهوثمَّ،يخفيهأويبديهبمامحاسبتهفيهاوإنَّماالشَّرع)1(،

بالئية؟!الطَّلاقوقوعمنهذافأين،معذَّبٌ

عَمِلفيمنهوإنَّمافهذامؤاخَذ،فاسقٌالمعصيةعلىالمصرَّأنَّوأمَّا

هوفهذا،معاودتهعلىالعزمبهاتَّصلعملٌفهناعليها،أصرَّثمَّالمعصيةَ

لاأنإمَّا:أمرينبينفهويعملهاولمالمعصيةعلىعزممَنوأمَّاالمصرُّ،

وجلَّ.عزَّللّّهتركهاإذاحسنةلهتُكتَب)2(أنوإمَّا،عليهتُكْتَب

والسُّنَّةوالقراَنُفحقّ،القلوبأعمالعلىوالعقابالثَّوابوأمَّا

عنخارجٌأمرتلفُّظٍغيرمنبالنيّةَوالعتاقالطَّلاقوقوعولكنَّبه،مملوءان

أعمالمنعليهيعاقبمافإنَّ،الأمرينبينتلازمولا،والعقابالثَّواب

المعاصيعلىيستحقّهكم!عليها،العقوبةيستحقُّقلبيَّةمعاصٍهوالقلوب

السَّوءوظنَّوالرِّياءوالعُجْبالكبرفإنَّ،القلبلعبوديَّةمنافيةهيإذالبدنيَّة

العقوبةفيستحقّاجتنابها،يمكناختياريَّةٌأموروهي،القلبعلىمحرَّمات

بالقلب.قائمةٌمسمَّياتُها)3(لمعانيأسمابم!وهيفعلها،على

عنهنابماأوباللِّسإن،قائمينلمسمَّيينفاسمانوالعتاقالطَّلاقوأمَّا

النُّطق.عنمجرَّدًاالقلبفيلمااسمينوليسا،كتابةٍأوإشارةٍمن

النسخ.خلاف""بالشرع:المطبوعفي(1)

الموضعين.في""يكتب:م،ح2()

".معاني"لها:م)3(
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!ملزمهالرَّجعةأوالنكّاحأوبالطَّلاقهَزَلإذاالمكلَّفأنَّ(1وتضمَّنت)

النَّائمكلاميُعتَبَرلموإنمعتبرالهازلكلامأنَّعلىذلانفدلَّ،بههَزَل

للَّفظقاصدٌالهازلأنَّ:بينهما)2(والفرق،والمُكْرَهالعقلوزائلوالنَّاسي

وأمَّ!،الأسبابالمكلَّفإلىفإنَّما)3(،إليةليسوذلك،لحكمةمريدٍغير

يقصِدْه،لمأوالمكلَّفُقصَدَهالشَّارعإلىفهووأحكامهامسبَّباتهاترتُّب

الشَّارعُرتَّبَقصَدَهفإذا،وتكليفهعقلهحالفياختيارًاللسبببقصدهوالعبرة

والمجنونوالمُبَرْسَم)4(النَّائمبخلافوهذا،هَزَلأوبهجَدَّحكمَةعليه

مكلَّفين،وليسوا،صحيحٌقصدٌلهمليسفإنَّهم،العقلوزائلوالسَّكران

.يقصدهولامعناهايعقللاالذيالطِّفلألفاظبمنزلةلغوفالفاظهم

حكمَة،يُرِدولمبهعالمٌوهواللَّفظقصَدَمنبينالفرق:المسألةوسرُّ

الشَّارعُاعتبرهاالتيفالمراتب،معناهيعلمولماللَّفظَيقصدلممَنوبين

:أربعةٌ

به.يتلفَّظولم)6(الحكمَيقصدأن)5(إحداها:

".السننهذه"فتضمنت287(:)صبقولةمتعلّق(1)

."والمفرق":د(2)

.حمن"لىإ"وسقطت،"نماوءا":ب3()

فيتغيرالدماغيصيبمعروفمرضوهو،معرّب-الباءبكسر-البِرساممرضبهمَن(4)

المطلع"و"4(،1/1):المنير""المصباحينظر.ويهذيالإنسانعقلمنة

353(.)ص

خطأوهويقصد"،]لا(أن":والرسالةالفقيطبعةفيوزاد.أحدها"(":م،ب،ن5()

النسخ.وخلاف

.ولا"":الهنديةطو،ن)6(
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حكمَه.ولااللَّفظَيقصدلاأن:الثَّإنية

حكمِه.دوناللَّفظَيقصدأن:الثَّالثة

والحكَم.اللَّفظَيقصدأن:الرَّابعة

مجموعمناستفيدالذيهذا(.1معتبرتان)والآخرتان،لغوٌفالأوليان

دلَّوقد،بهعبرةَلالغوٌكلُّهالمكرهفكلامهذاوعلى،وأحكامهنصوصه

علىأُكْرِهومَنيكفر،لاالكفربكلمةالتَكلُّمعلىأُكْرِهمَنأنَّعلىالقراَنُ

عنتجإوزسبحانهاللّّهأنَّعلىالسُّنَّةودلَّتمسلمًا،بهيصيرلاالإسلام

قطعًإ.كلامهبهيرادوهذا،عليهأكرهبمايؤاخِذْهفلمالمكره

كاكلعنهمتجاوَزٌفهوبالإكراهمنهاأبيحفما،تفصيلففيها،أفعالهوأمَّا

وما.ذلكونحو،الإحرامفيالمخيطولبس،الصَّلاةفيوالعمل،رمضاننهارفي

فيهاخْتُلفوما.مالهوإتلافالمعصومكقتلبهمؤاخذفهوبالإكراهيباحلا

ذلكيباحهل2(فللاختلاف)لا؟أوبهيُحَدُّهلوالسَّرقةوالزِّناالخمركشرب

قولانوفيه،يحدَّهلمبإلإكراهأباحهومن،بهحدَّهيبحهلمفمَنلا؟أوبالإكراه

أحمد)4(.)3(الإمامعنروايتانوهماللعلماء،

ترتفعلموقعتإذالأفعالاأنَّ:الإكراهفيوالأفعالالأقوالبينوالفرق

وجعلهاإلغاؤه!يمكنفانَّهاالأقوالبخلافمعها،مفسدتهابلمفسدتُها،

".معتبران!والاخيران:الهنديةوط،"معتبرانوالأخريان":بز،(1)

".فكالاختلاف:"لعلة:مهامشوفي."فالاختلاف":ب،ح2))

الهندية.ط،ن،م،حفيليست)3(

.(56/)9:"المبدعو"(،01/16):"الفروع"ينظر(4)
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ثابتةبالإكراهيباحلاالذيالفعلفمفسدة،والمجنونالنَّائمأقوالبمنزلة

له.مختارًابهعالمً!قائلهكانإذا)1(تثبتإنَّمافإنَّها،القولمفسدةبخلاف

عنعُتَيبة)2(،بنالحكمعن،ليلىأبيابنعن،وكيعٌروىوقد

الظَّبية)3(،فسمَّاهاسمِّنيلزوجها:امرأم!قالت:قال،الرحمنعبدبنخيثمة

)4(،طالقخليَّةسمِّني:قالتبه،أسمِّيكِمافهاتِ:قالشيئًا،قلتَما:فقالت

طلَّقني،زوجيإنَّ:فقالتالخطَّاببنعمرفأتت،طالقٌخليَّةفأنتِ:قال

بيدهاخذلزوجها:وقالرأسَها،عمرُفأوجعَ،القصَّةعليهفقصَّزوجهافجاء

رأسها)5(.وأوجع

اللَّفظَالزَّوجُيقصدلملمَّاالوقوعبعدمالمؤمنينأميرمنالحكمفهذا

عنقاللوكمافهوالطَّلاق،بهيريدلالفظًاقصدبلالطَّلاق،بهيقعالذي

أنتِ:لامرأتهقالأو،بفاجرةٍليستأنَّه!وأراد.حرَّةٌإنِّها:غلامهأوأمَتِه)6(

ولاعتقُهيقعلافهذا،ذلكونحوالشَّعرتسريحومراده.سرَّحتكأومسرَّحةٌ

تصحيف."،عيينةبن"سفيان:ح)2(

ومصادرد،حب،فيالصوابعلىوهي"،"الطيبة:ن،مص،ز،فيتصحفت)3(

الآتية.الحديث

وهو"طالقًا"وغيرهاالهنديةطوفي،بالرفع""طالق":و"المحلىالنسخجميعفيكذا4()

ربيعة.لغةعلىحملناهإنإلاالوجه

بنسعيدوأخرجه،عنهصادروالمؤلف2(01/00)"المحلى"فيحزمابنأخرجه5()

البيهقي:طريقهومن937(،)3/:"الحديث"غريبفيعبيدوابو(،11)29منصوز

فيه.متكلمليلىأبيابنإسنادهوفي34(،1)7/

."...لأمته"قال:الهنديةط،ن)6(
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به.يقعلمالحكمفيتصادقاأوقرينةقامتوإن،تعالىاللّّهوبينبينهطلاقُة

أنَّومعلومٌ،أربعةًالمراتبجعلتمفإنَكم؟الأقسامأيِّمنفهذا:قيلفإن

اللَّفظ؟لحكمقاصدٍولا،هازلٍولا،العقلزائلولا،بمكْرَهٍليسهذا

أرادهماحكمفلزمه،معنييهأحد1َ(به)مرياباللَّفظمتكلِّمٌهذا:قيل

،أرادهلماصإلحً!كانإذاباللَّفظيردهلمبمايُلزَمفلا،يردهلممادونبلفظه

:قال.؟"أردْتَ"ما:فقالالبتَّةامرأتهطلَّقلمَّارُكإنة!النَّبيُّاستحلفوقد

)2(."أردتما"هو:قال.اَللّّه:قال.""آللّه:قال.واحدةً

طالقأنتِ:قالإذا:مالكقالوقد.المحتملاللَّفظفينيَّتةمنهففَبل

طالقًا؛فليستاليمينفتركلهبداثمَّ،شيءٍعلىيحلفأنيريدوهوالبتَّة،

حتَّىأحمد،والإمام)4(سعدٍبناللَّيثأفتىوبهذايطلِّقها)3(،أنيردلملأنَّه

)1(ب:"يريد".

طريقمن2(،150)ماجهوابن(،1)177والترمذي2(،02)8داودأبوأخرجه2()

أربعوفيةجده،عن،أبيةعنركانة،بنيزيدبنعليبناددّهعبدعنسعيدبنالزبير

والاضطرابسعيد،بنوالزبيرِعلي،بنادلّةعبدوضعفيزيد،بنعليجهالة:علل

22(،0،2270)6داودأبيعنداَخرطريقوله.البخاريعنالترمذينقلةكما

كلهاطرقه":وقالأحمدُالحديثَضعفوقدعجير.بننافعلجهالة؛ضعيفوسنده

فيتيميةوابن(،01/191):""المحلىفيحزموابن،والبخاريُّ"،ضعيفة

-1/526)":السنن"تهذيبوفي،سيأنيكماوالمصنف31(،321/):"الفتاوى"

وصححه2(،0)63الإرواء""فيوالألباني(،11)7/:"النيل"فيوالشوكاني(،275

7(.01/1):"مسلم"شرحفيوالنووي(،2991/):والحاكم(،1132)حبانابن

2(.229/):"المدونة"فيذكره)3(

اعلام"وينظر.عنةصادروالمؤلفعنهما،2(01/00):""المحلىفيحزمابنذكره(4)

.(925-285)3/:"الموقعين

392



الحكم.فيذلكمنهيقبلعنهروايةٍفيأحمدإنَّ

:صورٍثلاثلهاالمسالةوهذه

تَطْلُقلافهذا)2(،مرادهالتَّنجيزيكنولميمينهعنيرجعأن(:1إحداها)

حالفًا.يكونولاالحالفيعليه

طالق.أنت:فيقولالتَّنجيز،لااليمينمقصودهيكونأن:الثَّانية

زيدًا.كلَّمْتِإن:ومقصوده

فياليمينعنيرجعثمَّ،كلامهأوَّلمناليمينمقصودهيكونأن:الثَّالثة

،الإيقاعبهينولملأنَّه؛بةيقعلافهذامنجَّزًا،الطَّلاقويجعل،الكلامأثناء

بعدالتَّنجيزَنوىفإذاالمنجَّز،وقوععنقاصرًافكانالتَّعليق،بهنوىوإنَّما

أصحابقولوهذا،المجرَّدةالنمةبغيرالتَّنجيزفيأتىقديكنلمذلك

يُواخِدلمبِمَابِآللّغوِكِتآ!يمتِ!وَلَكِن!يُؤَاخَدلماللَّهُ):لىتعالقاوقد.3()حمدأ

.،522:لبقرةا1قُلُوبُكُؤ!كَممَبَت

نَّ:عانوللَّغواو

بخلافه.فتبيَّن،عليهحلفكمايطنُّهالشَّيءعلىيحلفأنأحدهما:

واللّّه"،!"لاللحلفقصدٍغيرمنلسانهعلىاليمينُتجريأن:الثَّاني

قصدلعدمبهالمؤاخذةَاللّهرفعَوكلاهما،كلامهأثناءفي"واللّّهو"بلى

."حدهاأ":م،ب،حز،(1)

."فهذه":المطبوع(2)

.(184-5174/):"الزركشيشرحو73(،2،62/):المحرر""ينظر)3(
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لاأنلعبادهسبحانهمنهتشريعٌومذاوحقيقتهإ.اليمينعقدإلىالحالف

ومعانِيهَا،حقائقَهابه!المتكلِّمُيقصدلمالتيالألفاظعلىالأحكامَيرتِّبوا

وحكمًا.حقيقةًالهازلغيروهذا

أنَّهعمرعنفصحَّ،وإقرارهالمكرهطلاقوقوعبعدمالصَّحابةأفتىوقد

أوثقته)2(.أوضربتهأو(1أجَعْته)إذانفسهعلىبأمينٍالرَّجلليس:قال

فقالت:امرأتُهفأتتعسلًا،ليشتإر)3(بحبلٍتدلَّىرجلًاأنَّعنهوصحَّ

ذلكفذكرعمرَفأتىفطلَّقها،فابتاللّهفناشدهالتطلِّقنِّي،أوالحبللأقطعنَّ

)4(.بطلاقٍليسهذافانَّ،امرأتكإلىارجع:لهفقال،له

المُكْره)5(.طلاقيجيزعليُّلاوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."أوجعته:والمطبوعنفي

":الكبرى"فيوالبيهقي9288(،1)شيبةأبيوابن(،42411)الرزاقعبدأخرجه

فيالحافظسندهوصححعمر،عنأبيهعنحنظلةبنعليطريقمن358()7/

31(.4)12/"القتح":

يجنية.:العسليشتار

إبراهيم،بنقدامةبنالملكعبدطريقمن357()7/:""الكبرىفيالبيهقيأخرجه

أَعلَّهولذاعمر،يدركولم،مقبولوأبوه،ضعيفالملكعبد؛ضعيفوهو.أبيهعن

(468)3/:"التلخيص"فيوالحافظ(،171)8/:المنير"البدر"فيالملقنابنُ

.بالانقطاع

":الكبرى"فيوالبيهقي(،18331)شيبةأبيوابن(،41411)الرزاقعبدأخرجه

ذإ؛ضعيفوسنده.عنةالحسنعنحميدعنسلمةبنحمادطريقمن357(،)7/

اللَّةُبةثكَتهُ.رَعليمنسماعللحسنيصحلم
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فقالا،المكرهطلاقعنالزبيروابنَعمرابنَسألت:الأعرجثابتوقال

)1(.بشيءٍليسجميعًا:

بنصفوانعنجَبَلة،بنالغازِ)2(رواهبماتصنعونفما:قيلفإن

جلسترجلًاأنَّ!وو:الدّهرسولأصحإبمنخلعن،الأصمعمرو)3(

وأطلِّقني:لهوقالت،حلقهعلىالسِّكِّينوجعلًت،صدرهعلىامرأتُه

لا":فقال!سَفَّللنَّبيِّذلكفذكرثلاثًا،فطلَّقها،فأبَتْاللّهَفناشدها،لأذبحنَّك

)4(.""سننهفيمنصورٍبنسعيدرواهالطَّلاق"(فِىقيلولة

،(11411)الرزاقعبدووصله496(،0)حديثعندتعليقًاالبخاريذكره(1)

"الكبربد"فيوالبيهقئيُ-31(4/)12":الفتح"فيحكاه-كما""جامعهفيوالحميدي

صحيح.وسندهعنهما،الأعرجثابتعنديناربنعمروطريقمن

فيالدينناصرابنُقيّدهوبه،اَخرهفيمكسورةبزايالهنديةوطالنسخفيكذا2()

وغُيّر،الرجالكتبفيكذلكوهو.كقاضٍوهو:قال(504)6/:"المشتبهتوضيح"

بالياء.""الغازيإلىوالرسالةالفقيطفي

"التاريخينظركثير،اضطراباسمهفيووقع،"عمر":نوفي،الأصولعامةفيكذا)3(

"سننفيووقع(،4/422):"والتعديلو"الجرح،عليهوالتعليق3(460/):الكبير"

والمؤلفعمرو""بن:""المحلىوفي"،عمرانبن"صفوان:منصور"بنسعيد

".عمران"بن:إلىوالرسالةالفقيطفيوغيّر.عنهصادر

رجلعنالأصمصفوانطريقمن(،125)3/"الضعفاء":فيوالعقيلي(،0131)4()

جبلةبنالغازعلىومداره،وإرسالهوصلهفياختلفوقدجميهي!،النبيأصحابمن

أيضًاالحديثوضعف،البخاريقالكمامنكروحديثهما،الأصموصفوان

وذَكَرهنا،والمصنِّف،الهاديعبدوابن،القطانوابن،الجوزيوابن،الحقعبد

الوهمو"بيان(،4124/):"التنقيحو"(،951)2/:"المتناهية"العللينظر:.علله

.(265/):"لإيهاموا
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!ي!النَّبيِّعن،عبَّاسٍابنعن،عكرمةعن،عجلانبنعطاءوروى

)2(."عقلهعلى(1)المغلوبالمعتوهطلاقإلاجائزٌالطَّلاق"كلُّ:قال

بنعمروحدَّثنيفَضالة،بسفَرَجحدَّثنا)3(:منصورٍبنسعيدوروى

وقالت:زوجهابطنعلىفوضعتهسيفًاامرأةًاستلَّتأنَّ،المعافريشراحيل

الخطَّاببنعمرإلىذلك)4(فرفعثلاثًا،فطلَّقها،لتطلِّقنِّيأولأنفذنَّكواللّّه

طلاقها.فأمضى

)5(.المعتوهطلاقإلاجائزالطَّلاقكلُّ:عليئٌوقال

بنصفوانضعفأحدهإ::عللٍثلاثففيهجَبَلةبنالغازِخبرأمَّا:قيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وهو""والمغلوب:المطبوعوفي،العطفواوبدون"المغلوب":النسخجميعفي

النسخفيكما333()8/:"المحلئ"فيووقعوالضياء،عديابنعندالذي

عنه.صادروالمؤلف

طريقمن59)0)"المنتقى"فيوالضياء78(،)7/:"الكامل"فيعديابنأخرجه

مسندمن(1911)الترمذيوأخرجه.عباسابنعنعكرمةعنعجلانبنعطاء

أعلةوبهدا،الحديثذاهبضعيفوعطاء،غريبحديث"هذا:وقال،هريرةأبي

عليعلىوقفُهوالمحفوظمنا،والمصنف393)،)9/:""الفتحفيالحافظ

سيأتي.كماادثَهُبةككَئهُ،رَ

اْعلهلما؛ضعيفوسندهمعلَّقًا،2(01/30):""المحلىفيحزمابنوعنه(،1)912

هنا.المصنفبه

".فرجع":صوهامش،م،ح

والبيهقي(،11،5111)13منصوربنسعيدووصلةبه،جازمًاالبخاريعنةعلَّقة

بنعابسعن،النخعيعنعنة،،الأعمشأصحابعن935()7/:""الكبرىفي

2(.40)2"الإرواء"وانظر:.صحيحوسندهموقوفًا.عليعن،ربيعة

792



ومثل،عنهالرَّاويبقيَّةتدليس:والثَّالثة،جَبَلةبنالغازِلِ!ن:والثَّانيةو،عمرٍ

السُّقوط.غايةفيخبروهذاحزم)1(:ابنمحمدأبوقالبه؛يحتجُّلاهذا

بنعطاءروايةمنفهو"جائزٌالطَّلاق"كلُّ:عبَّاسٍابنحديثوأمَّا

الخبروهذاحزم)2(:ابنُقال.بالكذبرُميوقدمشهور،وضَعْفه،عجلان

الأوَّل.منشرٌّ

معاصرةنعلمولاتقدَّم)3(،كما،خلافهعنهفالصَّحيجعمرأثروأمَّا

ضعف!.فيهفَضالةبنوفَرَجلعمر،المعافريّ

المُكْرَه،طلاقَيجيزلاكانأنَّهالنَّاسعنهرواهفالَّذي،عليّأثروأمَّا

الحسن:عنحُميد،عن،سلمةبنحمَّادعن،مهديبنالرَّحمنعبدوروى

ذكرتمماعنةصحَّفإن)4(.المكرهطلاقيجيزلاكانطالبٍأبيعليُّبنأنَّ

بهذا.مخصوصٌعامّفهو

حزمبنمحمدأبوالحافظالوزير"قال:بفيووقع2(.01/30):""المحلىفي(1)

."امحهثكهُث!

2(.01/30)":"المحلى)2(

92(.ه)ص)3)

ابنوذكرهبه،سلمةبنحمادعنوكيعطريقمن(18331)شيبةأبيابنأخرجه4()

بة.حمادعنمهديابنطريقمن2(01/20)":"المحلىفيحزم
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فصل

اَ!لَؤةَلَاتَقرَواألّذَيفَءَامَ!ؤْا)ياَئهُا:تعالىفقالالسَّكرانَّ،طلاقوأمَّا

قولَسبحانهفجعل،،43:]النساء!مَاتَقُولُوتَئحدُوْاوَائتُؤسُ!رَىحَتَّى

نأبالزِّن!بالمقرِّأمرَأنَّهعنهوصحَّ.يقولمايعلملالأنَّه؛معتبرٍغيرالسَّكران

يلغى.أوبهأقرَّالذيقولهليعتبريُسْتَنْكَه)1(،

فجاءعليبعيرَيعقَرلمَّاحمزةقصَّةفي)2("البخاريِّ"صحيحوفي

:قإلثمَّسكرانوهووصوَّبَهالنَّظرَفيهفصعَّد،يلومهعليهفوقف!صالنَّبيُّ

غيرقالهلوالقولوهذا.عقبيهعلى!ي!النَّبيُّفنكَصَلأبي،عبيدٌإلاأنتمهل

.حمزةبذلكيؤاخذولموكفرًا،رِدَّةًلكانسكران

".طلاقسكرانولالمجنونٍ"ليس:قإلأنَّهعفَّانبنعثمانعنوصحَّ

بنأبانعن،الزُّهريِّعن،ذئبٍأبيابنعن،وكيبعٍعن)3(،شيبةأبيابنرواه

أبية.عن،عثمان

أبيه:عنطإوسابنوقاليجوز)4(.لاالسَّكرانطلاقعطاء:وقإل

286(.)صتخريجةسبقوقد،الخصيببنبريدةحديثفيكما(1)

آللَّةُ!هكَنهُ.رَعليحديثمن()9791مسلموكذا4(،19،03300)2375،)2(

انظر:.بهجازمًا،البخاريعنهعلقهوقد،صحيحوسنده(21،18275؟0)9)3(

193(.)9/":"الفتح

أبيبنورباحأرطاةبنحجاجطريقمن(01826،18278)شيبةأبيابنأخرجه)4(

لكن935(؛)7/:")الكبرىفيالبيهقيإليهوعزاه؛صحيحوسنده.عنهمعروف

جريج-ابنعن))69122الرزاقعبدعندكما،طلاقهبوقوعالقولعنهالمشهور
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)2(.طلاقهيجوزلا:محمَّدٍبنالقاسموقاليجوز)1).لاالسَّكرانطلاق

الذيباللّّهفاستحلفهطلَّق،بسكرانأُتيأنَّةالعزيزعبدبنعمرعنوصحَّ

وضربة،امرأتهإليةفردَّ،فحلف،يعقللاوهوطلَّقهالقدهو:إلاإلهلا

الحدَّ)3(.

الرحمن،عبدبنوحُمَيدالأنصاريِّ،سعيدٍبنيحيىمذهبوهو

راهويه،بنخب،الحسنبنالدّه)4(وعبيد،سعدٍبنواللَّبت،بغ

الشَّافعيَّة)6(،منوغيرهالمزني()ْاختاره،قوليهأحدفيوالشَّافعيِّ،ثورٍوأبي

مذهبُه،عليهااستقرَّالتيوهي،عنهالرِّواياتإحدىفيأحمدومذهب

1(

2(

3(

4(

6(

2(،62)5/:"و"الإشراف2(،05)9/:""الأوسطفيالمنذرابنإليهوعزاه،عنه

7(.20/):""الدرايةفيوالحافظ223(،)9/:"السنة"شرحفيوالبغوي

ورواه،صحيحوسنده،عنهطاوسابنعنمعمرعن(0231)9الرزاقعبدأخرجه

عنة.آخروجهمن()91827شيبةأبيابن

طريقمنصحيحبسند(1111)منصوربنوسعيد(،)18277شيبةأبيابنأخرجه

.وغيره2(01/01)""المحلىفيحزمابنإليهوعزاهعنة،سعيدبنيحنىعنهشيم

مبهم.راوفية،ضعيفبسند(231)70الرزاقعبدوأخرجه

(01/012)""المحلىفيحزمابنذكرهوكذا(0111)منصوربنسعيدأخرجه

طلاقيجيزعمركانوقد.عنةسعيدبنيحنروعنهشيمطريقمنصحيحبسند

.()18275شيبةأبيابنعندكما،فرجععثمانبحديثأبانحدثهحتى،السكران

بنالحسنبنادلّهعبيدوهو،"و"المحلىالنسخبقيةمنوالمثبت،اددّه""عبد:مد،

إ:والتعديل"الجرحفيترجمتة(،681)توعالمهاالبصرةقاضيالعنبريالحصين

.(4/944):"الإسلامو"تارلخ31(،2)5/

.""واختاره:الهنديةوط،ب

.(94،01/012)8/:"المحلى"وينظر3(،60)8/:"المزنيمختصر"
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بالطَّلاقيامرلاالذي(:1)طالبأبيروايةفيفقإلإليها،برجوعهوصرَّح

عليه،حرَّمها؛خَصلتينأتىقدبالطَّلاقيأمروالَّذي،واحدةًخَصلةًأتىإنَّما

جميعًا.أتَّقيوأناهذا،منخيرٌفهذا،لغيرهوأحلَّها

حتَّىيجوز،السَّكرانطلاقإنَّأقولكنتُقد:الميمونيروايةفيوقال

لمباعولو،يلزمهلمأقرَّلولأنَّه؛طلاقهيجوزلاعليُّأنَّهفغلَبَتبيَّنتُه،

يلزمه.فلا،ذلكغيرمنكانوم!،الجنايةَوألْزِمُة:قال،بيعُه(يَجُزْ/

.أقولوبهذاالعزيز)3(:عبدبكرأبوقال

جعفرٍأبوالحنفيَّةمنواختارهكلِّهم)4(،الظَّاهرأهلمذهبوهذا

الكرخيُّ)6()7(.الحسنوأبوالطَّحاويُّ)5(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وفيز،الهنديةوط،ن،ب،حمنوساقطةكذا،:وكُتِبم،صفيبياض("طالب"ابي

أعلامو"26(،)ص""الإغاثةفيالمؤلفوذكرهد،منوالمثبت!"فصل"منهابدلًا

.(4/474):"الموقعين

نُجِز...".لم...نلزمه"لمز:

192(.)3/:المسافر""زادفي

2(.940/101،)8/:""المحلىينظر

للجصاص.431()2/:العلماء"اختلاف"مختصرينظر

99(.)3/:"الصنائعو"بدائع31(،5)6/:""المبسوطينظر

إماماختيارأنه27()ص("الغضبانطلاقحكمفياللهفان"إغاثةفيالمؤلفوذكر

،(171-1/161)4":الفتاوى"مجموعينظر.تيميةابنالإسلاموشيخالحرمين

يوسفأبياختيارأنه(4/474):"الموقعينأعلام"فيوذكر(،901-201و)33/

وزفر.
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ماَخذ:سبعةلهمأوقعوهوالَّذين

بجناياته.يؤاخذولهذامكلَّف!،أنَّه:أحدها

له.عقوبةالطَّلاقإيقاعَأنَّ:والثَّاني

بأسبابها،الأحكامربطبابمنالتَّطليقعلىالطَّلاقترتّبأنَّ:والثَّالث

السُّكْر.فيهيؤثِّرفلا

إذا:قالوافإنَّهم،كلامهفيالصَّاحيمُقامأقاموهالصَّحابةأنَّ:والرَّابع

1(.)ثمانونالمفتريوحدُّ،افترىهذىوإذا،هذىسَكِروإذاسَكِر،شَرِب

تقدَّم.وقد،"الطَّلاقفيقيلولةلا":حديث:والخامس

.تقدَّموقد،"المعتوهطلاقلاإجائزٌطلاقٍ"كلُّ:حديث:والسَّادس

عمر،عنعبيدأبوفرواه،الطَّلاقعليةأوقعواالصَّحابةأنَّ:والسَّإبع

كمافضعيفعليأثرأماآضِيَددَّةُعَظُ،رَعوفبنالرحمنوعبدعليإلىهذانُسب(1)

"المسند"فيالشافعيوعنة31(،)17مالكأخرجهوقد،المصنِّفسيذكره

به،عمرعلىأشارعليًّاأن(24135)الرزاقوعبد(،484)7/:"الأمو"286()ص

السنن""فيوالدارقطني(،0275)""الكبرىفيالنسائيووصله،منقطعوسنده

معلولينطريقينمن،عباسابنعن375-376()4/:والحاكم334(1،3324)

":"التلخيصانظر:(0)7017""مسلمفيعنهثبتبمامعارض!وهو،بالجهالة

.()2378"لإرواءاو"(،4/902)

مسلم""صحيحفيعنةالثابتبل،السياقبهذاعنهيمبتفلمالرحمنعبدوأما

نأأرى":الرحمنعبدفقالالخمر،فياستشارعمرأن:أنسحديثمن(017)6

".ثمانينعمرُفجلدالحدود،كأخفتجعلها
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بنيزيدحدَّثناعبيد)2(:أبوقال1(.)عبَّاسٍابنعنغيرهورواه،ومعاوية

أنَّ،لبيدٍأبيعنالخرِّيت)3(،بنالزبيرعن،حإزمٍبنجَريرعن،هارون

أربعُعليهوشهدَ،الخطَّاببنعمرإلىفرُفِع،سكرانوهوامرأتهطلَّقرجلًا

بينهما.عمرففرَّقذسوؤ

بنجعفرعنبكر)5(،بنناجيةعن،مريمأبيابنوحدَّثن!قال)4(:

طلاقأجازمعاويةأنَّ:المسيَّببنسعيدعن،شهابٍابنعنربيعة

.السَّكران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قريبًا.تخريجهسبقفقدعباسابنأثروأماتخريجهما،فسيأتيومعاويةعمرأثراأما

وأخرجهمعلقًا،عبيدأبيعن2(79301/90،)9/:""المحلىفيحزمابنذكره

لبيدأبو؛منقطعوسنده.بهجريرعنوكيعطريقمنبنحوه)23137(شيبةأبيابن

25(.4/21)":الكمال"خهذيبانظر:عمر.يلقلم

تصحيف!وهو،""الحارث:المطبوعفي

فيالبيهقيوأخرجه2(،01/90)"المحلى"فيحزمابنذكرهعبيد،أبايعني

معاويةكتابمن،حيوةبنرجاءعن،الزهريطريقمن35(9)7/:"الكبرى"

صحيح.وإسنادهالعزيز.عبدبنلعمر

بكر"،أبيبن"ناجية2(:01/90):"المحلى"فيووقع،الهنديةوطالأصولفيكذا

أبيابنأنارأولأنهم؛إشارةدونيزيد"بننافع":إلىوالرسالةالفقيطفيوغُيِّر

ماوالصوابتحريفًا.الأصولفيوقعمافظنوايزيدبننافععنبالروايةمشهورمريم

":والتاريخاالمعرفةفيالفسويأنغيرترجمةلهأجدولم،الأصولفيوقع

قالبكر(بنناجيةمنهمجماعةعنسُئلأن)بعدبكيربنيحىأنذكر(1/162)

وهبابن:وهم،عنهروواقدثلاثةووجدت."الورعأهلمن،بهمبأسلا":فيهم

(،للكندي1/222":"الولاةفي)كماوعُفير028(،/16:"الكمالتهذيب"في)كما

2(.01/90:""المحلىفي)كمامريمأبيوابن
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أصلًا.حجَّةٌمنهشيءٍفيوليسبه،احتجُّواما)1(مجموعفهذا

أنَّعلىمنعقدٌالإجماعإذ،فباطل،مكلَّفٌأنَّهوهوالأوَّل،الماخذفأمَّا

.بمكلَّفٍفليسيقولمايعقللاومَن،العقلالتَكليفشرط

شربها،علىمكرَهًاكإنإذاطلاقهيقعأنلوجبمكلَّفًا،كانفلووأيضًا

به.يقولونلاوهم،خمرٌبأنَّهاعالمٍغيرأو

الصَّاحي،علىأو،الخطابيعقلالذيعلىحملهفيجب،خطابهوأمَّا

يُنهى.ولايُؤمرفلايعقللامَنوأمَّاالصَّلاة،أرادإذاالسُّكرعننهيوأنَّه

البتَّيُّ)2(:عثمانفقال،وفاقٍمحلُّلانزاعٍفمحلُّ،بجناياتهإلزامهوأمَّا

الرِّوايتينإحدىوهذا،فقطالخمرحدَّإلاحدّ،ولابيعولاعقدٌيلزمهلا

العقلُ)3(.لهيُعتبرفعلٍكلِّفيكالمجنونأنَّهأحمدعن

إسقاطأنَّ:أحدهما،بفرقينفرَّقوا،أقوالهدونأفعالهاعتبرواوالَّذين

السَّرقةأوالزِّناأوغيرهقتلأرادمنكلُّإذ،القصاصتعطيلإلىذريعةٌأفعاله

فإذاواحدًا،جرمًاأتىإذاالحدُّعليهفيقام،ذلكوفعلسكر،الحرابأو

الشَّريعةقواعدتأباهممَّاهذاالحدُّ؟عنهيسقطكمِفبالسُّكْرجرمُهتضاعف

طلاقيرىمَنوبعضُ:ذلكقالمَنعلىمنكرًاأحمد)4(وقالوأصولها،

ا!خ.خلاف"جميع"هذا:والرسالةالفقيط(1)

3(.00)5/:"الهدايةشرحالبناية"فيوعنة2(،01/01):"المحلى"ينظر2()

348(./01):("المغنيو"33(،)30"الكوسجمسائل"ينظر)3(

.الخلاللغلام2(19-092)3/:المسافر"زاد"فيكما،الحارثأبيروايةفي(4)
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تركأوحدًّا،أتىأو،جنايةًجنىلوسكرانًاأنَّيزعمبجائزٍليسالسَّكران

1(.سوء)كلامهذا،والمجنونالمُبَرْسَمبمنزلةكان،الصَّلاةأوالصِّيام

المجرَّد)2(الكلاملأنَّ؛مفسدةًيتضمَّنلاأقوالهإلغاءأنَّ:الثَّانيوالفرق

!إلغاؤهيمكنلامفاسدهافإنَّ،الأفعالبخلاففيهمفسدةَلاالعاقلغيرمن

صحَّفإن،أقوالهبخلافمنتشرٌوقسادُمحضضررٌأفعالهفإلغاء،وقعتإذا

وأفعالهأقوالهبينالتَّسويةكانتيصحَّالموإن،الإلحاقبطلالفَرْقانهذان

متعيِّنة.

الضَّعف،غايةففي،عقوبةٌبهالطَّلاقإيقاعأنَّوهو:الثَّانيالمأخذوأمَّا

بالحدِّ،العقوبةهذهمنسبحانهادلّّهرضىحصلوقدعقوبةً،يكفيهالحدَّفإنَّ

الزَّوجين.بينوالتّفريق،بالطَّلاقبالعقوبةالشَّريعةفيلناعهدولا

،بالأسبابالأحكامربطمنبهالطَّلاقإيقاعأنَّ:الئالثالماخذوأمَّا

مكرهًا،سكربمنالطَّلاقإيقاعَيوجبُهذافإنَّ،والسُّقوطالفسادغايةففي

ثبتوهل:يقالثمَّ.وبالنَّائمبل،والمُبَرْسَموبالمجنون،خمرٌبأنَّهاجاهلًاأو

ذلك؟فيإلاالنِّزاعوهل،بهالحكمُيُربطحتَّىسبنبٌالسَّكرانطلاقأنَّلكم

إذا:قولهمفيكالصَّاحيجعلوهالصَّحابةأنَّوهو:الرَّابعالمأخذوأمَّا

البتَّة.يصحُّلاخبرفهو.هذَىسَكِروإذاسَكِر،شَرِب

"،سواف"رسمهاكانوإن"أفسوء":الهنديةط،ن،م،حوفي،ب،صد،فيكذا(1)

سوء".كلامهذاأوأف"سوء:المسافر""زادوفي

لما.لقولا":م،ح،د)2)
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عليًّ!اللّّهنزَّهقدمكذوبٌخبرٌوهو(:1)حزمٍبنمحمَّدٍأبوقال

)2(إيجابفيهفإنَّ،بطلانهعلىيدلُّماالمناقضةمنوفيهعنه،الرَّحمنوعبد

عليه.حدَّلاوالهاذيهذىمنعلىالحدِّ

لافخ!ر،"الطَّلاقفيقيلولةلا":حديثوهو:الخامسالمأخذوأمَّا

يعقل،لامندونيعقلمكلَّفٍطلاقعلىحملُهلوجبصحَّولويصحُّ،

والصَّبيِّ.والمُبْرَسَمالمجنونطلاقفيهيدخللمولهذا

"،المعتوهطلاقإلاجائزطلاقٍ"كلُّخبر:وهو:السَّادسالماخذوأمَّا

أنَّ:ثالثٌوجوابٌ،المكلَّففيلكانصحَّولو،يصحُّلاسوام!فمثله

أنَّهطائفةادَّعتوقد،بهملحقوإمَّامعتوب!،إمَّايعقللاالذيالسَّكران)3(

به.يتكلَّممايدريولاله،عقللاالذي:اللُّغةفيالمعتوهوقالوا:معتو!.

فالصَّحابة،الطَّلاقعليهأوقعواالصَّحابةأنَّوهو:السَّابعالماخذوأمَّا

عنه.حكيناهماعثمانعنفصحَّذلك،فيمختلفون

إحداهمافي،طريقينمنلأنَّه،عنهيصحُّفلا)4(،عبَّإسٍابنأثروأمَّا

ومعاوية،(عمر)ْوأمَّا،يحيىأبيبنإبراهيمالثَّانيةوفي،أزطإةبنالحجَّاج

عفَّان.بنعثمانخالفهمافقد

"المحلى":)01/211(.في)1(

.نفيليست)2(

"السُكْر".ص،د:)3(

قريبًا.الآثارهذهتخريجتقدم(4)

وقدالصوابوهوعمر"9:الهنديةوط.عمر""أبو:م،.حعمر""ابن:ب،صد،ز،)5(

3(.30)صحديثهتقدم
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فصل

وحديث:حنبلروايةفيأحمدالإمامقالفقد(،)1الإغلاقطلاقوأمَّا

يعني:)2("إغلاقٍفيعِتاقَولاطلاقَلا":يقولع!يمّالنبيَّسمعتُعائشة

الغضب.

زاد9و"الشَّافي"،فيبكروأبو،الخلالعنهحكاهأحمدنصُّهذا

أحمد.تفسيرفهذا)3(.المسافر"

الطَّلاقباب:عليهوترجم،الغضبأظنُّه)4(:""سننةفيداودأبووقال

.غلطٍعلى

هو:وقيل،بالجنونغيرهماوفسَّره،الإكراهبانَّهوغيرهعبيدأبووفسَّره

يبقىلاحتَّىالطَّلاقعليهفيغلقواحدةً،دفعةًالثَّلاثالطَّلقاتإيقإععننهي

الهرويُّ)5(.عبيدأبوحكاهالرَّهن،كغلقم!،شيمنه

طلاقحكمفياللهفان!إغاثةالمؤلفرسالةفيمعناهفيالأقوالانظر(1)

،135-115)3/":الموقعين"أعلاموفي(،91-861،-6)ص"الغضبان

/4475-476).

تخريجه.تقدم2()

.الخلالغلامالعزيزعبدبكرلأبي265()3/)3(

وفي"،"غيظعنمصحفةوأظنهابالظاء،"غلظ"على:ن،ب،حفيووقع2(.1)39(4)

":"السننينظر.""غيظنسخعدةفيووقعبالطاء،""غلط:""السنننسخأكثر

التاصيل.ط(861)3/

2(.56-4/462):""الغريبينفي(5)
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يقصدفلا،قلبةالرَّجلعلىيغلقأنالإغلاقوحقيقةشيخنا)1(:قال

وإرادته.قصدهعليهانغلقكأنَّه،بهيعلملاأو،الكلام

الصبروقلَّةالصَّدر،ضيق:الغلقالمبرِّد)2(:العبَّاسأبوقال:قلت

مَخْلَصًا.يجدلابحيث

زالومَن،والمجنونالمكرهطلاقُذلكفي)4(فيدخلشيخنا)3(:قال

.قالبمالةمعرفةولالهقَصْدلامنوكلّ،غضبٍأوبسُكْرٍعقلُه

(:)هأقسامٍثلاثةعلىوالغضب

بلاطلاقهيقعلاوهذاقال،بماصاحبهيشعرفلا،العقليزيلماأحدها:

.نزاعٍ

يقولم!تصوُّرمِنصاحِبَهيمنعلابحيثمبادئهفييكونما:الثَّاني

طلاقُه.يقعفهذا،وقصدِه

بينهيحولولكنبالكلِّيَّة،عقلَهيزيلفلابه،ويشتدَّيستحكمأن:الثَّالث

الوقوعوعدم،نظرٍمحلُّفهذازال،إذامنهفرَطَماعلىيندمبحيثنيَّتهوبين

أعلم.وادلّّهمتوجِّه،قويّالحالةهذهفي

و"مدارج،الهاديعبدلابن(4/904):"التحقيقتنقيح"ينظر.تيميةابنأي(1)

للمؤلف.(1/452):"السننتهذيبو"231(،/1):"السالكين

2(.1/4):"الكامل"في2()

.(1)رقمحاشيةينظر)3(

"."فدخل:صم،،ح)4)

":الموقعينأعلام"فيالمؤلفذكركما،تيميةابنالإسلاملشيخالتقسيمأصل()ه

2(.21-0)ص"الصغرى"الإغاثةوينظر(،4/476)
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النكاحقبلالطلاقفي!يمّاللّّهرسولحكم

:قالجدِّهعن،أبيةعن،شعيبٍبنعَمروحديثمن)1(:"السُّنن"في

يملك،لافيمالهعِتْقولا،يملكلافيماآدمَلابننذزَ)الا:ع!يماللّّهزسولقإل

".يملكلافيمالهطلاقولا

،البابهذافيشيءٍأحسنوهوحسن)2(،حديثٌهذا:الترمذيقال

النكّاح؟قبلالطَّلاقفيأصحُّشيءٍأيُّ:فقلت،إسماعيلبنمحمَّدوسألت

جدِّه.عن،أبيةعن،شعيبٍبنعمروحديث:فقال

".يملكفيماإلانذرٍوفاءَولا،يملكفيمالاإبيعَلا"داود)3(:أبووروى

:قال!ي!اللّهرسولأنَّمَخرمةبنالمِسْوَرعن)4(:"ماجهابن"سننوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنوصححه2)،0)47ماجهوابن(،1811)والترمذي2(،091)داودابوأخرجه

384()9/:""الفتحفيالحافظأعلَّهوقد3(؛250/):والحاكم)743(،الجارود

فيه.فليراجَعوجههفصَّلثم"،الاختلافعلةفيهلكنقوي؛"وهو:فقاليضرُّهلابما

وعائشة،عباسوابن،جبلبنومعاذوعليُّ،،حزمبنوعمروجابر،عنالبابوفي

اكأيلَّهُعَت!.رَوغيرهم

318(.)6/:""التحفةفيوالمزي(1)860"الأحكام"مختصرفيالطوسينقلوكذا

فيالملقنوابن231(،)3/:"الراية"نصبفيالزيلعينقلهوماالمطبوعاتوفي

".صحيح"حسن:وغيرهم(49)8/:المنير"البدر"

سابقه.وانظر،توبعوقد،شعيببنعمروعن،الوراقمطرطريقمن2(091)

عنسعدبنهشامطريقمن7(،0)28""الأوسطفيالطبرانيوكذا2(،0)48

الموصولَوحسَّن،ووصلهإرسالهفيهشامعلىاختلفوقد،عنهعروةعنالزهري

وصححه(،2621/):""زوائدهفيوالبوصيري(،554)3/:""التلخيصفيالحافظ

38-386(.1)9/:""الفتحفيانظرها،شواهدهسبقتوقد2(،070)"الإرواء"في
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".مِلكٍقبلعتقَولاالنكّاح،قبلطلاقَ"لا

أبيبنوعطإءالمنكدر،بنمحمَّدعن،ذئبٍأبيابنحدَّثنا:وكيعوقال

)1(."نكاحٍقبلطلاقَ"لا:يرفعهاللّّه،عبدبنجابرعنكلاهما،رَباحٍ

ابنقال:يقولعطاءسمعت:قال،جُريجٍابنعن)2(،الرزاقعبدوذكر

.نكاحٍبعدمنإلاطلاقلا:عبَّإسٍ

لمماطلَّقإن:يقول)3(مسعودٍابنأنَّعبَّاسٍابنَبلغ:جُريجٍابنقال

)إِذَا:يقولوجلّعزّاللّّهإنَّهذا،فيأخطأ:عبَّاسٍابنفقال.جائزٌفهوينكح

طلَّقتمإذا:بلولم(،94:]ا!حزابثُوَّطَقتُمُوهُنَّ!نَكَخمُضُألمحؤصمنَتِ

-41)99والبزار82(،42)الأوسطفيوالطبراني(،1181)9شيبةأبيابنأخرجه(1)

الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال،وصححه(2024/):والحاكمالأستار(،كشف

ووصله،ووقفهرفعهفياختلفوقد."الصحيحرجالالبزارورجال"334(:4/)

وبينذئبأبيابنبينبالانقطاعالرازيّانوأعلَّة،إرسالَهالدارقطنيورجح،وإرساله

من"حدثني:قالذئبأبيابنعن()1787الطيالسيرواهفقدالمنكدر؛وابنعطاء

وردالتيوالطريقعطاء"،عنرجل"عن)795(:""الغيلانياتوفي،عطاء"سمع

":"الفتحفيالحافظقالكماالعنعنةفيهالمحفوظبل؛ضعيفةٌبالسماعتصريحةفيها

أبيلابن""العللانظر:.قبلهمالهويشهد،مُعَلَّةأخرىطرقوللحديث385(.)9/

.(4/944):"التغليقو"(،1/892)للدارقطني"العللو"(،4/52)تمحا

":االكبرىفيوالبيهقي(،1181)6شيبةابيابنوكذا(،11)488"المصنف"في2()

،(2914/)أيضًاالحاكموأخرجه(.024)2/:الحاكموصححه32)،0)7/

مرفوعًا،عباسابنعنعطاءعنآخروجةمن(4044/):""التغليقفيوالحافظ

وقفُه.فالأَقوم،يُعرف"لامن"فية2(:11)3/:""التلخيصفيقاللكن،عنهوسكت

".الرزاقعبد"مصنفمنوالتصويب،قلمسبق"جريج"ابن:الأصولفي)3(
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.(1نكحتموهنَّ)ثمَّالمؤمنات

نإ:لروجلٍعنسُئلأذَّةطالبٍبيبنعليِّعنعبيد)2(:أبووذكر

.ملكٍبعدمنإلاطلاقٌليس:عليفقال،طالقفهيفلانةتزوَّجت

قولوهذاسمَّاها)3(.وإننكاحٍبعدمنإلاطلاقَلا:قالأنَّهعنهوثبت

وداود،وأصحابهم،وإسحاقوأحمد،الشَّافعيُّ،ذهبليةوإ(،4)عائشة

)5(.الحديثأهلوجمهور،وأصحابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منقطع؛وسنده327(،)9/الكبير":"فيوالطبراني(،411)68الرزاقعبدأخرجه

ويشهدجبير،بنوسعيدوطاوسعكرمةُتابعهلكن،عباسابنيدركلمجريجابن

381(.)9/:"وإالفتح334(،4/):الزوائد""مجمعانظر:.قبلهماله

الرزاقعبدوأخرجهمعلَّقا،2(01/50):""المحلىفيحزمابنعنهذكره

يسمعولمعلي،عنالحسنطريقمن(،01)25منصوربنوسعيد(،11)454

سَبْرة،بنالنزالتابعهوقد382(،)9/":"الفتحفيالحافظأعلهوبهذامنه،

تصح.ولا،مرفوعةأخرىطرقوله،ضعيفةباسانيدأحمد،أبيبناللهوعبد

عنسلمةبنحمادطريقمنمعلَّقا،2(01/50)":إالمحلىفيحزمابنأخرجه

الرزاقعبدبنحوهوأخرجه،سبقكما،منهيسمعولم،عنهالحسنعنحميد

وحسين،أبيهعنضميرة،بناللّهعبدبنحسينفيهجدًا؛ضعيفبسند1()1453

.يعرفلموأبوه،متَّهمبلمتروك

،(135)2/:الاَثاز""مشكلفيوالطحاوي)37466)،شيبةأبيابنأخرجه

عروةعنالزهريعنسعدبنهشامطريقمن32(1)7/:"الكبرى"فيوالبيهقي

البخاريُّورجح،ووقفهرفعهفيعليهاختلفوقد،هشامعلىومدارهموقوفًا،عنها

طرقوله،لهحاتموأبيأحمدإعلاليضرُّولا؛الموقوفالطريقهذاوالترمذيُّ

8(.40/)حاتمأبيلابن"و"العلل(،1/173)إ:الترمذي"عللانظر:.واهيةأخرى

عنه.صادروالمؤلف2(01/50):""المحلىفيحزمابنمذاهبهمذكر
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مطلِّق"طالقفهيفلانةتزوَّجت"إن:القائلأنَّ:القولهذاحجَّةومن

هووالمتجدِّد،أجنبيَّةٌالمعلَّقالطَّلاقحينفإنَّها،محالىوذلك،لأجنبيَّةٍ

ذلكيكونفإنَّما،طَلَقتلوأنَّهافعُلِمطلاقًا،يكونلاوالننبّاحنكاحها،

لاالصِّفةِوتجدُّدُ،أجنبيَّةذاكإذوهيمعلَّقًا،المتقدِّمالطَّلاقإلى(1إسنادًا)

غيرللنكّاجمختارٌوجودهاعندفإنَّهوجودها،عندبالطَّلاقمتكلِّمًايجعله

"،طالقٌفأنتِالدَّاردخلتِ"إن:لأجنبيَّةٍقاللوكمايصحُّ،فلاللطَّلاق،مريدٍ

.خلافٍبغيرتَطلُقلم،زوجتهوهيفدخلت

نإ:قاللوفإنَّه؟العتقوتعليقالطَّلاقتعليقبينالفرقفما:قيلفإن

بالملك.وعَتَقالتَّعليق،صحَّحرّ،قهوقلانًاملكتُ

عنهكماأحمد)2(،عنروايتانوهما،قولانالعتقتعليقفي:قيل

نصوصه،أكثرعليهالذيمذهبهمنالصَّحيحوهيالطَّلاق،تعليقفيروايتان

الطَّلاق.دونالعتقتعليقصحَّة-أصحابهوعليه

فإنَّه،الملك)3(نفوذهيعتمدولا،قوَّ!وسِرايةٌلهالعتقأنَّبينهما:والفرق

عقلًا)4(بالعتقلزوالهسببًاالملكيكونأنويصحُّالغير،ملكفيينفذ

لووكما،بشرائهالمحرَّمرحمهذيعنبالعتقملكهيزولكماوشرعًا،

يُشرعهذاوكلُّ،العتقبشرطاشتراهأو،نذرٍأوكفَّارةٍفيليعتقهعبدًااشترى

استنادًا".":والمطبوعند،(1)

،(611)7/:"الزركشيو"شرح(،01/0،3213/535):"المغني"ينظر2))

.(914-814)7/:"لإنصافاو"

"نفوذ".:المطبوعوفي،النسخجميعفيكذا)3(

عقدًا".":بم،ص،4()

312



التَّوسُّلسبحانهادلّّهفشرَعَ،دلّهمحبوبةٌقُربةٌفإنَّه،للعتقسببًاالملكجَعْلفيه

إلىبغيضٌفإنَّه،الطَّلاقكذلكوليس،محبوبهإلىمُفضيةٍوسيلةٍبكلِّإليه

لإزالتهسببًابالننكّاحالبضعملكيجعلولم،إليهالخلالأبغضوهوادلّّه،

البتَّة.

والطَّاعاتالقُرَبنذربابمنبالملكالعتقتعليقأنَّ:ثانٍوفرقٌ

وُجدفإذاوكذا،بكذالأتصدَّقنَّفضلهمنادلّهآتانيلئن:كقولهوالتَّبرُّز،

علىالطَّلاقوتعليقلونفهذا،المقصودةالطَّاعةمنبهعلَّقهمالزمهالشَّرط،

آخر.لونٌالملك

والنفساءالحائضطلاقتحريمفيمحك!ي!اللّّهرسولحُكْم

جملةالثلاثإيقاعوتحريمطُهرها،فيوالموطوءة

عهدعلىحائضٌوهيامرأتَهطلَّقعمرابنأنَّ"الصَّحيحين")1(:في

"مُرْه:فقال"!يرِواللّّهرسولَذلكعنالخطَّاببنعمرفسأل!لَخيمّ،اللّّهرسول

أمسكشاءإنثمَّتطهر،ثمَّتحيضرثمَّتطهرحتَّىليمسكهاثمَّفليراجعها،

يطلَّقأنادلّّهأمرالتيالعدَّةفتلكيمسَّ،أنقبلطلّق)2(وإنَّشاءذلك،بعد

النِّساء".لها

".حاملوهيأو،طهرت[ذاليطلِّقهاثمَّفليراجعها،5"مُرْ)3(:ولمسلم

ا!دلَّهُعَن!ا.عمرزَابنحديثمن(1741)ومسلم(،1525،5332)البخاريأخرجه(1)

."يطلق":م،ح2()

ولفظ.الشيخينشرطعلىوإسنادهعمر،ابنحديثمن2(181)داودأبيلفظهذا)3(

فيطوغيّر.حاملًا"أوطاهرًا،ليطلقهاثمفليراجعها،"مره5(/4711):مسلم

!إشارةدونالرسالة
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الطَّلاقفذلكيمسَّ،أنقبلطاهرًاطلَّقها[نَّشاء"ثم1(:)لفظٍوفي

."(تعالىاللهأمركماللعدَّة

عدَّتها".قُبُلفييطلِّقهاثمَّفليراجعها"مُرْهللبخاريّ)2(:لفظٍوفي

طلَّق:قالعمرابنعن)3(،والنَّسابيِّداود،وأبيلأحمد،لفظٍوفي

!يرهولم!ي!اللّّه)4)علَيُّرسولُفردَّها،حائضوهيامرأتهعمربناللّهعبد

."(ليمسكأوفليطلِّقطهرت"إذا:وقالشيئًا،

النِّساءطفَقتمإذاالنَّبيُّ؟يها))يا:!ي!اللّّهرسولُوقرأعمر:ابنقال

".عِدَّتهنَّقُبُلِفيفطلّقوهنَّ

حلاذ،وجهان)5(:أوجهٍأربعهعلىالطَّلاقَأنَّالحكمُهذافتضمَّن

1(

2(

3(

4(

)1471/4(.عندمسلم(

(4711)ولمسلمعدتها("،قبلمنيطلقثميراجعها،أن"فأمره:ولفظه)5333((

2(.184)داودأبيلفظهوالمصنفذكرهوما،نحوه

327(،)7/:""الكبرىفيوالبيهقي2(،851)داودوأبو)،4255)أحمدأخرجه)

عمر؛ابنيسألأيمنبنالرحمنعبدسمحأنهالزبيرأبيطريقمن،صحيحبسند

دونوغيرهما2933()والنسائي(،4711)مسلموأخرجه.تدليسهشبهةفانتفت

الزبير؛أبوبهاينفردلمهـانالزيادةهذهالجمهورضعَّفلذا،شيئًا"يرها"ولم:قوله

حُسبت"52(:)53البخاريفيقولهذلكمنعمر،ابنعنالرواياتجُلَّلمخالفتها

وقدمستقيمًا(،أوصوابًاشيئايرهاالم:معنىعلىتؤوَّلأنهاأو،عليُّبتطليقة"

و"الإرواء"35(،354-2)9/:"("الفتحوانظر:.سيأنيكماالمصنفصححها

9(50.)2

."...ادلّهرسولُ"فردّها:ن."،..ادلّهرسولعليه"فردّهاز:(

تخريجه.وسيأني،عباسابنعنأثرًايروى(
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.(1)حرامٌووجهان

حاملًايظلِّقهاأو،جماعٍغيرمنطإهرًاامرأتَهيطلِّتصأن)2(:فالحلال

حملُها.مستبينًا

فيهذا.فيةجامعهاطُهرٍفييطلِّقهاأو،حائصرٌوهييطلِّقهاأن:والحرام

بها.المدخولطلاق

تعالى:قالكماوطاهرًا،حائضً!طلاقهافيجوزبها،يُدخَللممنوأمَّا

:لبقرةا]!فَزِجمتَةلَهُنَّأؤَتَفرِضهُواْلَضتَمَسُّوهُنَّمَاألدشِّاءَطَلَّفؤٌإنعلَيحُتملَّابُخَاعَ)

632!.

قتلِمِنثُوَّطَلَّقتُمُوهُنَّكًخوُآلمحؤش!اإِذَاءَامَنُواالّذَينَيأيَّهُا):تعالىوقإل

طص

علىدلّوقد(،94:]الأحزابعِدَّصةتَعتَدُّوصا!مِنلَ!ؤعَلتهِنَّفَمَاتَمَسُّوهُنَّأن

عليهونبَّهلهإ،عدَّةلاوهذه،،1:الطلاقأ!لِعِدَّدهِنَّ)فَطَلِّقُوهُنَّ:تعالىقولههذا

ولولا)3(،النِّساء"لهايطلَّقاناللّهامرالتيالعدَّةُ"فتلك:بقوله!ي!اللّّهرسول

لامنطلاقمنلمنعالدُّخول،قبلالطَّلاقإباحةفيهمااللَّتانالاَيتانهاتان

لها)4(.عدَّة

نسخة:فيأنهإلىالهامشفيوأشار"حرامانووجهان،حلالان"وجهان:ا!ديةط(1)

فيهما.بالإفراديعني"حرام..."حلال

النسخ.خلافوالحرامان"..."فالخلالان:والرسالةالفقيط2()

تخريجه.سبق)3(

النسخ.خلافعليها""له:والرسالةالفقيط4()
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أخبر:قال،لَبيدٍبنمحمودحديثمن)1(وغيرهالنَّسانيِّ""سننوفي

،غضبانفقامجميعًا،تطليقاتٍثلاثامرأتهطلَّقرجلٍعن!واللّهرسول

رسوليا:فقإلرجلقامحتَّى"إ؟أظهركمبينوأنااللّهبكتاب"أيُلْعَب:فقال

أقتله.أفلا!اللّه

أمَّ!:قالالطَّلاقعنسئلإذاكانأنَّهعمر:ابنعن)2("الصَّحيحين"وفي

كنتَوإنبهذا،أمرني!اللّّهرسولفإنَّمرَّتينأومغامرأتَكطلَّقتَأنتَ

فيمااللّّهوعصيتَ،غيركزوجًاتنكححتَّىعليكحَرُمَتْفقدثلاثًا،طلَّقتها

امرأتك.طلاقمنأمرك

مدخولٍوغيربهامدخولٌ:نوعانالمطلَّقةأنَّالنُّصوصهذهفتضمَّنت

المدخولغيرتطليقوجواز،مجموعةًثلاثًاتطليقه!يجوزلاوكلاهم!بها،

حائضًا.أوطاهرًابها

كانتوإنطلاقها،حَرُمنفساء،أوحائضًاكانتفإنبهها،المدخولوأمَّا

كانتوإن،وقبلهالوطءبعدطلاقهاجاز،الحملمستبينةكانتفإنطاهرًا،

":"المحلىفيحزمابنوعنه(،4556)""الكبرىوفي34(،10)النسائيأخرجه(1)

صححهوقدلبيد،بنمحمودعن،أبيهعنبكير،بنمخرمةطريقمن(0/1167)

"رجاله362(:)9/:""الفتحِفيالحافظوقال،إسنادَهكثيرابنُوجوَّدهنا،المصنف

لهكانتهـانمحمودًاوبأن،بهتفرَّدهمع،أبيهمنمخرمةسماعبعدمأَعلَّهثم،"ثقات

":"المحلىفيحزمابنوضعّفهضعيفًا،مرسلًافيكون،روايةتابعيفهو؛رؤية

(01/681).

ومسلم،العصيانجملةدونوموصولًامعلقًا(4625،5332)البخاريأخرجه2()

الحديث.ولفظالأصولخلاف"أنتإن"أما:المطبوعفيوغيِّر.لهواللفظ(1471)
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قبله.ويجوز،الإصابةطُهْرفيالوطءبعدطلاقهايجزلمحإئلًا

وأجمع،الطَّلاقمنلمجي!رسولهلسانعلىادلّّهشرعهالذيهذا

مكلَّفٍمنكانإذاوأباحهفيهادلّهأذنالذيالطَّلاقوقوععلىالمسلمون

له.)1(قاصدٍاللَّفظ،بمدلولعالمٍ،مختارٍ

:مسألتانوفيهذلك،منالمحرَّموقوعفيواختلفوا

فيه.واقعهاالذيالطُّهرفيأو،الحيضفيالطَّلاق:الأولىالمسألة

الثَّلاث.جمعفي:الثَّانيةالمسألة

ونذكرتصويرًا،ذكرناهماكم!وتقريرًا،تحريرًالتينالمسأنذكرونحن

لاالمتعصِّبالمقلِّدبأنَّالعلممعالطَّائفتين،أقدامومنتهى،الفريقينحجج

ولا،بسواهيأتمّلاالدَّليلطالبوأنَّ،آيةٍكلُّجاءتهولوقلَّدهمَنقولَيترك

عُذِرولقد،يتخطَّاهلاوسبيلٌ،يتعدَّاهلاموردٌالنَّاسمنولكلٍّ،إيَّاهإلايحكِّم

.خطاهانتهتحيثإلىوسعى،قواهإليهانتهتماحَمَلمَن

يزللمالمحرَّمالطَّلاقوقوعفيالخلاففإنَّالأولئ)2(،المسألةفا"قّا

وقال،وقوعهعلىالإجماعَادَّعىمنوهموقد،والخلفالسَّلفبينثابتًا

الإمامقالوقد،غيرهعليهاطَّلعماالخلافمنعليهوخفي،علمهبمبلغ

اختلفوا)3(.النَّاسلعلَّيدريهوما،كاذبفهوالإجماعَادَّعىمَنأحمد:

."قاصدًا"د:،ب،ص(1)

352(.)صإلىفيهاالبحثاستغرق)2(

":"المدخلوينظر(.1315-4131)3/:مسائلة""فيأحمدبناللّهعبدنقله)3(

/3(46،2/50.)5
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المتقدِّمينعنالثُّبوتمعلومالمسألةهذهفيالنَّاسبينوِالخلاف)1(كيف

والمتأخرين؟

حدَّثنا،بشَّإرٍبنمحمَّدحدَّثناالخُشَنيُّ:السَّلامعبدبنمحمَّدقال

مولىنافعٍعنعمر،بناللّّهعبيدحدَّثناالثَّقفيُّ،المجيدعبدبنالوهَّابعبد

قال:حائضوهيامرأتهيطلِّقالرجلفيقالأنَّهعمرابنعنعمر،ابن

بإسناده"المحلَّى")2(فيحزمٍبنمحمَّدأبوذكره،بذلكيعتدُّلاعمر:ابن

إلية.

عن،طاوسابنعن،جريجٍابنعن"مصنَّفه")3(:فيالرزاقعبدوقال

:يقولوكان.العدَّةووجةالطَّلاقوجهخالفماطلاقًايرىلاكانأنَّه:أبيه

حملها.استبانوإذا،جمإعٍغيرمنطاهرًايطلِّقهاأنالطَّلاقوجه

بنالرَّحمنعبدحدَّثناالمثنَّى،بنمحمَّدحدَّثناالخُشَني)4(:وقال

".الطلاقوقوعفي":زيادةصد،(1)

فيإسنادهالحافظوصحح(،184)7/:"الكبرى"فيالبيهقيوكذا(،01/631)2()

هو(بذلكيعتدّالا:قولهالمنفيُّفيبأنالتصريحجاءلكن437(،)3/:"التلخيص"

عمرابنعننفسِهالطريقمن(4018)9شيبةأبيابنعندوذلك،الطلاقلاالحيضة

ذكرهماعلىدلالةالحديثفييَعُدْلمالزيادةوبهذه،الحيفة"بتلكتعتدّلا":قال

بوقوعه.القائلينعند،الحيضفيالطلاقوقوععدممنالمصنف

.ثقاتورجاله،الأثرينمنملفَّق(،01،52901)239)3(

الصواعق"فيالمؤلفوصححه(،01/631):"المحلى"فيحزمابنأخرجه(4)

هوبها(يعتدّالا:قولهالمنفيُّفيبأنالتصريحجاءلكن932(،)2/:"المرسلة

سعيدعننفسِهالطريقمن(018)58شيبةأبيابنعندوذلك،الطلاقلاالحيضة

قريبًا.عمرابنكلامفينظيرُهسبقوقد،"الحيضةبتلكتَعتدُّ"لاقالا:وخلاس
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فيقالأنَّهعمروبنخِلاسعن،قتادةعنيحعى،بنهمَّامحدَّثن!،مهديٍّ

بها.يعتدُّلا:قالحائضوهيامرأتهيطلِّقالرَّجل

علىالإجماعَادَّعىمَنجرأةمِنوالعجب)1(:حزمٍبنمحمَّدٍأبوقال

فيأوالحيضفيالطَّلاقإمضاءفيقولَهيوافقفيمايجدلاوهوهذا،خلاف

عمرابنعنروايةٍاكأيلَّهُعَن!غيررَالصَّحابةمنأحدٍعنكلمةًفيهجامعهاطهرٍ

عثمانعنساقطتينوروايتينعمر،ابنعنمنهاأحسنهوماعارضهاقد

:ثابتٍبنوزيد

أخبرهزجلٍعن،سمعانابنعن،وهبابنطريقمنرُوِّينإهاإحداهما:

أنَّهاحائضوهيزوجهايطلِّقهاالتيالمرأةفييقضيكانعفَّانبنعثمانأنَّ

)2(.قُرُوءٍثلاثةَبعدهاوتعتدُّتلاش،بحيضتهاتعتدُّلا

رواهوقد،الكذابسمعانبنزيادبنادلّّهعبدهوسمعإنوابن:قلت

.يعرفلامجهولٍعن

بنهشامعن)3(،الرزاقعبدطريقمنوالأخرىمحمد:أبوقإل

بنزيدعنسمَّاه،رجلعن،علقمةأبيمولىسعدبنقيسعنحسَّان،

ثلاثوتعتدُّ،الًطَّلاقيلزمه:حائضوهيامرأتَهطلَّقفيمنقالأنَّهثابتٍ

الحيضة.تلكسوىحِيَضٍ

!المحلى":)01/163-164(.في)1(

المصنِّفوضعًَفه.معلَّقًاوهبابنعن(01/641):"المحلى"فيحزمابنذكره2()

هنا.

إعلاله.فيالمؤلفكلاموسيأتي(،01)669"المصنفلافي)3(
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مااستجزنالوهاهناالإجماعبدعوىأسعدنحنبلمحمد:أبوقال

العلمأهلمنأحدٍبينخلافلاأنَّهوذلكذلك،منباللّّهونعوذيستجيزون،

وأالحيضفيالطَّلاقَأنَّفيذلكفيلناالمخالفينجميعجُملتهمومِن،قاطبةً

يستجيزونفكيف،عندهمهذافيشكَّ)1)لافإذْ،بدعةفيهجامعهاطُهرٍفي

المشإهدةبحكمأليس،وضلالةبدعةٌأنَّهايقرُّونالتيالبدعةبتجويزالحكمَ

بدعة؟بأنَّهاالقإئلينلإجماعمخالفًاالبدعةمُجيز

جميععلىالقاطعُلكانالخلاُف،يبلغنالملووحتَّىمحمد:أبوقال

جميعهم.علىكاذبًاجميعهمعنبلَغَهولا،عندهيقينلابماالإسلامأهل

إلاالمتيقَّنالنكّاحيُزاللا:المحرَّمالطَّلاقوقوعمنالمانعونقال

هذهمنواحدًاأوْجَدْتمونافإذا.متيقَّنٍإجماعٍأوسنَّةٍأوكتابمنمثلهبيقينٍ

ذلك.بغيررفعهإلىسبيلَولا،بهالننبّاححكمًرفعنا،الثَّلاثة

الطَّلاقهذافإنَّ،وقوعهعدمعلىتدلُّالمتكاثرةوالأدلَّةفكيفقالوا:

بنفوذهيُقالفكيف،شرعهمنفليس،فيهأذِنَولا،البتَّةاللّهيشرعهلم

وصحَّتة؟

بهيقعلاولهذاللمطلِّق،اللّّهملَّكهماالطَّلاق)2(منيقع!انَّماقالوا:

المحرَّم،الطَّلاقيملِّكهلمأنَّهالمعلومومن،إيَّاهيملِّكها)3(لملأنَّه؛الرَّابعة

فاذا.لأمرهمخالفةلمجصاللّهرسولعنها]نهيبدعة"فيه:زيادةوالرسالةالفقيطفي(1)

فيطولاالنسخفيلهاوجودلا""المحلىمنمقحمةزيادةوهي."..شكلاكانأ

الهندية.

الهندية.طولاالنسخفيلهاوجودولا"المحرم"الطلاق:والرسالةالفقيط2()

".يملكة"ولم:زيادةبفيبعده)3(
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يقع.ولايصعُّفلافيه،لةأذِنَولا

طلاقًا(1فطلَّق)جائزًا،طلاقًاامرأتةيطلِّقأنوكيلًاوكَّلولو:قالوا

فيمعتبرًاالمخلوقإذنكانفكيف،فيهلهمأذونٍغيرلأنَّه،يقعلممحرَّمًا

إنَّماالمكلَّفأنَّالمعلومومن!؟الشَّارعإذندونالطَّلاقإيقاعصحَّة

البتَّة.للتَّصرُّفمحلًّايكونلاورسولهادلّّهبهيأذنلمفما،بالإذنيتصرَّف

وأالحيخرحالفييطلِّقأنالزَّوجعلىحَجَرقدفإلشَّارعوأيضًا:قالوا

وكانمعنًى،الشَّارعلحَجْريكنلمطلاقُهصحَّفلوالطُّهر،فيالوطءبعد

يبطلحيثالشَّارعحَجْرمِنأقوىالتَّصرُّفمنعهمَنعلىالقاضيحَجْر

.بحجرهالتَّصرُّف

الشَّارعُحَجَربيعلأنَّه؛الجمعةيومالنِّداءوقتَالبيعَأبطلناوبهذاقالوا:

وتصحيحُة.تنفيذُهيجوزفلا،الوقتهذافيبائعةعلى

المنهيِّفسادَيقتضيوالنَّهي)2(،منهيُّعنهمحرَّلمطلاقٌولأنَّهقالوا:

جهةمنفيهوالمأذونعنهالمنهيِّبينفرقلالكانصحَّحناهفلو،عنه

والفساد.الصِّحَّة

يحبُّولا،يبغضُةلأنَّهوحرَّمهعنةخهىإنَّمافالشَّارعوأيضًا:قالوا

وفي،ويكرهةيبغضةمايقعلئلَّافحرَّمه،إليهمكروم!وقوعُهبل،وقوعَة

المقصود.هذاضدُّوتنفيذهتصحيحه

بينةالفرقفماالنَّهي،لأجليصحُّلاالمنهيُّعنهالنكّاحكانوإذاقالوا:

.("طلقفلو":لهنديةاوط،"وطلق":ن،صد،(1)

."لنهيفا":لهنديةاوط،حد،(2)
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حرَّمهماوصحَّحتم،النكّاحمنعنهاللّّهنهىماأبطلتموكيفالطَّلاق؟وبين

الموضعين؟فيالبطلانيقتضيوالنَّهي،الطَّلاقمنعنةونهى

فيهتخصيصلاالذيالعإمُّع!ي!اللهرسولحكمهذامنويكفيناقالوا:

حديثمن،عنة(1)""الصَّحيحفيكما،وإلغائهوإبطالِهأمرَهخالفمابردِّ

عملّاعَمِل"مَن)2(:لفظٍوفي،ردّ"فهوأمرناعليةليسعملٍ"كلُّ:عائشة

ليسالذيالمحرَّمالطَّلاقهذاأنَّفيصريحٌوهذا.ر؟"فهوأمرُناعليةليس

هذافأين؟نافذٌلازمٌصحيحإنَّه:يقالفكيفوباطل،مردو؟ع!يرّأمرهعليه

بردِّه؟الحكممِن

كطلاقباطلًامردودًافكانأبدًا،ادلّهيشرعهلمطلاقفإنَّهوأيضً!قالوا:

بخلافللطَّلاقمحلًّاليستالأجنبيَّةبأنَّالفرقينفعكمولاالأجنبيَّة،

ملَّكهممَّاهوولاالمحرَّم،للطَّلاقمحلًّاليستالزَّوجةهذهفإنَّالزَّوجة،

.إيَّاهالشَّإرعُ

أسوأ)3(ولا،بإحسانٍبالتَّسريحأمرإنَّماسبحانهاللّّهفإنَّوأيضًا:قالوا

إمَّا:أمرينأحدالنكّاحعقدوموجَب،ورسولهاللّّهحرَّمهالذيالتَّسريحمن

ثالثأمرٌالمحرَّموالتَّسريح،بإحسانٍتسريحوإما)4(،بمعروفٍإمساكٌ

البتَّة.بهعبرةفلاغيرهما،

.(117)8ومسلم2(،)796البخاريأخرجه(1)

."يةزوا":المطبوع(2)

سوءًا"."أسوأأوشرًّا""أشرأنها:ليويظهرد،ب،صفيمحررةغير)3(

"و".:الهنديةط،ب،د،ح(4)
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لِعِدَّلَهِنَّ!كطَلِّقُوهُنَّآلنِّسَاإِذَاطَلَّقتُمُلنَّبىُّايَ!يّهُا):لىتعالقاوقد:لواقا

الطَّلاقأنَّ،كلامهمنمرادَهاللّهعنالمبَيِّن!وّالنَّبيعنوصحَّ،،1:]الطلاق

بعدأوفيه،يُجامَعلمالذيالطُّهرزمنفيالطَّلاقهوفيهالمأذونالمشروع

فلابها،المدخولحقِّفيللعدَّةبطلاقٍفليسعداهماوما،الحملاستبانة

به؟المرأةُتحرُمفكيفطلاقًا،يكون

أرادإنَّماأنَّهومعلوم92،12:]البقرةأطَّلَقمًزَّلانِ!):تعالىقالوقد:قالوا

منليسعداهماأنَّعلىفدلَّ،للعِدَّةالطَّلاقوهو،فيهالمأذونَ(الطَّلاقَ)1

فيالرَّجعةبهيملكالذيفيهالمأذونَالمشروعَالطَّلاقَحَصَرفانَّهالطَّلاق،

لاإنَّهم:يقولونالصَّحابةكانولهذاقالوا:طلاقًا.عداهمايكونفلا،مرَّتين

بنجريرعن،وهبابنروىكما،المحرَّمالطَّلاقفيبالفتوىلهمطاقة

ادلّّهبيَّنفقد،ادلهأمرهكماطلَّقمَن:قالمسعودٍابنَأنَّ،الأعمشعن،حازمٍ

)2(.خلافهنطيقلافإنَّا،خالفومَنله،

يكنولملهم،مطاقٍغيربهالإفتاءيكنلمالمخإلفطلاقُوقعولو

نافذَين.واقعَينالنَّوعانكانإذمعنىللتَّفريق

".لاطلاقد:،ص(1)

الرزاقعبدوأخرجه.بهوهبابنعن(01/631)":"المحلىفيحزمابنعلَّقه2()

ابنعنطريقينمن،بنحوه629(9،)6289"الكبير"فيوالطبراني(4131)2

جعلنالَبَسومنله،بُيِّنفقداللّّهأمرهكماطلق"من:ولفظهعنة،علقمةعنسيرين

الهيثميقال"،تقولونكماهو،عنكمونتحملةأنفسكمعلىتَلبِسونلاواللّّه،لَبْسهبه

فيمالكبنحوهوذكره".الصحيحرجال"ورجاله338(:/4):الزوائدإدامجمعفي

مسعود.ابنعنبلاغًا(1)582الموطأ""
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فواللّّهوإلَّاله،بُيِّنفقدوجههعلىالأمرَأتىمنأيضًا:مسعودٍابنوقال

تُحْدِثون)1(.مابكلِّطإقةلناما

طلَّقمَن:مجموعةًالثَّلاثالطَّلاقعنسئلوقدالصَّحابةبعضوقال

وتلبيسَه)2(.تركناهلبَّسومَنله،بُيِّنفقدأمركما

الثَّإبت:الصَّحيحبالسَّندداود)3(أبورواهماكلِّهذلكمنويكفيقالوا:

أخبرني:قال،جُريحٍابنُحدَّثنا،الرزاقعبدحدَّثنا،صالحبنأحمدحدَّثنا

قال-عمرابنَيسألعروةمولىأيمنبنالرحمنعبدسمعأنَّهالزبير:أبو

ابنُفقالحائضًا؟امرأتهطلَّقرجلٍفيترىكيف-:أسمحوأناالزبير:أبو

عنعمرُفسألَ!اللّهرسولعهدعلىحائضًاامرأتَهعمرابنطلَّقَعمر:

قال،حائضٌوهيامرأتهطلَّقعمربناللّّهعبدإنَّ:فقالع!الهاللّهرسولَذلك

"(،ليمسكأوفليطلِّقطَهُرت،"إذا:وقالشيئًا،يَرَهاعليُّولمفردَّها:اللّهعبد

".عدَّتهنَّقُبُلفيفطلِّقوهنَّالنِّساءطلَّقتمإذاالنَّبيُّإلّها))يا!:اللّهرسولوقرأ

الحفظعنمدفوعٍغيرالزبيرأبافانَّالصِّحَّة،غايةفيإسنا؟وهذاقالوا:

محذورزال،حدَّثنيأوسمعتُ:قالفإذا،تدليسهمنيُخشَىوإنَّما،والثِّقة

:قالإذابهيحتجُّونالحديثأهلوأكثرُ،المتوهَّمةالعلَّةوزالت،التَّدليس

صرَّحإذافأمَّا،حديثهمِنذلكيصحِّحومسلمٌ،بالسَّماعيصرِّحولم""عن

الحجَّة.بهوقامت،الحديثُوصحَّ،الإشكالزالفقد،بالسَّماع

فيوهو.حفظةقبلمنفيهمتكلم،المسعوديوفية،بنحوه(1)30الدارميأخرجه(1)

قبله.المذكورأثرهمعنى

قريبًا.تخريجهسبقوقدمسعود،ابنأثرمعنىفيهو)2(

تخريجه.سبق)3(
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رَدَّهوإنَّما،ردَّه)2(يوجببمارُدَّهذاالزبيرأبي(1خبر)نعلمولاقالوا:

نحكيونحن،الصَّحيحةالأحاديثخلافأنَّهواعتقادًااستبعادًارَدَّهمَن

الرَّدَّ.يوجبمافيهليسأنَّهونبيِّن،ردَّهمَنكلامَ

الزبير.أبوقالماخلافعلىكلُّهاوالأحاديثداود)3(:أبوقال

منوالأثبتالزبير،أبيمنعمرابنعنأثبتونافعالشَّافعيُّ)4(:وقال

خالفه.إذابهيقالأنأولىالحديثين

قوله:يعنيهذا،منأثبتجُبير)6(بنيونسحديث(:)هالخطابيوقال

."فمه:قال؟واستحمقعَجَزإنأرأيت":وقوله،"فليراجعها5"مُرْ

رواهوقدالزبير،أبيغيرأحاعنهيقلهلموهذاالبرِّ)7(:عبدابنوقال

فيمابحجَّةٍليسالزبيروأبو،منهمأحاذلكيقلفلمجِلّة)8(،جمإعةعنه

منه.أثبتهومَنبخلاففكيفمثلُه،فيهخالفَه

خبر".في":والمطبوع،ند،(1)

له.موجبلاتصرفوهو"يوجبماهذا":والرسالةالفقيط2()

2(.)185رقمالحديثعقب)3(

والاَثار":السننمعرفة"وفي327(،)7/:"الكبرىالسنن"فيالبيهقينقله(4)

(11/.)28

".السنن"بهامش636()2/:"السننمعالم"في)5(

.(701-/1471)ومسلم5(،52)2البخاريأخرجه)6(

66(.-1/56)5:التمهيد""في)7(

الهندية.وطالنسخخلاف"أجلة"إلىوالرسالةالفقيطفيغُيّرت)8(
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.(1هذا)منأنكرحديثًاالزبيرأبويرولم:الحديثأهلبعضوقال

ولارَدَّهيوجبلاالتَّامَّلعندوهوالزبير،أبيخبرُبهرُدَّماجملةفهذا

بطلانَه.

سوىبأيديكمفليس،"خلافهعلىكلُّها"الأحاديثداود:أبيقولأمَّا

جانبكم،منالحجَّةأنَّوتزعمون،ذلكترضونلاوأنتمداود،أبيتقليد

أبيحديثَيخالفماالصَّحيحةالأحاديثفيأينوأخبروناالتَّقليدَفدعوا

تلكعليةحَسَب"يًخممّاللّهرسولأنَّفيه)2(واحدَّحديثٌفيهافهلالزبير؟

صريحخلاف!هذاواللّهفنعم،ذلككانفانبها؟يعتدَّأنوأمره،الطَّلقة

سبيلًا.ذلكإلىتجدونولاالزبير،أبيلحديث

الطَّلاق،وقوعَتستلزموالرَّجعةفليراجعها"5"مُرْ:بأيديكمماوغاية

عَجَزإن"أرأيتَ:فقال؟التَّطليقةبتلكأتعتدُّ:سُئلوقدعمرابنوقول

وزاءوليس.طلاقها"من"فحُسِبَت:دونهمنأونافعوقول"،واستحمق

هذهصحَّةفيريبولابها،والاعتدادوقوعهاعلىيدلُّواحاحرف!ذلك

"فردَّها:لقولهمعارضتهافيالشَّأنكلُّالشَّأنوإنَّمافيها،مطعنولا،الألفاظ

التيالمتقدّمةالأدلَّةلتلكومعارضتها،عليهوتقديمهاشيئًا("يرهاعليُّولم

فيمانذكرونحن،المقاومةوعدمالتَّفاوت،يظهرالموازنةوعندسقناهإ،

منها:)3(كلمةٍكلمةٍ

السابقة.الإحالةتنظر""المعالمفيالخطابينقله)1)

.نم،ز،ح،من)2)

".كلمةكلمةذلكفي"ما:ن"،كلمةكلفيإما:بم،)3(
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ورسولهادلّهكلامفيوقعتقدفالمراجعة،فليراجعها"5"مُرْ:قولهأمَّا

:معانٍثلاثةعلى

لمَبهِحَ!دُحَتّئَمِنلَهُوطَلَّقَهَافَلَاتَحِلُّ)!اِن:لىتعاكقوله،لننصّاحاابتداء:حدهاأ

صص

أللَّه!صُدُودَ!يمَاأنظَنَّاَإِنيَتَرَاجَمَآأنعَليهِمَآفَلَاجُنَاحَطَلّقَهَا!اِنوغَيننَؤجا

هاهنا:المطلِّقأنَّبالقرآنالعلمأهلمنأحدٍبينخلافولا023،،]البقرة:

مبتدا.نكاحٌوذلك،الأوَّلالزَّوجوبينبينهاالتَّراجعوأنَّ،الثَّانيالزَّوجهو

لأبيكقولهأوَّلًا،عليهاكانالتيالحالةإلىالحسِّيُِّالرَّدُّ:وثانيها

ردُّفهذا"رُدَّه")1(،:ولدهدونبهخصَّهغلامًاابنَهنَحَللمَّابشيربنالنعمان

لاأنَّهاوأخبرجَوْرًا،!سًي!:اللّهرسولسمَّاهاالتيالجائرةالهبةفيهتصحَّلمما

اللّّه.شاءإنتقريرهسيأتيكما،العدلخلافوأنَّها،تصلح

وردَّ،ذلكعنفنهاه،البيعفيوولدهاجاريةٍبينفرَّقلمنقولههذاومِن

ردُّهوبل)3(،باطلبيعفإنَّه،البيعلصحَّةمستلزمًاالرَّدُّهذاوليسالبيعَ)2(،

امرأتَهعمرابنبمراجعةالأمرُوهكذاكانا،كمااجتماعهماحالةإلىشيئين

ماذلكفيوليس،الطَّلاققبلكاناكماالاجتماعحالةإلىوردٌّارتجاعٌ

البتَّة.الحيضفيالطَّلاقوقوعيقتضي

الئَه!عَتهُ.بشيررَبنالنعمانحديثمن()1623ومسلم)2586(،البخاريأخرجه(1)

طريقمن2(42)9ماجهوابن(،0133)والترمذي2(،6)69داودأبوأخرجه2()

"،البيعوردَّ،ذلكعن!سَيبمّالنبيفنهاهوولدها،جاريةبينفرَّق"أنه:عليعنميمون

أبيحديثمنشاهدوله(،21-2555/):الحاكموصححهعليًّا،يدركلموميمون

صج.سبقوقد،أيوب

مردودأ.":زرلادةب)3(
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هذافيالبيانأينادلّهسبحانفيا،"واستَحْمَقعَجَزإن"أرأيتَ:قولهوأمَّا

بمثلتؤخذلاوالأحكامُ؟ع!ياّلهادلّهرسولُعليهحَسَبهاالطَّلقةتلكبأنَّاللَّفظ

عنيَعْدِللمبهاعليةواعتدَّعليةحَسَبهاقد!يمّاللّّهرسولكانولوهذا،

أرأيت،إليةماأكرهعمرابنوكان،""أرأيت:إلىوشرعهبفعلهالجواب

مننوعٍعلىالدَّالَّة""أرأيتلفظةإلىالسُّنَّةصريحعنللسَّائليعدِلفكيف

الدّهأذنالذيالوجهعلىالطَّلاقإيقاععنوحمقهالمطلِّقعجزسببهالرَّأي

فيه؟!له

لأنَّة،فاعلهفِعْلمِنساقطٌوأنَّهبه،يعتدُّلاأنَّهصفتُههذهفيماوالأظهر

نأإلاالأمر،امتثالعنوالحمقُالعجزُسببهنافذحكمٌتعإلئاللّّهدينفيليس

علىعَقَدهامَنالتيالمحرَّمةالعقودبخلافردُّه،يمكنلافعلًايكون

منهالرَّدِّعلىأدلُّهذا:فيقالوحينئذٍ،واستحمقعَجَزفقد،المحرَّمالوجه

ادلّّهأمر)1(ماخلافعلىأحمقعاجزٍعَقْدفانَّهواللُّزوم،الصِّحَّةعلى

طلاقبطلانعلىأدلُّوالقياسالرَّأيفهذاباطلًا.مردودًافيكون،ورسوله

.واعتبارهصحَّتهعلىمنهواستحمقعَجَزمَن

فإذافاعلُة،يسمَّلممبنيُّلماففِعْلٌ،طلاقها"من"فحُسِبَت:قولهوأمَّا

فيوليسلا؟أوحجَّةحُسْبانهفيهلهو)2(؛منوتبيَّنوظهر،،فاعلةسمِّي

عمرابنَ""فحُسِبَتالقائلكانوسواءٌ.البتَّةدليلٌالمجهولالفاعلحسبان

حتَّىحسبهاالذيهو!ي!اللّّهرسولأنَّبيانفيهليس=دونهمنأونافعًاأو

.أمر(""خلاف:الهنديةط،،حم(1)

:ب،صوفي.("،.ظهر.هومنوتبين"فاعله:هل".حوتبيّنظهر،،"فاعلة:المطبوع)2(

الواو.بدون""تبيّن
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تخالفلاالأحاديثسائرأنَّتبيَّنفقد،مخالفتهوتحرمُ،بهالحجَّةتلزمُ

وسائرشيئًا،يرهالملمجي!اللّّهرسولأنَّفيصريحوأنَّهالزبير،أبيحديثَ

فيها.بيانَلامجملةالأحاديث

طلاقأكثرَوأبطلتمصعبًا،مرتقًىالمانعونأ!لهاارتقيتملقد:المُوْقِعونقال

(1تَحَاشَوا)ولمالأئمَّة،بخلافوجاهرتمبدعيئ،طلاقغالبهفانَّالمطلِّقين،

بعدهمومَنالصَّحابةجمهورُأفتىالذيالقولبهذاوشذذتمالجمهور،خلافَ

طَلَّقَهَافَلَاتَحِلُّلَهُومِن)فَإِن:تعالىقال؛بطلانهعلىتدلُّوالسُّننوالقرآنُ،بخلافه

قوله:وكذلك،طلاقٍكلَّيعمُّوهذا23(،0:]البقرة!زَؤجاغَيزهُ!دُخَمَّأشكِحَ

قوله:وكذلك،يفرِّقولم،،282:]البقرة!قُرُوَءبِأَ!سِصثَلَنةَ)وَالمحطَلَّقَتيَتَرَبَّقننَ

هذهو(142:لبقرةا]!مَتحوً!طَلّقًنتِ):لهقوو،(922:لبقرةا]!مًزَّدانِطَّلَقأ)

.إجماعٍأوبنم!إلاتخصيصهايجوزلاعموماتٌوهي،مُطلَّقةٌ

:وجوهٍمنالمحرَّمالطَّلاقوقوععلىدليلعمرابنوحديثقالوا:

وقوعشعثهوإنَّماالنكّاح،شَعَثلمُّوهي،بالمراجعةالأمر:أحدها

.الطَّلاق

،طلَّقها"التيالتَّطليقةلهاوحسبت"فراجعتهاعمر:ابنقول:الثَّاني

طلاقها،مِنفيحسبها!سًيروّاللّهرسولَيخإلفأنَّهعمربابنيُظنُّوكيف

شيئًا.يرهالم!ي!اللّهورسولُ

منهحذفتو"تحاشوا("،الهنديةوطالنسخخلاف"تتحاشوا":والرسالةالفقيط(1)

ولمتتنزهوالم:والمعنى.سائغوهوتفاعَلَ،بابمنالمضارعفيالتاءينإحدى

تتجنبوا.
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:قال)1(؟الطلقةبتلكأيحتسب:لهقيللمَّاعمرابنقول:الئَّالث

عدمفيلهعذرًايكونلاوحُمْقهعَجْزه:أي"واستحمقعَجَزان"أرأيتَ

بها.احتسابة

منهإنكازوهذابها؟(")2(،أعتدَّأنيمنعني"وما:قإلعمرابنأنَّ:الرَّابع

كيفإذالزبير،أبوعنهرواهاالتياللَّفظةتلكيبطلوهذابهإ،الاعتدادلعدم

ردَّهاقدلمجيرِواللّّهرسولَيرىوهوبها؟"أعتدَّأنيمنعني"وماعمر:ابنيقول

شيئًا.يرهاولم،عليه

صاحبوهو،الحيضفيبالطَّلاقالاعتدادعمرابنمذهبَأنَّ:الخامس

مخالفتها)3(.منوتحرُّجًا،للسُّنناتِّباعًاوأشدُّهمبها،النَّاسوأعلم،القصة

أخبرهمنافعًاأنَّ:ذئبأبيابنحدَّثنا(:4)""جإمعةفيوهبابنزوىوقدقالوا:

ذلك،عن!يمّالدّهزسولًعمرفسأل،حائضٌوهيامرأتَهطلَّقآَنهعمر:ابنعن

شاءإنثمَّتطهر،ثئَمتحيضثمَّتطهرحتَّىليمسكهاثمَّفليراجعها،5إمُرْ:فقإل

أناللّهأمرالتيالعدَّةفتلكأنَّيمسَّ،قبلطلَّقوإنَّشاءذلك،بعدأمسك

حديثه.لفظمذاواحد!"وهيالنِّساء،لهاتُطَلَّق)5(

وهونافعإلىأزسلنا:قالجُريجٍابنعن)6(،الرزاقعبدوروىقالوا:

."التطليقة":لهنديةاط،م(1)

بها؟".أعتدلالي"ما:بلفظ(471/111)مسلمأخرجه)2(

"لمخالفتها".:صد،،ح)3(

به.وهبابنعن(01/641)حزمابنوعلَّقه،منهالمطبوعةالقطعةفيأجدهلم(4)

"يطلّق".:صد،،ح)5(

طريقمن،للبيهقي(453)5/":السنن"معرفةفيكماالشافعيوكذا(،01)579)6(

به.جريجابنعنخالدبنمسلم
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تطليقةُحُسِبتْهل:عطاءٍمعونحن،المدينةإلىذاهبًاالنَّدوةدارفييترجَّل

نعم.:قال"لخي!و؟اللّّهرسولعهدعلىحائضًاامرأتهعمربناللّهعبد

أنسعن،صُهَيبٍبنالعزيزعبدعن،زيدٍبنحمَّادُروى1(وقد):قالوا

بنالبافيعبدرواه."بدعتهألزمناهبدعةٍفيطلَّق))مَن:!ي!اللّّهزسولقال:قال

)3(.فذكرهحمّادحدثناالذَّاخ)2(،أميةبنإسماعيلحدثنا،قانعٍ

فتواهمافيثابتٍبنوزيد،عفَّانبنعثمانمذهبتقدَّموقدقالوا:

.بالوقوع

منمنكزفانَّهكالظِّهار،عليهوحكمهأثرهترتُّبيمنعلاوتحريمُهقالوا:

إلىالزَّوجةتحريموهوأثرُهعليهوترتَّبَ،شكبلامحرَّئموهووزور،القول

يراجع،أنإلىأثرهعليهويترتَّبُ(،البدعيُّيحْرُم)4الطَّلاقفهكذايكفِّر،أن

بينهما.فرقولا

تنكححتَّىعليكحرمتثلاثًا:للمطلِّقيقولعمرابنوهذاقالوا:

.زد،فيح،ليست1()

إبراهيمبنالوارث)عبدوهو(،قانع)ابنشيخِبإسقاط،الهنديةوطالأصولفيكذا2()

حزمابنعند(الساجيزكريايحيى)أبوأو93(،44)الدازقطنيعند)العسكري

منوالبيهقيالدارقطنيعندوهو،أنسمسندمنجعلهحزموابن(،01/641)

.حزمابنعنصادروالمؤلف.سيأنيكمامعاذ،مسند

":"الكبرىفيوالبيهقي(،44،930204،1204)""السننفيالدارقطنيأخرجه)3(

أبيبنبإسماعيلالدارقطنيوأعلَّه،جبلبنمعاذعنأنسعنطرقمن327(،)7/

بالوضع.عليهحزمابنحكمُوسيأني"،الحديث"متروك:فقال،أمية

.""محرم:الهنديةط،ب،م(4)
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عليهفأوقع(.1)امرأتكطلاقمنبهأمركفيماربَّكوعصيتَ،غيركزوجًا

وجلَّ.عزَّربَّهالمطلِّقُبهعصىالذيالطَّلاقَ

الشَّهادةوردِّالحدِّ،مِنأثرُهعلتِهوترتَّبَ،محرَّلمالقذفوكذلكقالوا:

وغيرهما.

عقدٌالنكّاحأنَّ:المحرَّموالطَّلاقالمحرَّمالنكّاحبينوالفرققالوا:

فيهالمأذونالوجهعلىإلايكونفلابُضعها،وملكالزَّوجةحلَّيتضمَّن

أباحةماإلامنهايُباحولاالتَّحريم،علىالأصلفيالأبضإعفإنَّشرعًا،

يتوقَّفلاوذلك،لملكهوإزالةلحقِّهإسقاطفإنَّه،الطَّلاقبخلافالشَّارع،

العينعنملكةيزولكماشرعًا،فيهمأذونًاالمزيلالسَّببكونعلى

أنَّهيعلملمنكهبته!،المحرَّموبالتَّبرُّع،الكاذبوبالإقرار،المحرَّمبالإتلاف

والاَثام.المعاصيعلىبهايستعين

إذاالمحرَّمبالكلاميزولوأشرفها،وأجلُّهاالعقودأصلوالإيمان:قالوا

لإزالته.وُضعالذيالمحرَّمبالطَّلاقالنكّاحعقدُيزوللافكيفكفرًا،كان

معيقعفإنَّه،الهازلطلاقإلاالمسألةفيمعنايكنلمولوقالوا:

بال))ماءلمج!:النَّبيُّقالوقداللّّه،باَياتيهزلَ)2(أنلهيحلّلالأنَّه،تحريمة

فإذا)3(."راجعتُكطلَّقتُكراجعتُك،طلَّقتُكهُزُوًا:اددّهيتَّخذونَّآياتأقوامٍ

تخريجة.سبق(1)

".يهزلأنيحل"لا:ون."الهزللةيحلّ"لا:المطبوعفي2()

فيوالبيهقي(،913)5/:التفسير""فيوالطبري2(،0)17ماجهابنأخرجه)3(

الموصولَوحسَّنومرسلًا.موصولًا،موسىأبيعن323()7/:"الكبرى"

في-شاكروأحمد(،)4265حبانابنوصححه(،1/271):"الزوائد"فيالبوصيريُّ
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تحريمه.معيقعأنأولىالجادِّفطلاق،تحريمهمعالهازلطلاقوقع

نعمةالنكّاحأنَّ:المحرَّموالطَّلاقالمحرَّمالنكّاحبينآخروفرققالوا:

نأ(1فيجوز)،نقمةملكهعنالبُضعوخروجوإزالته،بالمحرَّماتيستباحفلا

محرَّمًا.سببهايكون

الطَّلاق،وقوعَيقتضيوالاحتياطلها،يُحتاطالفروجفإنَّوأيضًاقالوا:

العقد.أوالرَّجعةوتجديد

منوالتَّاكيد؛بالتَّشديدإلافيهيدخللاالنكّاحعهدناوقد:قالوا

رضاها،المعتبرالزَّوجةورضى،والشَّاهدينوالوليِّ،والقبولالإيجاب

بلذلك،منشيءٍإلىمنهالخروجيحتاجفلا،شيءٍبأيسرمنهويخرج

يُقاسحتَّىالآخرمنأحدهمافأينبالشّبهة،منهويخرج،بالعزيمةفيهيدخل

؟!عليه

وحديثًا:قديمًاكلِّهمالشَّرعحملةقولإلابأيدينايكنلمولوقالوا:

"،بدعةٍوطلاق،سنَّةٍطلاق:نوعانو"الطَّلاق،"حائضوهيامرأته"طلَّق

ووجهان،حلالٌوجهان:أوجهٍأربعةعلى"الطَّلاقُ:عبَّاسٍابنوقول

""!!َ.َ)2(م!"
حقيفه،طلاقعندهمأنّهعلىدليلوالتّقسيمالإطلاق!هذا.حرام

ابنعنعنةأجلمن(4314)""الضعيفةفيالألبانيوضعفة،الطبريعلىتعليقه

مدلس.وهو،إسحاق

خطأ.يجوز"،"فلاز:(1)

0،938)"السنن"فيالدارقطنيطريقهومن(،05901)الرزاقعبدأخرجه2()

عكرمةعننافعبنوهبطريقمن325()7/:""الكبرىفيوالبيهقي993(،0

"."الثقاتفيحبانابنذكرهفقدوهبغيرثقاتورجاله،عنه
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لغوًامجرَّدًالفظًاكانولو،الخلالللطَّلاقكشمولهلهالطَّلاقاسموشمول

كانلغوًاكانإذااللَّفظهذافإنَّ،"امرأته"طلَّق:قيلولا،حقيقةلهيكنلم

(1)إليهالطَّلاقيقسَّمولا،""طلَّقفيهيقاللامذاومثل،كعدمهوجوده

معانٍلهاليسالتياللَّاغيةالألفاظفإنَّ،الواقعوإلىإليه-واقعٍغيروهو-

لفظًا.الثَّابتةالحقيقةمنقِسْمًاومعانيهاهيتكونلاثابتة

لعدمالإجماعَبعضهمادَّعىوربَّماالمُوْقِعون،بهتمسَّكماأقصىفهذا

بالنِّزاع.علمه

يستبينبهامقاماتٍثلاثفيمعكمالكلام:الوقوعالمانعونَّمنقال

المسألة.فيالحقُّ

إلىلكمسبيللاوأنَّه،الإجماعمنزعمتممابطلان:الأوَّلالمقام

.معلومٌبانتفائهالعلمبلالبتَّة،إثباته

وقول،صحَّتهعلىيدلُّلابالقولالجمهورفتوىأنَّ:الثَّانيالمقام

.بحجَّةٍليسالجمهور

الطَّلاقنصوصتحتيدخللاالمحرَّمالطَّلاقأنَّ:الثَّالثالمقام

المقاماتهذهلناثبتتفإن.الطَّلاقأحكامَعليهاالشَّارعرتَّبالتيالمُطْلقة

المسألة.فيمنكمبالصَّوابأسعدَكنَّاالثَّلاث

بطلانمعهيُعْلَمماالنِّزاعحكايةمنتقدَّمفقدالأوَّل،المقامأمَّا:فنقول

إثباتإلىسبيلٌلكميكنلمذلكيُعلَملمولو،كيف،الإجماعدعوى

.المطبوعفيوليست،الأصولجميعفيكذا(1)
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معهوتَحْرُم،المعذرةمعهوتنقطع،الحجَّةبهتقومالذي(1)الإجماع

.القطعيُّالمعلومالإجماعُهوذلكيوجبالذيالإجماعَفإنَّ،المخالفة

الأدلَّةفيفأوْجِدُونا،القولهذاعلىالجمهورأنَّوهو:الثَّانيالمقاموأمَّا

وإجماع،رسولهوسنَّة،اددّهكتابإلىمضافةحجَّةٌالجمهورقولأنَّالشَّرعيَّة

أمَته.

،الآنوإلىالصَّحابةعهدمنوحديثًاقديمًاالعلماءمذاهبَتأمَّلومَن

ووجدالجمهور،خلافتسويغعلىمجمعينوجدهمأقوالَهم)2(واسْتَقرى

أحاذلكمنيُستثنىولاالجمهور،عنجهاعديدةًانفردأقوالًامنهملكل

ماتتبَّعواثم)4(الأئمَّةمنسمّوه)3(شئتمفمَنومستكثز،مستقلّولكنقطُّ،

لطالوعددناه،ذلكتتبَّعناولوالجمهور،فيهاخالفالتيالأقوالمِنله

العلماءلمذاهبالمتضمِّنةالكتبعلىنحيلكمونحنجدًّا،بهالكتاب

ذلكعلىإجماعهميأخذوطرائقهمبمذاهبهممعرفةٌلهومن،واختلافهم

اختلافهم.من

السُّنَّةتدفعهاولاالاجتهاد،فيهايسوغالتيالمسائلفيهذاولكن

إنكارهعلىكالمتَّفقينفإنَّهم،سبيلههذاكانماوأمَّا،الصَّريحةالصَّحيحة

الموضعين.فيمذاهبهممنالمعلومهوهذا،وردِّه

ليكونعليهايضربيعنيإلى(الاصفيعليهاكتب"الإجماع..ولو."كيف،(1)

."...بهتقومالذيالإجماع"دعوى:السياق

الهندية.وطالنسخخلاف"أحوالهم":والرسالةالفقيط2()

."سميتموه":المطبوع)3(

والرسالة.الفقيطمنسقطت(4)
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نصوصتحتالمحرَّمالطَّلاقدخولَدعواكموهو:الثَّالثالمقاموأمَّا

فيمنتقولونما:فنسألكم،كلامكماَخرإلىللنَّوعينوشمولها،الطَّلاق

البيعنصوصتحتالمحرَّموالننبّاحالمحرَّمالبيعأنواعدخولَادَّعى

سواءو؟والفاسدَذلكمِن(1)الصَّحيحَالاسمِشمولُ:وقال،والننبّاح

العقودألفاظتحتدخولَهاادَّعىإذاالمحرَّمةالعقودسائروكذلكبل

تحتدخولَهاادَّعىإذاالمنهيُّعنهاالمحرَّمةالعباداتوكذلكالشَّرعيَّة،

دعواهتكونهللها،الاسملشمولىبالصِّحَّةلهاوحَكَمالشَّرعيَّة،الألفاظ

باطلةً؟أوصحيحةً

الفسادمعلومَقولًاكانذلك،إلىلكمسبيلولا،صحيحةٌ:قلتمفإن

ماإلىووجعتمقولكمتركتم،باطلةٌدعواه:قلتموإن،الدِّينمنبالضَّرورة

بفرقانٍلناففرِّقوا:لكمقيل،موضعٍفيوتردُّ،موضعٍفيتُقبل:قلتموإن،قلناه

العقودمنيدخلمابينالدّه،منبرهانٌبهمعكم،منعكسٍمطَّردٍصحيحٍ

يدخللاماوبينالصِّحَّة،حكملهفيثبتالنُّصوص،ألفاظتحتالمحرَّمة

ليسأنَّهفاعلمواذلك،عنعجَزْتموإن.البطلانحكملهفيثبتتحتها،

علىالاعتمادأوبمثلها،مقابلتهاأحدٍكلُّيحْسِنالتيالدَّعوىسوىبأيديكم

بقوله.لالقولهيحتجُّمن

محلِّعينُوُجِدالطَّريقهذهفيقرَّوتموهعمَّاالغطاءكُشفوإذا

علىالمصادزةعينوذلك،الدَّليلفيمقدِّمةًجعلتموهالنِّزاع)2(

الهندية.وطالنسخخلاف""للصحيح:والرسالةالفقيط(1)

بدونهاوالنص،الهنديةطولاالنسخفيلهاوجودولافقد""زيادةوالرسالةالفقيط2()

مستقيم.
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عنهالمنهيِّالمحرَّمالطَّلاقدخولفيإلاالنِّزاعوقعفهل(،1)المطلوب

)وَا!طَلَّقَف:قولهوتحت2،،14:]البقرة!مَتح)وً!طَلَّقَت:قولهتحت

لكمسلَّموهل،ذلكوأمثال228،،:]البقرة!قُرُوَءبِأَدقُسِ!ثَنثَةَيَتَرَبَّقننَ

لدليلكم؟مقدِّمةًتجعلونهحتَّىذلكقطُّمنازعوكم

عليكمحجَّةًيكونأنإلىفهوعمر،ابنبحديثاستدلالكموأمَّا:قالوا

:وجوهٍمنلكمحجَّةًيكونأنإلىمنهأقرب

بيإنتقدَّموقدشيئًا"(،يرهاولمعلئيَ"فردَّها:قولهصريحُ:أحدها

الموضعين،فييقاومهمابأيديكمليسالصَّريحالصَّحيحفهذاقإلوا:.صحَّته

صحيحةٍغيرصريحةوإمَّا،صريحةٍغيرصحيحةإمَّاالألفاظتلكجميعبل

عليه.ستقفونكما

عنادلّهعبيدروايةمنكالشَّمسبإسنادٍعمرابنعنصحَّقدأنَّه:الثَّاني

وقد،"بذلكيعتدُّ)2("لا:قال،حائضٌوهيامرأتهيطلِّقالرَّجلفي،عنهنافع

تقدَّم.

مجرَّدإلىعنهعدَلَلما،بهالاعتدادفيصريحًاكانلوأنَّه:الثَّالث

."؟أرأيت":للسَّائلوقوله،الرَّأي

شديدًا،اضطرابًاذلكفيعمرابنعناضطربتقدالألفاظأنَّ:الرَّابع

عنصريحٌنصّعندهيكنلمأنَّهعلىيدلُّوهذاعنه،صحيحةٌوكلُّها

التوقيف""ينظر.اللفظفيبتغييرمقدمةالنتيجةجَعْل:هيالمطلوبعلىالمصادرة(1)

.(1/471):المختصر"و"بيان703(،)ص

"تعتد".:مص،د،2()
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تلكتعارضتوإذابها،والاعتدادالطَّلقةتلكوقوعفي"!يمّاللّهرسول

،الوقوععدمفيصريحًافوجدناه،وفتواهعمرابنمذهبإلىنظَرْنا،الألفاظ

وفتواهروايتهصريحُاجتمعفقد،ذلكفيصريحًاحديثهألفاظأحدَووجدنا

بيانه.تقدَّمكما،مضطربةمجملةألفاظذلكفيوخالفَالاعتداد،عدمعلى

عَجَزإن"أرأيتَ:وقوله،بها"أعتدُّلالي"وماعمر:ابنقولوأمَّا

عنهويكون،بالوقوععنهصريحةًروايةًتكونأنهذافغاية،"واستحمق

.روايتان

عليهردَّهاقد!يوّادلّّهرسولأنَّيعلموهوبالوقوعيفتيكيف:وقولكم

منبغيرهوله،راويهخالفهحديثٍبأوَّلهذافليسبها؟عليهيعتدَّولم

الصَّحابيِّروايةتقديمفي)2(حسنةٌأسو(1راويها)خالفهاالتيالأحاديث

رأيه.علىبعدهومَن

وأفتىبطلاقهإ،ليسالأمَةِبيعَوأنَّ،بَريرةحديثَعبَّاسٍابنروىوقد

الرِّوايةفإنَّ،الصَّوابهووهذا،رأيهوتركوا،بروايتهالنَّاسُفأخَذَ)3(،بخلافه

موافقتهعنهالرِّوايتينوأصْرَحكيفبخلافها،والرَّأي،معصومٍعنمعصومة

.الوقوععدممِنرواهلما

رواتها".خالفها":نهامشعلىونسخةب،(1)

".تقديمفي"أسوة:ب2()

فيوالطحاوي(1)479منصوربنسعيدفأخرجهافتواهأما،بريرةحديثتقدم)3(

"هو:الأَمةبيعفييقولكانأنهعنهعكرمةطريقمن(،11/181)الاَثار":مشكل"

":الفتح"فيوالمسألة.بريرةحديثفيالثابتالتخييريخالفوهذا،طلاقها"

/9(404).
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الصَّحابةأقوالعلىغَورلهمَنيعرفهإنَّمادقيقًافقهًاهذافيأنَّعلى

قريبًاتراهولعلَّك،للامَّةواحتياطهم،ورسولهادلّّهعنوفهمهم،ومذاهبهم

جملةً.الثَّلاثالطَّلاقإيقاعفي!ي!حكمةعلىالكلامعند

"واحدةٌ"وهي:آخرهفيذئبأبيابنعنوهبابنحديثفيقولهوأمَّا

شيئًا،عليهاقدَّمناما!موادلّّهرسولكلاممناللَّفظةهذهكانتلوادلّّهفلَعَمْرُ

ابنأم،عندهمنوهبابنُأقالهاندريلاولكن،وهلةٍبأوَّلإليهاولصرنا

أنَّهيُتَتقَّنلاما!ممادلّّهرسولإلىيُضافأنيجوزفلا؟نافع(1أو)،ذئبٍأبي

ادلّّهعندمنهذا:ويقإل،الأحكامعليهوتُرَتَّب،عليهبهويُشْهَد،كلامهمن

أنَّبهاومرادهعمر،ابندونمَنقولمنأنَّهاوالظَّاهر،والاحتمالبالوهم

ابنُطلَّقأيثلاثًا،منهذلكيكنلمواحدةً،طلقةً)2(طلَّقهاإنَّماعمرابن

.فذكره!ي!،اللّّهرسولعهدعلىواحدةًامرأتَهعمر

حُسِبتادلّّهعبدتطليقةأنَّ:نافععنعطاء،عن،جُريجٍابنحديثوأمَّا

أهوحَسَبها،الذيمَنيُعرَفولا،نافعكلاممنيكونأنغإيتهفهذا،عليه

علىيُشْهَدأنيجوزولالمجي!؟اللّّهرسولأوعمر،أبوهأو،نفسهاللّّهعبد

يرها"ولم:قولةصريحُيعارَضوكيف،والحُسْبانبالوهم!يرِوّاللّهرسول

رسولأنَّتيقَّنَّالو)4(-شهيدًابهوكفى-يشهدواللّه)3(؟المجملبهذاشيئًا"

.سواهإلىنذهبولم،ذلكنتعدَّلم،عليةحَسَبهاالذيهولمجي!اللّه

.""أم:لهنديةاط،ن(1)

".طلقةإنهاقالعمر"ابنز:)2(

("."المحملز:د،ح،)3(

لو".!أنّا:والرسالةالفقيطو،!ولو":الهنديةط(4)
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علىباطلٌفحديثبدعتَه"ألزمناهبدعةٍفيطلَّق"مَن:أنسحديثوأمَّا

منأحدٌيروهولم،عليهباطلحديثأنَّهباللّّهنشهدونحن!ي!،اللّّهرسول

أميةبنإسماعيلحديثمنهوإنَّما،زيدٍبنحمَّادأصحابمنالثِّقات

بنالباقيعبدعنهلهالرَّاويثمَّويفصِّل،يَذْرَعالذيالكذَّاب)1(الذَّرَّاع

وقال،عمرهآخرفياختلطقدوكان،وغيرهالبرقانيّضعَّفهوقد،قانعٍ

حجَّةً.حديثُهيكنلمبحديثٍتفرَّدإذاهذاومثلكثيرًا)2(.يخطي:الدَّارقطنيُّ

ولا-ذلكصعَّفلوبالوقوع،ثابتٍبنوزيدعفَّان،بنعثمانإفتاءوأمَّا

حالُه،ولاعينُهيعرفلامجهولٍعنكذَّابٌفيهعثمانأثرفإنَّ-أبدًايصعُّ

:مجهولٍعنمجهولىفيهزيدوأثر.بىجلٍعن،سمعانابنروايةمنفإنَّه

هاتينأين،العجبللّّهفيازيد.عنسمَّاه،رجلٍعن،سعدٍبنقيس

اللّّهعبيدعنالثَّقفيِّ،المجيدعبدبنالوهَّابعبدروايةمنالرِّوايتين)3(

هذاكانفلو)4(.جها"يعتدُّ"لا:قالأنَّهعمرابنعن،نافععنالأمَّة،حافظ

وجُلْتم.بهلَصُلْتمقِبَلكممنالأثر

وإسماعيل،موضوعأنس"حديث(:651-01/164):"المحلى"فيحزمابنقال(1)

وقال"الحديثيضعكانالحديث"متروك:الدارقطنيوقال"،متروكضعيف

337(،336-/1):"والمفترق"المتفقينظر."منكرةأحاديثله":الخطيب

.(701-601)2/:"الميزانلسانو"،الجوزيلابن(1/901):و"الضعفاء"

52(.-05)5/:"الميزان"لسانينظر2()

فيوأصلحت.(الروايتان"هاتان:والوجه،الهنديةوطالأصولجميعفيكذا)3)

اللاحقة.الطبعات

تخريجها.سبق(4)
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أوَّلا:فيقالكالظِّهإر،،عليهأثرِهترتُّبَيمنعلاتحريمهإنَّ:قولكموأمَّما

منه.أرجحهيالتيالأدلَّةتلكوسائرُ،النَّصِّمنذكرناهمايدفعهقياس!هذا

تحريمه:يقالبأنالقلبمعارضةَسوام!بمثلهمعارَضهذاثانيًا:يقالثمَّ

،حلٍّجهة:جهتانللظِّهارليسثالثًا:ويقال.كالنكّاحعليهأثرهترتُّبَيمنع

ينقسمأنيمكنفلا،وزورٌالقولمنمنكرفإنَّه،حرامكلُّهبل،حرمةٍوجهة

فإذا،والرِّدَّةالأجنبيِّمنالقذفبمنزلةهوبل،باطلٍوحرامٍ،جائزٍحلآلٍإلى

صحيح،حلالٌمنة:يقإلأنيتصوَّرفلا،مفسدتهمعإلايوجدلموُجِد

الأفعالنظيرفالظِّهار،والبيعوالطَّلاقالنكّاحبخلاف،باطلوحرامٌ

أحكامُها،عليهافترتَّبَتْمفاسدها،(1قارَنَتْها)وقعتإذاالتيالمحرَّمة

حلالٍإلىالمنقسمةوالعقود،والإجارةوالبيع،بالننبّاحالطَّلاقفإلحاق

أولى.وباطلٍوصحيحٍوحرامٍ

به،يخرحعقدٌوالطَّلاقالبُضع،بهيُمْلكعقاالنكّاحإنَّ:قولكموأمَّا

حكماعتبإرفيالعقدينبينبالفرقورسولهادلّّهمنبرهانلكمأينمِن،فنعم

وإبطاله؟الآخروإلغاء،وتنفيذهبهوالإلزامأحدهما،

حسًّإ،زالقدملكٌفذلكالمحرَّم،بالإتلافالعينعنملكهزوالوأمَّا

صدَّقناهفإنَّاوأبعد،فأبعد،الكاذببالإقرارزوالهوأمَّا.محللهيبقولم

كإذبًا.كانوإنفيهالمصدَّقبالإقرارملكَهوأزلنا،إقرارهفيظاهرًا

فيليسوأنَّه،جوابهتقدَّمفقد،كفرٌهوالذيبالكلامالإيمانزوالوأمَّا

وحرامحلاذالكفر

."ربتهاقا":ح،م(1)
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لمطهرٌوهو(،1محلًّا)صادفلأنَّه،وقعفإنَّما،الهازلطلاقوأمَّا

ليسوذلك،عليةأثرُهيترتَّبَلاأنمنةإرادةًبههَزَلوكونهفنَفَذ،فيةيجامع

فلم،سببهيكونلاأنوأراد،التَّامِّبالسَّببأتىقدفهو،الشَّارعإلىبل،إليه

الذيبالسَّببيأتِلمفانَّهالطَّلاق،زمنغيرفيطلَّقمنبخلافذلك،ينفعه

،عندهمنبسببٍأتىهـانَّما،الطَّلاقوقوعإلىمُفضيًاسبحانهادلّّهنَصَبَه

إليه.ليسوذلك،حكمهإلىمفضيًاهووجعَلَه

الطَّلاق،بخلافطاعةًإلاسببهيكونفلا،نعمةٌالنكّاحإنَّ:قولكموأمَّا

معصيةً.سببهيكونأنفيجوز،النِّعمإزالةبابمنفإنَّه

مِنالغلَّالمطلِّقبهايفكُّالتيالنِّعمٍأكبرمِنالطَّلاقيكونوقد:فيقال

عبادهعلىالدّهنعمةتماممنبلنقمة،طلاقٍكلُّفليس،رجلةمنوالقيدَعُنقه

وأ،زوجٍمكانزوجٍاستبدالأحدهمأرادإذابالطَّلاقالمفارقةمنمكَّنهمأن

ولا،الننبّاحمثلللمتحابَّينيُرَفلميلائمها،ولايحبُّهالاممَّنالتَّخلُّص

الطَّلاق.مثلللمتباغضين

طَلَّقَؤٌانعلَئحتم)لَّانجُ!اخً:يقولتعالىواللّّه)2(نقمةًيكونكيفثمَّ

!دَّتهِنَّ!فَطَدُّوهُنَّلنِّسَاَءَاطًّ!اذَإِلنَّبىُّأيَ!يّهُا):لويقو،(632:لبقرةا]!لل!اءَأ

؟،1:لطلاقا]

احتطنافإنَّاسواءٌ!،قلناوهكذا،فنعملها،يُحتاطالفروجإنَّ:قولكموأمَّا

أخطأنافإن،بيقينٍيزيلهمايأنيحتَّىالننبّاحيقينعلىالزَّوجينوأبقينا

".)1(د،ص،ب:"محلة

تصحيف."،"نعمة:الهنديةوطنعداالأصولفي2()
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الأوَّل،الزَّوججهة،جهتينفيفصوابناأصبناوإن،واحدةٍجهةٍفيفخطؤنا

لهحلالًاكانمَنعلىالفَرْجتحريم:أمرينترتكبونوأنتم،الثَّانيوجهة

أولىأنَّافتبيَّن.جهتينمنخطأفهوخطأً،كانفإن،لغيرهوإحلاله،بيقينٍ

السَّكرانطلاقفيطالبأبيزوايةفيأحمدالإمامقالوقد،منكمبإلاحتياط

خصلةًأتىإنَّمابالطَّلاقيأمرلاالذي:فقالسواء،الاحتياطهذانظير

فهذا،لغيرهوأحلَّها،عليهحرَّمه!؛خصلتينأتىبالطَّلاقيأمروالَّذي،واحدةً

هذا)1(.منخيرٌ

منهويُخْرَج،والاحتياطبالعزيمةفيهيُدخَلإنَّالنكّاح:قولكموأمَّا

.شيءٍبأدنى

فيهوأذن،منةبةيخرجسببًااللّهنصبَهبماإلامنهيُخْرَجلاولكنقلنا:

فكلَّا.منه،للخروجسببًاهوويجعله،عندهمِن)2(المرءُنَصَبهماوأمَّا

الوعرةالمعتركأ،الضَّيفةالمسألةهذهفيالطَّائفتينأقداممنتهىفهذا

شجاعةُصَوْلتهالدىوتتضاءل،الفرسانُأدلَّتِهاأعِنَّةَيتجاذبالتيالمَسْلَك

منبضاعتهالذيالغرُّ)3(ليعلموأدلَّتهامأخَذِهاعلىنبَّهناوإنَّماالشُّجعان،

فيقَصُرممَّنكانإذاوأنَّه،عندهماوزاءآخرشيئًا)4(هناكأنَّ:مزجاةالعلم

فليعذز،ذراعُهثمارِهجَنْيعنوتقاصرَالدَّليل،خلفَوضَعُف،باعُهالعلم

3(.30)صذكرهاسبق(1)

ينصبة"":د،حز،فيووقع.النسخبعضفيمشتبهةوهي!""المؤمن:المطبوعفي)2(

"نصبة".منبدلًا

"الغير".:إلىمص،د،فيتصحفت)3(

سببًا"."د:4()
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وتحكيمها،!ياّلهاللّهرسولآثارحولَوحام،عزمِهساقعنشمَّرمَن

.همَّةٍبكلِّإليهاوالتَّحاكم

البعيد،الشَّأنهذاعنورغبتهقصورهفيلمُنازِعهعاذرٍغيرَكانوإذا

معولينظرالتَّقليد،محضمِنلنفسهارتضاهعمَّارغبتهفيمنازِعُهفليعَذُرْه

المشكور.السَّعيهويكونبأنأحقُّالسَّعيينوأيُّالمعذور،هوأيُّهمانفسه

بابَهأمَّلمنالفاتح،للصَّوابالموفِّقوهو،التكُلانوعليهالمستعانوادلّه

.بابٍكلَّالخيرمِنلمرضاتهطالبًا

فصل

واحدةبكلمةثلا"نًاطلَّقفيمنء!ييهحكمهفي

رجلٍعنأخبر!اللّّهرسولَأنَّ:لَبيدٍبنمحمودحديثتقدَّم)1(قد

ادلّّهبكتابأيُلْعَب:قالثمَّ،غضبانفقامجميعًا،تطليقاتٍثلاثامرأتهطلَّق

عنرواهقدوهبابنفإنَّ،مسلمشرطعلىوإسنادهإ"،؟أظهركمبينوأنا

فذكره،لبيدٍبنمحمودَسمعتُ:قالأبيهعن،الأشحبنبُكيربنمَخْرمة

أبيه.عنبحديثه"()2("صحيحةفيمسلماحتجَّوقد،شكٍّبلاثقةومخرمة

كتافي.هووإنَّما،منهيسمعلمقالوا:أعلُّوهوالَّذين

هو:فقالبُكير؟بنمَخْرمةعنحنبلبنأحمدسألت:طالبأبوقال

الميموني:الحسنأبووقال.]أبيهكتإبهوإنَّما،أبيهمنيسمعولمثقة،

316(.)ص)1(

وغيرها(.23204،259،2303،)رقمالأحاديثينظر2()
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فيه،فنظربُكير،بنمَخرمةكتابَ()1(مالأأخذيقولاللّّهعبدأباسمعت

مَخْرمة)2(.كتابمنفهو،"يسارٍبنسليمانعن"بلغني:يقولشيءٍ]كلُّ(

بنمخرمة:يقولمعينٍبنيحىسمعت:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

الدُّوريِّ:عبَّاسٍروايةفيوقال.يسمعهولم،أبيهكتابإليهوقعالأشجبكير

منه.يسمعهولم،كتابٌأبيةعنوحديثه،ضعيفٌهو

الوتر.حديثَواحدًا،حديثًالاإأبيهمنيسمعلمداود:أبووقال

مخرمةأتيتُ:سلَمةبنموسىخالهعنمريمأبيبنسعيدوقال

)3(.كتبههذهولكن،أبيأدركلم:فقال؟أبوكحدَّثك:فقلت

وجهين:منهذاعنوالجواب

قيامفيفرقفلامضبوطًا،محفوظًاعندهكانأبيهكتابأنَّاحدهما:

النُّسخةعنالأخذبل،كتابهفيرآهأوبه،حدَّثهمابينبالحديثالحجَّة

الصَّحابةطريقةوهذهبعينها،الشَّيخنسخةأنَّهاالرَّاويتيقَّنإذاأحوط

بهاعليهموتقوم،الملوكإلىكتبَهيبعث!يماللّّهرسولكانوقد،والسَّلف

بها،واحتجُّوابهافعملوا،الإسلامبلادفيعمَّالهإلىكتبَهوكتبَالحجَّة،

حينماالمؤلفمنيكونوقدنظر،انتقالوهو،الأصولمنسقطالمعكوفينبينما(1)

بينالتداخليزولوبه326(،32-5)27/:"الكمالتهذيب"منالأقوالنقل

.الإمامعنالروايتين

فيمخرمةفيأحمدالإمامأقوالوبقية363(،)8/:"والتعديل"الجرحينظر:2()

المصادر.منالمعكوفينبينوما333(.)3/:أحمد"الإمامأقوال)موسوعة

328(.32-4)27/:"الكمالتهذيب"ينظر)3(
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وعملتفحملَه،مالكٍبنأنسإلى!رِوّ)1(اللّهرسولكتابَالصِّدِّيقودفع

كانالذيالصَّدقاتفي)2(وكتابهحزمبنعمروإلىكتابهوكذلكالأمَّة،به

إلىبعضهمبكتابيحتجُّونوالخلفالسَّلفيزلولمو،عمرٍاَلعند

بطلولو،أخبرهفلانًاأنَّإليُّفلانٌكتب:إليهالمكتوبويقول،بعضٍ

هوإنَّماالاعتمادفانَّاليسير،أيسرإلاالامَّةبأيدييبقلمبالكتبالاحتجاجُ

يُحفَظولا.تخونلاوالنُّسخةُخوَّان،والحفظ،الحفظعلىلاالنُّسَخعلى

،بالكتابالاحتجاجَردَّالعلمأهلمنأحدًاأنَّالمتقدِّمةالأزمانمنزمنٍفي

قبولعلىمجمعونكلُّهمبل،أقبلهفلا،الكاتببهيشافهنيلم:وقال

كتابه.أنَّهعندهصحَّإذابهوالعملالكتاب

منبقولمعارَض"أبيهمنيسمع"لم:قالمنقولأنَّ:الثَّانيالجواب

)3(:حاتمٍأبيبنالرَّحمنعبدقال،وإثباتٌعلمٍزيإدةُومعهمنه،سمع:قال

أبيابنوقال:قال.الحديثصالح:فقالبُكير؟بنمَخْرمةعنأبيسُئل

أبيه،عنبهيحدِّثعمَّامَخْرمةسألتُ:مالككتابظهرفيوجدت:أويسٍ

-سمعتُالمسجديعني-البنيَّهَهذه)4(وربِّ:ليفحلف؟أبيهمنسَمِعها

أبي.مِن

منسمعمَخْرمة:يقولعيسىبنمَعْنسمعتُ:المدينيِّعليُّبنوقال

أظنُّولا:عليقال،يسارٍبنِسليمإنَرَأْيمِنأشياءَربيعةُعليهوعرضَ،أبيه

النسخ.فيلهاوجودولا"الزكاةفي":والرسالةالفقيطفيبعدهازاد(1)

والرسالة.الفقيطبعتيمنسقطت)2(

364(.)8/:"والتعديلالجرح")3(

."والتعديلالجرحو"ز،،حمن(4)
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أجدولماليسير،الشَّيءَ(1سمع)لعلَّة،سليمانكتابَأبيهمنسمعمَخْرمة

حديثه:منشيءٍفييقولكانأنَّهبُكيربنمخرمةعنيخبرنيبالمدينةأحدًا

انتهى.)3(.ثقةٌومخرمةأبي)2(.سمعت

وكان"موطَّئه(")4(،فيبهواحتجَّفيهفنظركتابَه،أخذمالكًاأنَّويكفي

سالت:حاتمأبووقال.صالحًارجلًاوكان،مخرمةحدَّثني:يقول

الثِّقة،حدَّثني:أنسٍبنمالكيقولالذيهذا:قلت،أويسٍأبيبنإسماعيل

مخرمةكان:المصريصالحبنلأحمدوقيلبكير.بنمخرمة:قالهو؟مَن

بنومعنوهبابنعن:عَديٍّابنُوقال.نعم:قال)5(؟الناسثقاتمن

به)6(.باسلاأنَّهوأرجو،مستقيمةٌحِسانٌأحاديثُ:مخرمةعنعيسى

حتَّىعليكحَرُمَتْثلاثًا:للمطلِّقعمرابنقول(")7(مسلم"صحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

".منه"سمع:الهنديةطن،

327(.)27/:"الكمالو"خمهذيب428(،)6/:""الكاملينظر

المصادرينظر.السابقةللروايةتابعةوليستأطولسياقمنمختصرةالروايةهذه

السابقة.

مالك:يقولدهانماباسمهالتصريحفيهاوليس2767(038944،2،)رقمينظر

"أكثر4(:42)5/:الاستذكار""فيالبرعبدابنقالاللّه".عبدبنبكيرعنالثقةعن"

مالكأصحابوقال،الأشجبنبكيربنمخرمةفهو"الثقةحدثني":مالكيقولما

فينظرابنهمخرمةمنيأخذهافإنهبكيركتبمنمالكأخذهماكل:وغيرهوهبابن

.(4/2202):لتمهيد"ا"وانظر،"فيها

النسخ.خلاف""الرجال:المطبوع

إليها.الإحالةوسبقت"الكمالو"تهذيب"و"الكامل"والتعديل"الجرجينظر

تخريجه.سبق
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وهذا.امرأتكطلاقمنبهأمركَفيماربَّكوعصيتَ،غيركزوجًاتنكح

هو(:1)الحاكموقال.حجَّةٌالصَّحابيِّوتفسير،بهالمأمورللطَّلاقمنهتفسير

مرفوغ.عندنا

المشروعالطَّلاقأنَّوعرف،ذلكلهتبيَّن،التَّأمُّلحقَّالقراَنَتأمَّلومن

إيقاعسبحانهادلّّهيشرعولمالرَّجعة،بهيملكالذيالطَّلاقهوالدُّخولبعد

تعقلولا922،،:]البقرة)اَطَّلَقمَزًّلانِ!:تعالىقال،واحدةًالبتَّةجملةًالثَّلاث

ادلّهسبَّح))مَن!ي!:النَّبيُّقالكما،متعاقبتينإلاالمرَّتينوقوعلغتهافيالعربُ

أربعًاوكبَّره،وثلاةيينثلا"ذًا2()وحَمِدَه،وثلايينثلاثًاصلاةٍكلِّدُبُر

متوالٍوتكبيزوتحمياتسبيخإلاذلكمنيُعْقَللافإنَّه،ونظائره")3(وثلائين

ثلاثًاددّهوالحمد،وثلاثينثلاثًاادلّّه"سبحان:قالفلوبعضًا،بعضُهيتلو

فقط.مرَّاتٍثلاثلكان؛اللَّفظبهذا"وثلاثينأربعًاأكبرواللّّه،وثلاثين

أَزوَجَهُؤوَ!لَنلَّهُؤيَزمُونَ)وَالّذَينَ:سبحانهقولههذامنوأصْرَح

باللّّهأشهد:لقافلو،،6:]النور!بِآدلَّهَشَهَدَتاخًدِهِؤأَرقيُأَنفُسُ!لمحثمهَدَهُلَّاَإِشُهَدَآءُ

)!لَذرَؤاعَنهَا:قولهوكذلكمرَّةً)4(.كانت؛الصادقينلمنإئِّيشهاداتٍأربع

شهدُأ:لتقافلو،18:لنورا]!آتبهَذِبِينَلَمِنَوإِنَّهُبِأل!ثشًهَدَأَزجًلتشَهَدَأَنأقَذَابَ

واحدةً.كانت؛الكاذبينلمنإنَّهبادلّهشهاداتٍأربع

.(941)ص"الحديثعلوم"معرفة(1)

."اللّه"وحمد:ب،صد،2()

.()795مسلملفظوهذا،تخريجهسبق)3(

"."واحدة:زيادةب(4)
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فهذا،،101:]التوبة!)سَنُعَذِّبُهُومَّرَّتَين:تعالىقولهذلكمنوأصْرَح

]الأحزاب:!أَتجرَهَامَرَّتَين)نُّؤصًآ:تعالىبقولههذاينتقضولا،مرَّةٍبعدمغ

هماهناالمرَّتينفإنَّ(،1)"مرَّتينيؤتونَّأجرهم"ثلاةلة:لمجي!اِّوقوله31(،

)يُضَعَفلَهَا:تعالىكقولهالقَدْر،فيمِثْلانوهم!،المِثْلانوهما،الضِّعفان

:لبقرة]ا!ضِعفَينأُ!لَهَا)!اتَت:وقوله،0،3:لأحزاب]ا!ضِحعفَينأتعَذَابُ

قولهذاومنتُؤتي،كانتماوضِعْفَيغيرها،بةيعذَّبماضِعْفَي:أي265،،

وفرقتين،شقَّتين:أي)2(،مرَّتين""!يمّاِاللّّهرسولعهدعلىالقمر"انشقَّ:أنس

")3(.فلقتينالقمر"انشقَّالاَخر:اللَّفظفيكما

مابينمعلولموالفرق،واحدةًمرَّةًانشقَّ)4(إنَّماأنَّهقطعًامعلومٌأمرٌوهذا

المضاعفة.فيومرَّتينوجزأينمِثْلينيكونماوبين،الزَّمانفيمرَّتينيكون

فيهيتصوَّرلاوالأوَّل،واحدٍآنٍفيالمرَّتين)5)اجتماعفيهيتصوَّرفالثَّاني

ذلك.

:قالتعالىأنَّه:جملةًالثَّلاثيشرعلماللّهأنَّعلىيدلُّوممَّا

الرجل":وذكرهم،موسىأبيحديثمن(451)ومسلم3(،110)البخاريأخرجه(1)

فيتزوجها،يعتقهاثمأدبها،فيحسنويؤدّبهاتعليمها،فيحسنفيعلمها،الأمةلهتكون

اللّّهحقيؤديالذيوالعبدكلي!،بالنبيآمنثممؤمنًا،كانالذي،الكتابأهلومؤمن

".لسيدهوينصح

له.واللفظ28(20)ومسلم)3637(البخاريأخرجه2()

اللَّةُ!عَئهُ.رَمسعودابنحديثمن028(0)مسلمعند)3(

النسخ.فيوليست"القمر(":زيادةالمطبوعفي(4)

."لمرتيناجتماغ":م،ج)5(

934



فِىبِرَدِّهِنَّاخًقُّ)!رُحُوَقُهُنَّ:ل!اأنلىإ!قُرُوَءبِا!سِصثَذثَةَيَتَرَبَّق!نَ)وَالمحطَلَّقَت

أحقُّفإلمطلِّقالدُّخولبعدطلاقٍكلَّأنَّعلىيدلُّفهذا228،،:]البقرةذَلِكَ!

النَّبىُّ)يَ!يّهُا:تعالىقولهوكذلكهذا،بعدالمذكورةالثَّالثةسوىبالرَّجعةفيه

فَأَ!وركُوهُنَّأجًلَهُنَّد!كنَ)الإِ!ا:قولهلىإ!لِعِدِّلَهِنَّفَطَلِّقُوهُنَّألنِّسَاءَإِذَاطَلَّقتُمُ

وقد،المشروعالطَّلاقهوفهذا-2،،1:الطلاق]!!غوُوفٍأَؤفَارِقُؤهُنَّبمعرُوفٍ

فذكرأحكامها،وذَكَر،القرآنفيكلَّهاالطَّلاقأقسامَوتعالىسبحانهادلّّهذكر

تُحَرِّموأنَّها،الثَّالثةالطَّلقةوذكر،فيهعِدَّةلاوأنَّه،الدُّخولقبلالطَّلاق

الفداءطلاقَوذَكَر023،،:]البقرةزَؤجاغَيزهُ!)حَتّئَتَجِحَالمطلِّقعلىالزَّوجةَ

وذَكَر(،1)تقدَّمكماالثَّلاثمنيحسبهولم،فديةًوسمَّاه،الخُلْعهوالذي

الأقسامهذهعداماوهوبالرَّجعة،فيهأحقُّالمطلِّقالرَّجعيُّالذيالطَّلاق

الثَّلاثة.

طلقةالشَّرعفيليسأنَّهعلىوغيرهماوالشَّافعيُّ)2(أحمدُاحتجوبهذا

طلقةًطالق"أنتِلها:قالإذاوأنَّه،بائنةٌعوضٍبغيرالدّخولبعدواحد!

.بِعِوَضٍإلاإبانتهايملكلاوأنَّه،بالبينونةوصفهاويلغو،رجعيَّةًكانت"بإئنةً

أسقطها،وقدله،حقّالرَّجعةلأنَّبذلكتَبِينُ:فقال)3(،حنيفةأبووأمَّا

وكسوتهاالرَّجعيَّةنفقةلكنلهحقًّاالرَّجعةكانتوإن:يقولونوالجمهور

927(.)ص)1(

الكبير":و"الحاوي2(،01/61):"المحلىو"(،946)6/:("الأمينظر2()

367(./01):("و"المغني384(،/01)

39(.-229/):"الصنائعو"بدائع(،18)6/:""المبسوطينظر)3(
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نأسؤالهاأو،العِوَضوبذلهاباختيارها،إلاإسقاطهيملكفلا،عليهحقٌّ

.عوضٍبغيرالخُلْعجوازوهو،القولينأحدفيعِوَضٍبغيرمنهنفسَهاتفتديَ

العِوَض،بذلهاولاسؤالهابغيروالنَّفقةالكسوةمنحقِّهاإسقاطوأمَّا

.والقياسالنَّصِّفخلاف

وأنفعهاالوجوهأكملعلىالطَّلاقَشرَعَسبحانهفالدّهوأيضًا:قالوا

أحدُهمفيطلِّق،عددٍبغيرالجاهليَّةفييطلِّقونكانوافانَّهم،والمرأةللرَّجل

إضرارٌففيهبالرَّجل،رفقٌفيهكانوإنوهذاودراجعها،شاء،كلَّماالمرأةَ

أحقَّوجعلَهعليها،الزَّوجَوقصَرَ،بثلاثٍذلكسبحانهقنسَخَ،بالمرأة

عليه،حَرُمَتمُلّكَه،الذيالعددَاستوفىفإذاعدَّتُها،تنْقَضِلممابالرَّجعة

لمحيثوبالمرأة،طلقةٍبأوَّلعليهتَحْرُملمإذبالرَّجلرفقهذافيفكان

.ثلاثٍمنأكثرإليهيجعل

بأوَّلعليهحرمتفلو،لعبادهحدَّهاالتيوحدودُه،وحكمتُهشرعُهفهذا

جملةً،الثَّلاثإيقاعيُمَلَّكلموهووحكمته،شرعهخلافكانيطلِّقهاطلقةٍ

فيه.لهمأذونٍغيرعليهافالزَّائد،واحدةًمُلِّكَإنَّمابل

ماخلافهوإذ،واحدةٍبطلقةٍإبانَتَهايُمَلَّكلمأنَّهكماوهذا:قالوا

شرعه.خلافهوإذ،مجموعةٍبثلاثٍإبانَتَهايُمَلَّكلم،شرعه

فيإلاقطُّبائنًاطلاقًاللأمَّةيجعللمسبحانهاللّّهأنَّ:المسألةوممتة

موضعين:

بها.المدخولغيرِطلاقُ:أحدهما

فيهللزَّوججعلفقد،الطَّلاقمنعداهوما،الثَّالثةالطَّلقة:والثَّاني
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منهم:الجمهور،قولوهذا،تقريرهتقدَّمكماالكتابمقتضىهذا،الرَّجعة

بدونإبانَتَهايملكلا:قالوا(،1الظَّاهر)وأهل،والشَّافعيئُأحمد،الإمام

الخلْع.فيإلاالثَّلاث

لاطلقةًطالقٌ"أنتِ:قالإذافيما)2(أقوالٍثلاثةمالكولأصحاب

فيها":ليرجعةَ

الرَّجعة،منحقَّهقطعَلأنَّه؛الماجشونابنقاله،ثلاثٌأنَّهاأحدها:

ضرورةً.الثَّلاثفجاءت،بثلاثٍإلاتنقطعلاوهي

يملكلأنَّه؛القاسمابنقولوهذا،قالكما،بائنةٌواحد!أنَّها:الثَّافب

.طلاقٌعندهوالخُلْع،بدونهفملكها،بعوضٍبطلقةٍإبانتها

يقتضيهالذيوهو،وهبابنقولوهذا،رجعيَّةواحدةٌأنَّها:الثَّالث

الاكثرون.وعليه،والقياسوالسُّنَّةالكتاب

2(.01/61):"المحلىو"367(،/01):"المغني"ينظر(1

عنه.صادروالمؤلف2(01/16)المحلئ":"فيمذاهبهمينظر2(
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فصل

النَّاسفاختلف،واحدةٍبكلمةٍالثَّلاثوقوعوهيالثَّانية،المسألةوأمَّا

مذاهب:أربعةعلىفيها

منوكثيرٍالتَّابعين،وجمهوز،الأربعةالأئمَّةقولوهذاتقع،أنَّهاأحدها:

الصَّحابة.

لقوله؛مردودةٌوالبدعة،محرَّمةٌبدعةلأنَّهاتُردُّبل،تقعلاأنَّها:الثَّاني

حكاهالمذهبوهذا(.1)ردّ"فهوامرناعليهليسعملّاعَمِلَ))من!لجو:

قولهذا:وقال،فأنكرهأحمدللاماموحُكِي)2(،حزمٍبنمحمَّدأبو

فضة.الرَّا

ذكره،عبَّاسٍابنعنثابتٌوهذا،رجعيَّةواحدةٌبهيقعأنَّه:الثَّالث

خالف:يقول،إسحاقابنمذهبوهذاأحمد:الإمامقالعنه)3(.داودأبو

وهو)6(،وعكرمةطاوسٍ%(قولوهو.انتهىالسّنَّة)4(،إلىفيُردُّالسُّنَّةَ

تخريجة.تقدم(1)

.(01/671)"المحلى"في2()

ابنعلىوقفهفيأيوبعلىالاختلاففيةوذكر2(،1)79حديثإثر"السنن"في)3(

عنة.المروَّيةالاَثاربيانوسيأتي.عكرمةكلاممنمقطوعًاجعلةأوعباس

5(.1/70)"اللهفان"إغاثةفيالمؤلفعنهذكركذا4()

عدَّةعنة(181،91781)77شيبةأبيوابن(08011،18011)الرزاقعبدأخرج5()

ماوهووغيرها،البِكربينتفريقةعلىتدلُّوكلهابعدُ،الآنيالأثرمنهاصحَّآثار،

.(551)9/"الأوسطو"(،188)5/"الإشراف"فيالمنذرابنعنةحكاه

عنه،أيوبعنإبراهيمبنإسماعيلطريقمن2(1)79حديثإثرداودأبوعنةحكاه)6(

=:فقال...عكرمةسئل:قالطاوسابنعنمعمرعن(18011)الرزاقعبدأخرجلكن
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.(1تيميَّة)ابنالإسلامشيخاختيار

بها،بالمدخولالثَّلاثفتقعوغيرها،بهاالمدخولبينيُفرَّقأنَّه:الرَّابع

مذهبوهو،عبَّاسٍابنأصحابمنجماعةٍقولوهذا،واحدةٌبغيرهاوتقع

كتابفيالمروزيُّنصرٍبنمحمَّدعنهحكاهفيماراهويهبنإسحاق

)2(.العلماء""اختلاف

والبدعة،محرَّمٌبدعةٍطلاقبأنَّهفاحتجُّواجملةً،يُوقِعهالممنفأمَّا

محرَّمةًبدعةًكانتلوبأنَّها)3(حزمٍبنمحمَّدأبواعترفوقدمردود!،

جائزٌالثَّلاثجمعأنَّالشَّافعيِّمذهباختارولكنَّه،وتُبطلتُردَّأنلوجب

فيه.وماالقولهذاحجَّةوسيأني.محرَّمٍغير

:والقياسبالنَّصِّفاحتجَّواحدةً،جعلهامنوأمَّما

أنَّ:أبيهعنطاوسابنعنجريجوابنمعمررواهفماالنَّصُّأما

علىواحدةًتُجعلكانتالثًّلاثأنَّتَعلمْألم:عبَّاسٍلابنقالالصهباءأبا

مسلمرواه.نعم:قالعمر؟إمارةمنوصدرًابكروأبي!مّادلّهرسولعهد

(")4(."صحيحةفي

بشيء،الثنتانوليست،بالأولىبانتفقد..فرقها.كانوإن.،.لهتحللمجمعهاكانإن)ا

".حالكلعلىواحدةهي"سواء،:فقال،لأبيذلكفذكرت:قال

"الفتاوى"مجموعانظر:كثيرًا،فيهاوكتبلهاانتصرالتيالمشهورةمسائلهمن(1)

.(1)ج"المسائلو"جامع33(،)ج

2(.46)ص2()

.(01/167)"المحلىلافي)3(

.(1)472برقم()4
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ء!يمّاللّهرسولعهدعلىكانتالثَّلاثأنَّتعلمألم(:1)لفظٍوفي

نعم.:قال؟الواحدةٍإلىتردُّعمرخلافةمنوصدرًابكروأبي

أخبرنا،الرزاقعبدحدَّثنا،صالحٍبنأحمدحدَّثناداود)2(:أبووقإل

عكرمة،عن!مم،ادلّّهرسولمولىرافعٍأبيبنيبعضأخبرني:قالجريجٍابن

ونكح،رُكانةأمَّ-وإخوتِهرُكانةَأبو-يزيدعبدُطلَّق:قال،عبَّاسٍابنعن

هذهتُغنِيكماإلاعنِّييُغنِيما:فقالت!شيوِرالنبيَّفجاءت،مُزَينةمنامرأةً

حميَّة،!سًي!النبيَّفاخذَتِ،وبينهبينيففرِّقْرأسها،منأخذتْهالِشعرةٍ،الشَّعرة

وكذاكذامنهجمشبِهانَّفلانًا"آلرون)3(:لجلسائهقالثمَّ،!اخوتهبِرُكانةَفدعا

يزيد:لعبد!ي!النبيفقالنعم،قإلوا:،وكذا؟"كذامنهوفلانًايزيد،عبدمن

طلَّقتُهاإنِّي:فقال،"وواخويهركانةَأمَّامرآلك"راجِعْ:قال.ففعلَ"طلِّقْها"،

النَّبىُّإَذَاطَلَّقتُمُيَ!يّهُا):وتلا،راجِعْها"،علمتُقد":لقا،اللّّهرسولياثلاثًا

.،1:ورقا]!لِعِدَّدهِنَّفَطَلِّقُوهُنَّألنِّسَاءَ

عنأبي،حدَّثنا:قال،إبراهيمبنسعدحدَّثناأحمد)4(:الإماموقال

ابنمولىعكرمةعنالحُصين،بنداودحدَّثني:قالإسحإق،بنمحمد

المطَّلببنيأخويزيدعبدبنرُكانةطلَّق:قالعبَّاسٍبناددّهعبدعن،عبَّاسٍ

اللّّهرسولفسأله:قالشديدًا،حزنًاعليهافحزِن،واحدٍمجلسٍفيثلاثًاامرأته

؟"،واحدٍمجلسٍ"في:فقال:قالثلاثًا،طلَّقتُها:قال،طلَّقتَها؟""كيف"سًيمّ:

صحيح.بسند4()532"مستخرجه"فيعوانةأبيعند(1)

.تقدموقد2(،1)69برقم2()

".و"السننالنسخخلاف"ترون"ألا:المطبوعفي)3(

.تقدموقد(،)2387برقم(4)
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فراجعَها.:قال"،شئتإنفارجِعْهاواحدم!(1تلك)"فإنَّما:قال،نعم:قال

.طهرٍكلِّعندالطَّلاقأنَّمايرىعبَّاسٍابنفكان

والبدعة،وبدعةمحرَّلمالثَّلاثجمعأنَّتقدَّمفقد،القياسوأمَّا:قالوا

.!اللّّهرسولأمرعلىليستلأنَّها؛مردودةٌ

جملةً.وقوعهاعدمعلىيدلُّالتَّحريمبيانفيتقدَّمماوسائرقالوا:

بِأدلَّ!!شَهَدَتاخًدِهِؤأَرقيُ)لمحث!هَدَةُ:تعالىقولهلاإمعنايكنلمولو)2(:قالوا

:لواقا.،8:لنورا]!تشَهَدَازَبَمَدتشَهَدَأنَألغَذَابَعَنهَا)!لَذرَؤا:وقوله،،6:لنورا]

النَّبيئُقالوقد.شهادةٍأوإقرارٍأوحلفٍمنالتَكرارلهيُعتبرماكلُّوكذلك

قالوا:فلو)3(،"صاحبِكمدمَوتَستحقُّونيمينًا،خمسينَ))تَحلِفونع!يوّ:

واحدةً.يمينًاكانتقتلَه،فلانًاإنَّيمينًاخمسينباللّه)4(نحلف

قالالصَّحابةبعضأنَّالحديثفيكمابالزِّنا،الإقراروكذلكقالوا:

تكونأنيُعقَللافهذا(،!ياّله)ْاللّّهرسولرجمَكَأربعًاأقررتَإن:لماعزٍ

.واحدٍبفمٍمجموعةًفيهالأربع

"،خطأ.)1(د،ص،ح:"تملك

كافيًا.لكان:أي،السياقمنمفهوموهو،محذوفالشرطوجوابز.فيليست"لو"2()

القسامة.حديثفيتخريجهتقدم)3(

.دفيليست"بادلّه")4(

(04)"المسند"فييعلىوأبي(14)احمدعندجاءلكن،اللفظبهذاأجدهلم)5(

"،رَجَمَكَالرابعةاعزفتَ"إن:لهقالأنهالصديقبكرأبيحديثمنوغيرهما

سبق.كما،الشيخينعندوأصله.ضعيفوهو،الجعفيجابرعلىومداره
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:حجَّتانفلهموغيرها،بهاالمدخولبينفرَّقواالذينوأمَّا

يقالرجلًاأنَّ،طاوسٍعنصحيحٍبإسنادٍ(1داود)أبورواهما:إحداهما

الرَّجلأنَّعلمتَأماقال)2(:،عبَّاسٍلابنالسُّؤالكثيركانالصهباءأبو:له

رسولعهدعلىواحدةًجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثًاامرأتهطلَّقإذاكان

فلمَّابلى،)3(،:عباسابن]قالعمر؟إمارةمنوصدرًابكروأبي!يمّاللّّه

عليهم.أَجِيزوهنَّ:قالفيها،تَتايعوا)4(قدالنَّإسعمردأى

وهيالثَّلاثذكرُفيُصادِفُها،طالقأنت:بقولهتَبِينُأنَّها:الثَّانيةالحجَّة

فتلغو.،بإئنٌ

بها،المدخولحقِّفيهوبالثَّلاثعمرإلزامذِكْرأنَّهؤلاءورأى

موافقةُالتَّفريقهذاففي:قالوابها.المدخولغيرفيالصهباءأبيوحديث

الأقوالهذهمنقولٍبكلِّوقال.القياسوموافقةُ،الجانبينمنالمنقول

عدمولكن،وغيرهحزمٍبنمحمَّدأبوحكاهكما،الفتوىأهلمنجماعةٌ

البيت.أهلمنجماعةٍعنوحكوه،الإماميَّةمذهبهوجملةًالوقوع

طاوسعنطرقمن338()7/:""الكبرىفيالبيهقيطريقةومن2(،1)99برقم(1)

سندهفيخولفوقد،السدوسيالفضلبنمحمدالنعمانأبيباختلاطوأُعل،به

وغيره(4721)مسلمفيوأصله(.1341)""الضعيفةفيالألبانيضعفهولذا،ومتنة

.شاذةزيادةفهي؛بها"يدخلأنقبل":قولهدونلكن؛سبقكما

".السننو"النسخخلاف"له"قال:المطبوعفي)2(

.عباسابنكلاممنبعدهامافيكون،السياقليستقيم""السننمنزيادة)3(

علىوالتواردالمتابعةبالياء:ومعناها."السنن"نسخبعضفيوكذا."تتابعوا"ز:د،4()

مسلم"صحيحعلىالنووي"شرحوانظر:.رويةولافكرٍغيرمنالشرفيالوقوع

(01/.)72
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تحريم:أحدهما،مقامينفيمعكمالكلام(:1الموقعونَّللثَّلاث)قال

معكمنتكلَّمونحن.محرَّمةًكانتولوجملةًوقوعها:والثَّاني.الثَّلاثجمع

المقامين.في

إحدىفيحنبلٍبنوأحمدثورٍالشَّافعيُّوأبوقالفقدالأوَّل،فا!ا

عليهواحتجُّوا،سنَّةالثَّلاثجمعإنَّالظَّاهر:أهلمنوجماعةٌعنهالرِّوايات

،،023:لبقرةا]زَؤجمًاغَيزهُ!تَجِحَ!دُحَئًّمِنولَهُطَلَّقَهَافَلَاتحِلُّ)فَإِن:لىتعابقوله

مابينيُفرَّقأنيجوزولا،مفرَّقةأومجموعةًالثَّلاثتكونأنبينيُفرّقولم

طِّقتُمُوهُنَّ)وً،ن:تعالىوقال.بينةفرَّقمابينيُجمَعلاكما،بينةاللّّهجمع

إِنعل!تملَّانجُ!اخً):لوقا.يفرِّقولم،،372:لبقرةا]!تَمَسّوهُنَّاققتلِمِن

)وً!لّقًت:وقال.يفرِّقولم236،،:]البقرةالاَية!الد!اءَمَالَؤتَمَسُّوهُنَّطَلَّقؤٌ

كًخوُألمحؤمِفَإِذَاءَامَنُوااَلّذَينَيأيَّهُا):لوقا،،142:]البقرة!بِآت!سُو!تمَتح

.دفرِّقولم،،94:]الأحزاب!تَمَمّثُوهُنَّأَنفَتلِمِنثُوَّطَقتُمُوهُنَّ

ثلاثًاامرأتهطلَّقالعَجْلانيعُوَيمرًا)3(أنَّ)2(""الصَّحيحينوفي:قالوا

الثَّلاثجمعكانفلوقالوا:بطلاقها.يأمرهأنقبلَلمجرَزادلّهرسولبحضرة

وهيوقعقديكونأنطلاقهايخلوولا!رَوّ،اللّّهرسولعليهأقرَّلمامعصيةً

وإن،ظاهرةٌمنهفالحجَّةالأوَّلكانفان.باللِّعانعليهحرمتحينأو،امرأته

لهلبيَّنهاحرامًاكانفلوامرأتَه،يظنُّهاوهوطلَّقهاأنَّهشكَّفلاالثَّانيكان

علية.حرمتْقدكانتوإن!يمّاللّّهرسول

.""الثلاث:صد،(1)

سعد.بنسهلحديثمن(1)294ومسلم53(80)5952،البخاريأخرجه)2(

.!عويمر(:صد،)3(
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عنمحمَّدٍبنالقاسمحديثمنالبخاريِّ")1("صحيحوفيقالوا:

اللّهرسولفسُتر2(،فطَفَق)،فتزوَّجتْثلاثًا،طلَّقرجلًاأنَّالمؤمنينأمعائشة

ينكرفلم."الأوَّلذاقَكماعُسيلتهَايذوقَحتَّى"لا،:قال؟للأوَّلأتحلُّ:!!ي!

تقعلملوإذوقوعها،وعلى،الثَّلاثجمعإباحةعلىيدلُّوهذا،ذلك!يمّ

عُسَيلتَها.الثَّانيذوقعلىالأوَّلإلىرجوعَهايُوقِّفلم

أنَّالرَّحمنعبدبنسلمةأبيحديثمن)3("الصَّحيحين"وفيقالوا:

طلَّقهاالمخزوميالمغيرةبنحفصأبازوجهاأنَّأخبرتْهقيسبنتفاطمة

اللّّهرسولَفأتوا،نفرٍفيالوليدبنخالدفانطلق،اليمنإلىانطلقثمَّثلاثًا،

فهلثلاثًا،امرأتهطلَّقحفصأباإنَّ:فقالوا،المؤمنينأمميمونةبيتفي!شًيمّ

".العدَّةوعليهانفقة،لها)اليس:!ي!اللّّهرسولفقإل؟نفقةٍمنلها

اللّّهرسولفأتيتُ:فاطمةقالت:القصَّةهذهفي)4("مسلم"صحيحوفي

".نفقةلكليس"صدقَ،:فقالثلاثًا،:قلتطلَّقكِ؟""كم:فقال!!ي!

وأناثلاثًا،طلَّقنيزوجيإنَّ،اللّّهرسوليا:قالتأنها(:له)هلفظٍوفي

عليُّ.يُقْتَحَمأنأخاف

.(1)433مسلمأخرجهوبنحوه5(،162)برقم(1)

منواضحوالمعنى.""طلّقتإلىالمطبوعفيوغيّر،والبخاريالنسخفيكذا2()

الثاني.زوجهاطلَّقها:أي،السياق

مسألةعلى(ه132)البخاريواقتصر38(،/0481)مسلمعندالسياقبهذاهو)3(

النفقة.

48(./0481)برقم4()

.(1)482مسلم)5(
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سُكنئلها"ليسثلاثًا:المطلَّقةفيقال!النبيَّأنَّعنها:له)1(لفظٍوفي

ذفقة".ولا

عنالعلاء،بنيحيىعن"مصنَّفه")2(فيالرزاقعبدروىوقدقإلوا:

بنعبادةبناللّّهعبيدبنإبراهيمعنالوصَّافي،الوليدبناللّّه)3(عبيد

لهامرأةًجدِّيطلَّق:قالا)4(،الصامتبنعبادةبنداود]عنالصإمت،

:!النَّبيُّفقال،ذلكلهفذكر!ب!هاللّّهرسولإلىأبيفانطلق،تطليقةٍألفَ

فعدوانَّوتسعونوسبعتسعمائةٍوأمَّا،فلهئلاثأمَّاجدُّك،اللّهاتَّقي"ما

".لةغفرشاءوإنعذَّبه،اللّهشاءإن،وظلم

بناللّّهعبيدبنإبراهيمعن،عمرانأبيبنصدقةعن()هبعضهمورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)0148/44(.مسلم

وبنحوه(،5)677كثيرلابنالمسانيد""جامعفيكماالطبرانيوكذا(،1)9133برقم

"رواته:وقال393(،4)""السننفيوالدارقطني(،225)5/""الكاملفيعديابنروى

ضعيفوهو،اددّهوبعبيدكذابًا،وكانبيحيىالحديثأُعلَّوقدوضعفاء"،مجهولون

338(./4)الزوائد""مجمعوانظر:.فيهالمصنفكلاموسيأني،مجهولوشيخهجدًا،

خطأ.اللّه"،"عبد:بز،

.إسنادهفيالاضطراببيانوسيأتي."جدهعنأبيه"عن:بوفي.""المصنفمنزيادة

فيادلّّهعبيداضطربوقدتخريجه،وسبق)4393(،""السننفيالدارقطنيرواه

عنالصامتبنعبادةبنادلّهعبيدبنإبراهيمعنمرةفرواه:الحديثهذاإسناد

بنداودعنأيضًاورواهسبق،وقد،عبدالرزاقعندكماالصامتبنعبادةبنداود

عنداودبنإبراهيمعنورواهعدي،ابنعند،الصامتبنعبادةعنإبراهيم

بناددّةعبيدبنإبراهيمعنآخروجهمنورواه،الطبرانيعندكما،الصامتبنعبادة

عليهووافقه،والدارقطنيالطبرانيعندجده،عنأبيهعنالصامتبنعبادة

هنا.كما،عمرانأبيبنصدقة
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فانطلق،امرأتةآبائيبعضطلَّق:قالجدِّهعن،أبيهعن،الصإمتبنعبادة

منلهفهلألفًا،أمَّناطلَّقأباناإنَّ!اللّّهرسوليا:فقالوا!يمّاللّّهرسولإلىبنوه

علئبئلاثٍمنةبانتْمخرجًا،لهفيجعلاللّّهيتَّقِلم"إنَّأباكم:فقال؟مَخرجٍ

".عنقهفيإثموتسعونوسبعوتسعمائةٍ،السُّنَّةغير

بنشُعيبعن،منصورٍبنمعلَّى)1(عن،شاذانبنمحمدوروىقالوا:

بناللّهعبدحدَّثنا:قال،الحسنعنحدَّثهمالخراسانيَّعطاء!نَّ(،رُرَيى)

عندأُخريينِبتطليقتينيتبعهاأنأرادثمَّ،حائضوهيامرأتهطلَّقأنَّةعمر

امركهكذاماعمر،ابن"يا:فقإللمجيماللّّهرسولَذلكفبلغالبإقيينِ،القُرأينِ

كنتُلو،اللّّهرسوليا:فقلت:وفيه،الحديثوذكر"...السُّنَّةأخطاتَ،اللّّه

)3(."معصيةًوتكونتَبِينُ،كانت"لا،:قالأجمعها،أنليأكانثلاثً!طلَّقتها

بنعُجَيربننافععن)4(""سننهفيداودأبوروىوقدقالوا:

فأَخبرالبتَّةَ،سُهَيمةامرأتهطلَّقيزيدعبدبنرُكانهَأنَّرُكانة،بنيزيدعبد

تحريف.،""يعلى:النسخفي(1)

.(405/)"الإكمال"انظر:،نصحيفوهو،الزايبتقديم"زريق":والمطبوعالنسخفي2()

طرقمن33(0)7/"الكبرى"فيوالبيهقي7493(،)"السنن"فيالدارقطنيأخرجه)3(

ويرسل،يدلسوهوالخراسانيعطاءبعنعنةأُعلَّوقد،بهرزيقبنشعيبعن

روايتهغيرمنحديثهيعتبر:حبانابنوقالحزم،ابنضعفهوقدرزيقبنوبشعيبِ

له.يسلَّمولا،بالانقطاعحبانابنوأعلَّه،الدارقطنيووثقه،الخراسانىعطاءعن

زيادةوفيه،السياقبهذامنكرلكنه،سبقكماصحيحأصلهالحديثأن:والحاصل

وسيأتي،."..الدّهيارسول:فقلت":قولهوهي،البيهقيقالكما،غيرهفيليست

22(.0)3/"الرايةنصبو"(،4204/)"التنقيح"وانظر:.لهاالمصنفتضعيف

سبق.وقد2(.02)6برقم(4)
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!ممّ:اددّهرسولفقال(،1واحدةً)إلاأردتُماوادلّه:وقال،بذلكالنَّبيُّع!

فردَّهاواحدةً)2(،لاإأردتُماواللّهِ:ركانةفقال،واحدةً؟"إلاأردتَما"واللّهِ

.عثمانزمنفيوالثَّالثةعمر،زمنفيالثَّانيةَفطلَّقهاع!يمّ،ادلّّهرسولإليه

رُكانة،بنيزيدبنعليبناللّه)4(عبدعن")3(:الترمذي"جامعوفي

"ما:فقالع!مماللّهرسولَفأتى،البتَّةَامرأتهطلَّقأنَّهجدِّهعن،أبيهعن

قال"(.أردتماعلى"هو:قال.آللّّهِ:قال؟"(،"آللّهِ:قال،واحدةً:قال،أردتَ؟"

:فقالالحديثهذاعنمحمَّدًاوسألت،الوجههذامنإلانعرفهلا:الترمذي

.اضطرابفيه

فدلَّ،واحدةًبالبتَّةأرادأنَّهأَحْلفَهع!يوّأنَّهبالحديثالاستدلالووجه

يُحلِفه.لمالحاليفترقلمولو،أرادهمالوقعأكثربهاأرادلوأنَّهعلى

عن،رافعأبيبنيبعضعنجريحٍابنحديثمنأصحُّوهذاقالوا:

الرَّجل،ولدُلأنَّهم(:داود)هأبوقالثلاثًا.طلَّقهاأنَّهعبَّاسٍابنعن،عكرمة

البتَّة.طلَّقهاإنَّماركانةأنَّبهأعلمُوأهلُه

اللّّه)6(عبدكانفإن.رافعأبيبنيبعضعنرواهإنَّماجريحٍوابنقإلوا:

حجَّة.بهتقوملا،العدالةفمجهولإخوتهمنغيرهكانوإنمعروف!،ثقةفهو

.المطبوعمنساقطة"واحدةإلاأردتماوالله:"وقال(1)

.زمنساقطة"واحدةإلاأردتُماواللّّه:ركانة"فقال2()

سبق.وقد(.1)177برقم)3(

خطأ."،اللّه"عبيد:ب،ص(4)

2(.1)69رقمالحديثعقب)5(

خطا."،اللّّه"عبيد:المطبوع،ب،ص)6(
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فيهوالكلام،إسحاقابنففيهاأحمد،الإمامطريقوأمَّا:قالوا

هذاطرقيضعِّفكانأحمدالإمامأنَّ()1الخطابيحكىوقد،معروفٌ

كلَّها.الحديث

قالوقد،عبَّاسٍابنعنالصهباءأبيحديثمعكمماوأصحّقالوا:

فأخرجه،ومسلمالبخاريُّفيهاختلفماأحدالحديثهذا)2(:البيهقي

ابنعنالرِّوايإتسائر)3(لمخالفتهتركَهوأظنُّه،البخاريُّوتركهمسلم

بنسعيدروايةفهذه:قالثمَّ،الثَّلاثبوقوععنهالرِّواياتساقثمَّ.عبَّاسٍ

عطا)4( بنوعمرو)7(،وعكرمةومجاهد)6(،(،)5رباحٍأبيبنءو،جبيرٍ

528(.-1/652)"السننتهذيب"فيالمؤلفوناقشة(.221)3/"السنن"معالمفي(1)

.(634)5/والآثار"السنن"معرفةوينظر:337(.)7/"الكبرى"السننفي2()

.""بمخالفةز:،ص)3(

قريبًا.تخريجهاسيأني(4)

عن،جريجابنعنجيِّدبسند337()7/والبيهقي(1)1348الرزاقعبدأخرجها)5(

مائة،امرأتهطلقرجل:عباسلابنقالرجلًاأنعطاء:عن،رافعبنعبدالحميد

شيبةأبيابنوأخرجه".وتسعينسبعًاويدعثلاثًا،ذلكمن"يأخذ:عباسابنفقال

عنه.آخروجهمن()18176

الرزاقعبدوكذا5(،55)6""الكبرىفيوالنسائي2(1)79داودأبوأخرجها)6(

293()6""السننفيوالدارقطني(58)3/الآثار""معانيفيوالطحاوي(13521)

وصحح،عباسابنعنمجاهدعنطرقمن331()7/""الكبرىفيوالبيهقي

امرأتهطلقرجلعنسئلأنه:وفيهداود،أبيإسناد362()9/""الفتحفيالحافظ

."...امرأتكمنكوبانت،ربك"عصيت:فقال..ثلاثًا.

قريبًا.تخريجهاسيأني)7(
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:قال-البُكَير)3(بنإياس!بنومحمد)2)،الحارثبنومالك)1(،دينارٍ

أنَّهعبَّاسٍابنعن-كلّهمالائصاري)4(عيَّاشأبيبنمعاويةعنوروِّيناه

وأمضاهنَّ.الثَّلاثأجاز

عنيحفظأنَّهعبَّاسٍبابنيُظَنَّأن،)6(]جائزٍفغير(:المنذر)ْابنوقال

بخلافه.يفتيثمَّشيئًاع!مالنَّبيِّ

كانتالثَّلاث"إنَّ:عبَّاسٍابنقولمعنىكانفإنالشَّافعيُّ)7(:وقال

فالَّذيع!ي!،النَّبيِّبأمرأنَّهيعني،واحدةً!ي!اللّهرسولعهدعلىتُحْسَب

فنُسِخ.شيئًاكانأنَّهعلمقدعبَّاسٍابنيكونأن-أعلم-واللّّهيُشِبه

عنصحيحبسند337()7/""الكبرىفيوالبيهقي()17813شيبةأبيابنأخرجها(1)

عددامرأتهطلقرجلعنسئلعباسابنأندينار:بنعمروعنأيوبعنعليةابن

الجوزاء".رأسيكفيك"إنما:فقال،النجوم

شيبةأبيوابن6(4/1)منصوربنوسعيد(1)9770الرزاقعبدأخرجها2()

فيإسحاقبنإسماعيلوالقاضي(57)3/الآثار""معانىفيوالطحاوي(018)88

عنطرقمن337()7/""الكبرىفيوالبيهقي238()ص"(القرآنأحكام"

عميإن:فقال،عباسابنإلئرجل"جاء:قال،الحارثبنمالكعن،الأعمثر

لهيجعلفلمالشيطانوأطاع،اددّهفأندمهاددّهعصىعمكإن:فقالثلاثًا،امرأتهطلق

صحيح.وسنده،مخرجا"

قريبًا.تخريجهاسيأني)3(

جاءحينالقصةمعاويةشهدفقدانفًا،إليهاالمشارإياسبنمحمدروايةهيروايته(4)

قريبًا.تخريجهاوسيأتي،الثلاثطلاقعنيسألإياسبنمحمد

.(9/851)"لأوسطا"في(5)

.الكلامليستقيم("الأوسط"منوزيدت،النسخفيليست"جائز")6(

2(.01/57)""الأمكتابمع"الحديث"اختلاففي)7(
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هذالصحَّةتأكيدٌفيهاعبَّاسٍابنعنعكرمةورواية)1(:البيهقيقال

قولهفيعكرمةحديثمنوالنَّسافيُ)2(داودأبورواهماالبيهقييريد.التَّاويل

نَّألكوذ،،822:لبقرةا]لاَيةا!قُرُوَءبِأَنفُسِصثَنتَةَيَتَرَبَّ!نَ)وَالمحطَلَّقَت:لىتعا

ذلك،فنُسِخثلاثًا،طلَّقهاوإنبرجعتها،أحقُّفهوامرأتهطلَّقإذاكانالرَّجل

.،922:لبقرةا]!مًّزَدانِطَّلَقُأ):لفقا

أنَّبمعنى،الوقتهذامنواحدةًتُجعلكانتالثَّلاثأنَّفيحتمل:قالوا

بعد)3(المراجعةمنيتمكَّنكمابعدها،المراجعةمنيتمكَّنكانالزَّوج

ذلك.نُسِخثمَّ،الواحدة

منخإصٍّنوعٍفيجاءإنَّماذلكيكونأنيمكنسُرَيج)4(:ابنوقال

أنت،طالقٌأنت:يقولكأنه،الألفاظبينيُفرِّقأنوهو،الثَّلاثالطَّلاق

صدقهمعلىالنَّاسُبكرأبيوعهد!ي!النبيعهدفيوكان،طالقأنت،طالقٌ

بهأرادواأنَّهميُصدَّقونفكانوا،والخداعالخبُّفيهميكنلم،وسلامتهم

338(.)7/"الكبرى"السننفي(1)

""الكبرىوفي35(45)""المجتبىفيوالنسائي2(1،2282)59داودأبوأخرجه2()

،عباسابنعن،عكرمةعن،أبيةعنواقد،بنالحسينبنعليطريقمن)5717(

بنيحيىوأرسلههنا،كماالحسينبنعليفوصلة،وإرسالهوصلةفياختلفوقد

والحسن،عكرمةقولمنفجعلة(؛4/527)"تفسيره"فيجريرابنعندواضح

الضياءالموصولَصححوقديسير،مقالٌوأبيةعليحفظففي؛عليٍّمنأوثقويحع!

.بشواهده2(080)"الإرواء"فيوالألباني3(،4)5"المختارة"في

.بص،منساقطة"المراجعةمنيتمكنكمابعدها")3(

.(271)3/"السنن"معالمفيكلامهوانظر.تحريف،"جريج"ابن:بز،،ص(4)
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أمورًازمانهفيادلَّهُبهكَتهُرَعمررأىفلمَّا،الثَّلاثبهيريدونولاالتَّاكيد،

الثَّلاثَ.وأَلزَمهمالتَكرار،علىاللَّفظحملمنمنعتغيَّرت،وأحوالًاظهرت

اللّهرسولعهدعلىعادتُهمكانتالنَّاسأنَّالحديثمعنى:طائفةٌوقالت

الثَّلاثَالطَّلاقاعتادواثمَّعدَّتها،تنقضيحتَّىيَدَعُهاثمَّ،الواحدةإيقإعَ!!ي!

(1يُوقِعه)الذيالطَّلاقكانهذا:علىالحديثومعنى.فيهوتتابعوا،جملةً

فهو،واحدةًبكروأبي!ي!هادلّّهرسولعهدعلىيُوقِعهثلاثًاالآنالمطلِّق

.المشروععنلاالواقععنإخبارٌ

كانالذيهوجم!ادلّهرسولأنَّبيانُالحديثفيليس:طائفةوقالت

فيماإلاحجَّةولا،عليهفأقرَّبذلك)2(أعلمأنَّهولاواحدةً،الثَّلاثيجعل

فيالأمورهذهمنواحدةٍصحَّةنعلمولا)3(،عليهفأقرَّبهعَلِمَأوفعلَهأوقاله

الصهباء.أبيحديث

النبيأصحابعليهماإلىنظرناالأحاديثعلينااختلفتوإذاقالوا:

لاالذيالخطَّاببنعمرعنالثَّابتفاذافنظرنابسنَّته،أعلمفإنَّهم!!يمّ،

بنسلمةعنالثَّوريِّ،سفيانعن)4(الرزاقعبدرواهما:غيرهعنهيثبت

ألفًا،امرأتهطلَّقرجلالخطَّاببنعمرإلىرُفِعأنَّه،وهبٍبنزيدثناكُهَيل،

بالدِّرَّة،عمرفعلاه،ألعبكنتُإنَّما:فقال؟امرأتكأطلَّقتَعمر:لهفقالً

)1(د:"أوقعة".

".)2(ص:"علم

.بز،ص،د،منساقطة"عليهفأقرَّبهعلمأوفعلةأوقالهفيماإلاحجةولا")3(

334(،)7/""الكبرىفيوالبيهقي(،00181)شيبةأبيابنوكذا(،01341)برقم4()

صحيح.وسندهبه،كهيلبنسلمةعنوشعبةسفيانطريقمن
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.ثلاثذلكمنيكفيكإنَّما:وقال

رجلجاء:قال،ثابتٍأبيبنحبيبعن،الأعمشعن(1وكيعءوروى

بانت:عليلهفقإلألفًا،امرأنيطلَّقتإنِّي:فقال،طالبٍأبيبنعليِّإلى

نسائك.توسإئرهنَّواقْسِمْ،بثلاثٍنش

يحيى،أبيبنمعاويةعنبُرْقان،بنجعفرعنأيضًا)2(وكيعوروى

بانت:قالألفًا،امرأنيطلَّقتُ:فقال،عفَّانبنعثمانإلىرجلجاء:قال

.بثلاثٍنش

عن،مُرَّةبنعمروعن،الثَّوريِّسفيانعن)3(الرزاقعبدوروى

ابنلهفقالألفًا،امرأنيطلَّقت:عبَّاسٍلابنرجلٌقال:قال،جبيرٍبنسعيد

هزوًا؟!اللّّهآياتأتَّخذتَوِزْر،عليكوبقيَّتها،عليكتُحرِّمهاثلاث:عبَّاسٍ

)1(

)2(

)3(

فيوالبيهقي493(،)6"(السنن"فيوالدارقطني(،10181)شيبةأبيابنعنهأخرجه

وحبيباَدلَّهُ!كَئهُ،رَوعليحبيببينللانقطاع؛ضعيفوسنده335(،)7/"الكبرى"

والتدليس.الإرسالكثيرلكنهجليلفقيهثقة

معلَّقًا،993()9/"المحلى"فيوذكره،بنحوه(40181)شيبةأبيابنعنهأخرجة

منعلىأقفولمجعفر،غيرعنهيرولميحيىأبيبنمعاوية؛ضعيفوسنده

هذاولعل"،المراسيليروي":وقال(،684)7/""الثقاتفيحبانابنسوىترجمة

شيوخه:وأكبر،051سنةنحوماتوتلميذُه،عثمانمنسماعٌلهيعرفلمفإنهمنها؛

مرسلة.عثمانعنروايتهموهؤلاء،طبقتهمفيومَنونافعوعطاءعكرمة

الآثار""معانيفيوالطحاوي(،181)30شيبةأبيابنوأخرجه(،1)1353برقم

،مرةبنعمروعنطريقينمن2893(،5،293)""السننفيوالدارقطني(،4814)

293(،)4والدارقطني(01351)الرزاقعبدعندخالد،بنعكرمةُعمرًاوتابع.به

الشيخين.شرطعلىصحيحوسنده337(،)7/والبيهقي
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عن،إبراهيمعن،الأعمشعنمعمر،عنأيضًا()1الرزاقعبدوروى

تسعًاامرأنيطلَّقتُإنِّي:فقال،مسعودٍابنإلىرجلجاء:فالعلقمة

.عدوانوسائرهنَّ،)2(،]منكتُبِينُهاثلاثٌ:مسعودٍابنلهفقال،وتسعين

وأباعبَّاسٍابنأنَّ،إياسبنمحمدعن)3(""سننهفيداودأبووذكر

يُطلِّقهاْالبِكرعناكأيلَّةُعَن!سُئلوارَالعاصبنعمروبناللّّهوعبدهريرة

.غيرهزوجًاتنكححتَّىلهتحلّلا:فالفكلُّهمثلاثًا،زوجها

الثَّلاثأوقعواقدتسمعونكما!يَخرَوّاللّّهرسولأصحابفهؤلاءقالوا:

بهيُظَنُّلافانَّه،لكفىوحدهالمُلْهَمالمحدَّثإلّا)4(فيهميكنلمولوجملةً،

يتضمَّنوذلكمحرَّمًا،فيجعلهالرَّجعيِّ،الطَّلاقمن"لمج!النَّبيُّشرعهماتغيير

فعلولوله،تحلّلالمنوإباحتَه،عليهتحرملممنعلىالمرأةفرْحِتحريمَ

ابنعندكانولو،يوافقوهأنعنفضلًا،الصَّحابةعليهأفرَّهلماعمرذلك

)5(ويفتييخالفْهالمواحد!الثَّلاثأنَّ!اددّهرسولعنحجَّةعبَّاسٍ

،018)79شيبةأبيوابن(،01)63منصوربنسعيدوكذا(،1)1343برقم(1)

"الكبرى"فيوالبيهقي(،0639)"الكبير"فيوالطبراني(،89018،99018

338(:)4/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال.بهالأعمشعنطرقٍمن332()7/

".الصحةغايةفيخبرهذا":حزمابنقولوسيأتي،"الصحيحرجالرجاله"

".المصنف"منوزيدت،النسخفيليستمنك""2()

فيالشافعيطريقةومن2(،011)الموطأ""فيمالكأخرجهوكذا2(،1)89برقم)3(

والبيهقي)،5181)9شيبةأبيوابن(،71011)الرزاقوعبد271(،)صالمسند""

صحيح.وسنده،بهإياسبنمحمدعنطرقمن355،335()7/"الكبرى"في

النسخ.فيوليس،المطبوعفيعمر""بعدها4()

.المجزومالفعلعلئمعطوفةفهيحذفها،والصوابالياء،باثباتالنسخفيكذا5()
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منبالاثنينالأمِّوحجْبِالعَوْل،فيلهمخالفتُهعُلِموقدلعمر،موافقةًبغيرها

ذلك.وغير،والأخواتالإخوة

أعلمُفهم!لًخيمّ،اللّّهرسوللأصحابتَبَعالمسألةهذهفيونحن:قالوا

والأمروتوفِّيواحد!،الثَّلاثأنَّشريعتهمنمستقرًّاكانولو،وشرعهبسنَّته

فيه،الصَّوابَيُحْرَمواولم،بعدهممَنويعلَمْه،عليهميَخْفَلم=ذلكعلى

واحدةًالثَّلاثكونخبرَوفقيههاالأمَّةحبروَيروي،بعدهممَنلهوُيوفَّقْ

ويخالفه.

منإلىوغيرهاالمسألةمذهفيالتَّحاكم:الثَّلاثوقوعمنالمانعونقال

شجرفيمانُحكِّمهحتَّىنؤمنلاأنَّاوأبرَّه،قسمٍأصدقَوجلّعزاللّّهأقسم

غيره[لىلا)1(تسليمًا،ونُسلِّم،حرجٌفيهيَلحقُناولا،بحكمهنرضىثمَّبيننا،

حكم،علىفيهنشكُّلامتيقَّنًاإجماعًاالأمةتُجمِعأنإلااللَّهمَّكان،منكائنًا

سنّةٍخلافعلىالأمَّةتجتمعأناللّهويابى،خلافهيجوزلاالذيالحقُّفهو

وبدونه،بل،بهالمسألةتَثبتُماالأدلَّةمنأوجدناكمقدونحنأبدًا.عنهثابتةٍ

لاأنَّاعلىبه،عارضتموناوفيماالأدلَّة،تلكفيبهطعنتمفيمانناظركمونحن

متيقَّنًاإجماعًاأو،رسولهعنثابتًانصًّاأواللّّه،عننصًّاإلاأنفسناعلىنحكم

لاالاتِّبإعسائغَيكونأنوغايته،للنِّزاعٍفعُرْضةٌهذاعداوما،فيهشكَّلا

تنًزَغؤفِى)فَإِن:تعالىقالوقد،عندكملناسَلفًاالمقدِّمةهذهفلتكن،لازمَه

المسألة،هذهفيوأنتمنحنتنازعناوقد،.95:]النساءوَالرَّسُولِ!وأد!4فَردٌّ!إِلَىشَئءٍ

بالصَّحابةأحقُّأنَّاوسيأتي،البتَّةَورسولهاللّّهغيرإلىردِّهاإلىسبيلَفلا

د.فيليست"لا")1(
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:فنقولفيها،بهموأسعدُ

الأدلَّةولكنَّ،نزاعٍمسألةأنَّهاريبَفلاالثَّلاث،جمعلتحريممنعُكمأمَّا

عليكم.حجَّةالتَّحريمعلىالدَّالَّة

بل،مقبولةٍغيرفدعوى،الجمعجوازعلىدلَّقدالقرآنإنَّ:قولكمأمَّا

جإئزَهيعمُّلاوذلك،الطَّلاقللفظالقرآنإطلاقبهتمسَّكتمماوغإيةُ،باطلة

طهرها،فيالموطوءةوطلاقالحائضطلاقتحتهيدخللاكماومحرَّمَه،

الطَّلاقتحريمفيالصَّحيحةالسُّنَّةعارضمنكمثلإلاذلكفيمَثلكموما

كلِّجوازعلىيدلَّلمالقراَنأنَّومعلومٌسواء،الإطلاقاتبهذهالمحرَّم

عنوالمبيِّنالطَّلاق،أحكامعلىدلَّوإنَّما،يطيقهلاماتُحمِّلوهحتَّىطلاقٍ

صدرفيبيَّنَّاكماالقراَنبظاهرأسعدُأنَّاريبَولا،وحرامهحلالهبيَّنادلّّه

إلابهالمدخولٍعوضٍبغيربائنًاطلاقًاقطُّيشرعلمسبحانهوأنَّه،الاستدلال

ألفاظٌبهتمسَّكتمماوغاية،وبينكمبينناادلّهكتابوهذاالعدد،آخرَيكونأن

وأحكإمها.شروطهاوبيَّنتْ،السُّنَّةقيَّدتْهامطلقة

ع!ت!،ادلّهرسولبحضرةثلاثًاامرأتهطلَّقالملاعنبأنَّاستدلالكموأمَّا

الثَّلاثالطَّلاقجوازعلىاستدلالكممنوأبعدَه،حديثٍمنأصحَّهفما

ممَّنكانإنبهذاالمستدلُّثمَّ.ودوامهبقاؤهيُقصَدنكاحٍفيواحدةٍبكلمةٍ

وأالشَّافعيُّ،يقولهكما،وحدهالزَّوجلعانعقيبَوقعتالفرقةإنَّ:يقول

الرِّواياتإحدىفيأحمديقولهكما،الحاكميُفرِّقلموإنلعاضهماعقيبَ

وإنشيئًا.لفدْلملغوحينئذٍالثَّلاثالطَّلاقلأنَّ،باطلٌبهفالاستدلالعنه=

لأنَّأيضًإ،بهالاستدلاليصحَّلمالحاكمتفريقعلىالفرقةيُوقِفممَّنكان

ومؤبَّدُالإزالةواجبهوبل،ودوامهبقائهإلىسبيليبقَلمالننكّاحهذا
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نأغايتهفإنَّ،لهومقرِّراللِّعانلمقصودمؤكِّاالثَّلاثفالطَّلاق،التَّحريم

الأبد،علىعليهتُحرِّمهااللّعانوفرقة،غيرهزوجًاتنكححتَّيعليهيُحرِّمها

التَّابيدعلىالتَّحريممستحقَّصارقدنكاحٍفيالطَّلاقنفوذمنيلزمولا

الحالهذافيطلَّقهالوولهذاوالدَّوام،البقإءمطلوبقائمٍنكاحفينفوذُه

هذالأنَّعاصيًا،يكنلمفيه=جإمعهاطهرٍفيأونُفَساءأوحائضٌوهي

بتقريرتتمسَّكونأبَممالعجبومن.التَّحريممؤبَّدُالإزالةمطلوبُالنكّاح

وغضبةبإنكارهتتمسَّكونولاالمذكور،الطَّلاقهذاعلى!ي!اللّّهرسول

فكمتقدَّم،كمااللّّهبكتابلعبً!وتسمييهالملاعن،غيرمنالثَّلاثللطَّلاق

مُقِرُّون،بالأمرينقائلوناللّّهبحمدونحنالإنكار؟وهذا(1الإقرار)هذابين

.أنكرهلمامنكرون!يوّ،اللّهرسولأقرَّهلما

فسئل،فتزوَّجتْثلاثًاطلَّقرجلًاأنَّعائشةبحديثاستدلالكموأمَّا

فهذا،"العُسيلةَتذوقحتَّىلا،":فقال؟للاول)2(أتحلّع!يوّاللّّهرسول

الثَّاني،عقدبمجرَّداكتفىمنعلىحجَّةٌهونعمفيه،نُنازعكملامما)3(

فإنَّهلنا،حجَّةالحديثبل؟واحدٍبفمٍالثَّلاثطلَّقأنَّهالحديثفيأينولكن

هذا،مرَّةٍبعدمغوقالفعلَلمنإلاثلاثًا"و"قالثلاثًا("ذلك"فعل:يقاللا

وشتَمَهثلاثًا،قذفَه:يقالكما،وعجمهمعربهمالأمملغاتفيالمعقولهو

ثلاثًا.عليهوسلَّمثلاثًا،

.ز"لقراا":ز(1)

النسخ.منوالمثبت.تحل"هل9:المطبوعفي)2(

.المطبوعفيليست"مما")3(
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العُجاب،العجبفمن،قيسبنتفاطمةبحديثاستدلالكموأمَّاقالوا:

النَّفقةسقوطوهوصحيحًا،تأويلًايقبللافيهصريحهوفيماخالفتموهفانَنبم

وتمسَّكتمله،مقاومًايعإرضهماوعدمِوصراحتةصحَّتهمعللبائن،والكسوة

قوله:فإنَّبه،تعلُّقَكميُبطِلبماالحديثنفسفيبيانُهبل،مجملهوفيمابه

)1("الصَّحيح"وفيكيفتقدَّم،كمابلجمعها،فيبصريحٍليسثلاثًا(""طلَّقها

زوجهاأنَّ:عتبةبناللّّهعبدبناللّّهعبيدعنالزُّهريِّروايةمننفسِهخبرهافي

أنَّه)2(:""الصَّحيحفيلفظٍوفيطلاقها.منلهابقيتْكانتبتطليقةٍإليهاأرسل

ساغفكيفالشَّمس،مثلمتَّصلصحيحٌسناوهو.تطليقاتٍثلاثِآخرَطلَّقها

تقدَّم؟كماعليكمحجَّةأيضًاوهو،مجملٍبلفظٍالتَّمسُّكإلىتركُهلكم

رواهالذيالصَّامتبنعبادةبحديثاستدلالكموأمَّاقالوا:

عنالعلاءبنيحيى:طريقهفيلأنَّ؛السُّقوطغايةفيفخبر،الرزاقعبد

عنهالكٍعنضعيف!اللّه،عبيدبنإبراهيمعنالوَصَّافيالوليدبناللّّهعبيد

الاَثارمنشيءٍفييُعرَفلمأنَّهوبطلانهكذبهعلىيدلُّالذيثمَّ،مجهولٍ

بنعبادةوالدمنقطعِها-أنَّولامتَّصلِهاولاسقيمِها،ولاصحيحِها-

شك.بلامحالىفهذا؟بجدِّهفكيف،الإسلامأدرلبالصَّامت

الزِّيادةهذهلكنَّ،شكٍّبلاصحيخفأصلهعمر،بناللّهعبدحديثوأمَّا

لي؟"تَحِلُّأكانتْثلاثًاطلَّقتُهالواللّه،رسوليا:"فقلتفيهالتيوالوصلة

)3(-وبر
يقلبهوبعضهم،الشاميوهو،رري!بنشعيبروايةمنجاءتإنما

.(0481/14)مسلمأخرجه(1)

.(0481/04)مسلمأخرجه2()

خظأ."،"زريق:المطبوعفي)3(
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فيهيكنلمصحَّولو،ضعيفٌفهوكانوكيفما.شعيببنرُزَيق:فيقول

أقررتُأوثلاثًا،سلَّمتُلو:قولهبمنزلةثلاثًا"طلَّقتُها"لو:قولهلأنَّ،حجَّةٌ

جمعُه.يُعقللاممَّاونحوهثلاثًا،

امرأتهطلَّقركإنةأنَّداود:أبورواهالذيعُجَيربننافعحديثوأمَّا

بننافعتقديمالعجبفمنواحدةً،إلاأرادماع!يمّادلّهرسولفأحلفَه،البتَّةَ

علىهو،ماولاهومنيُدرىولاالبتَّةَ،حالهيُعرفلاالذيالمجهولعُجَير

إمإمشهدوقدالصهباء،أبيقصَّةفيطاوسبنادلّهوعبدومعمرجريجٍابن

قالهكذااضطرابًا،فيةبانَّالبخاريُّإسماعيلبنمحمَّدالحديثأهل

فتارةً.مضطربأنَّهآخر)2(:موضعٍفيعنهوذكر(.1(")"الجامعفيالترمذي

الإماموقال.البتَّةطلَّقها:يقولوتارةً،واحدةً:يقولوتارةًثلاثًا،طلَّقها:يقول

عنه.)3(المنذريحكاه،البخاريُّأيضًاوضعَّفه،ضعيفةكلُّهاطرقُهاأحمد:

حديثعلىروايةًالمجهولالمضطربالحديثهذايُقدَّمكيفثمَّ

تابعيُّون،وأولادههذا؟رافعأبيبنيبعضلجهالةجريجٍابنعنالرزاقعبد

ابنعنهروىوقد،بالكذبمتَّهمفيهموليس،أشهرهمادلّّهعبيدكانوإن

فهذا،لهتعديلعنهالعدلرواية:يقولأوالمجهولروايةيَقبلومن،جريجٍ

أشدُّ،أوالجهالةمنمثلههومنروايةعليهويُقدِّميُضعِّفهأنفأمَّا.عندهحجَّة

غيرهما،إلىويُعدَل،المجهولينهذينروايتايتساقطأنالأمرفغايةفكلَّا!

الإسناد،صحيحفوجدناه،إبراهيمبنسعدحديثفينظرناذلكفعلناوإذا

1(.)177رقمتحت)1(

461(.)1/""العلل)2(

134(.)3/"السنن"مختصرفي)3(
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"،الحصينبنداود"حدَّثني:بقولهإسحاقبنمحمدتدليسعلَّةزالتوقد

صحيح،إسناده:وقال(1")"مستدركهفيالحاكمادلّهعبدأبورواهولكن

وقد)3(،مواضعفيبإسنادهأحمداحتجَّوقدله)2(.علةلاالحديثفوجدنا

زوجهاعلىزينبردَّ!ي!هاللّّهرسولأنَّبعينهالإسنادبهذاوغيرههوصحَّح

شيئًا)4(.يُحدِثولمالأوَّل،بالنكّاحالرَّبيعبنالعاصأبي

وقدبه)5(،تحتجُّالأئمَّةتزلفلم،عكرمةعنالحصينبنداودوأمَّا

تقديرهامنبهيُجزَمولمفيهشُكَّفيماالعرايا)6(حديثفيبهاحتجُّوا

عنفيهانُهِيالتيالأحاديثخلافعلىكونهامعدونها،أوأوسُقٍبخمسة

به.يقولونلاماروايتهسوىالحديثهذافيذنبهفمابالتَّمر)7(،الرُّطببيع

منبهلكمقِبَلَلاما-جاءكمفاعلون-ولعلَّكمعكرمةفيقَدَحْتموإن

"اللهفانإغاثة"فيالمؤلفعزاهوقدالإسناد،بهذا"المستدرك"فيأجدهلم(1)

:وقال363(،362،/11):فيةوهو،""المختارةفيالمقدسيالضياءإلئ(1/705)

".الحاكمصحيح"منأصحإنها

.المطبوعمنساقطةله"علةلا...رواهولكن")2(

.(2382،238794861،)2366،"مسنده"من)3(

تخريجه.سبقوقد2366(.،1)876رقم"المسند"(4)

انظرحجر.وابنداود،وأبي،المدينيكابن؛جماعةعكرمةعنحديثةضعَّفوقد)5(

تهذيبو"6(،04)3/"الإسلامتاريخو"937(،)8/"الكمالتهذيب":فيترجمته

.(181)3/"التهذيب

أبيعنالحصينبنداودطريقمن(1451)ومسلم2(091)البخاريأخرجة)6(

المذكور.الإسنادغيروهو،هريرةأبيعنسفيان

.(51)42ومسلم22(171،250)البخاريأخرجهالذيعمرابنحديثمنها)7(
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البخاريِّوارتضاء،روايتهمنالحديثوأئمَّةأنتمبةاحتججتمفيماالتَّناقض

.""صحيحهفيحديثهلإدخال

ضز

فلاالصهباء،أبيحديثفيسلكتموه!التيالوَعِرةالمسإلكتلكوأمَّا

منها)1(.شيءٌيصحُّ

عنة،البخاريِّوإعراضبروايتهمسلمانفرادوهوالأوَّل،المسلكأمَّا

شيئًإ.بهمسلمانفرادُالحديثَذلكضرَّوم!عارُها،عنه)2(ظاهرٌشكاةٌفتلك

عنمسلمبةينفردحديثٍكلِّفيهذامثلَأحدٌأوأنتمتقبلونهلثمَّ

فهوكتابيفيأُدخِلْهلمحديثٍكلَّإنَّ:قطُّالبخاريُّقالوهلالبخاريِّ؟

خارجَبأحاديثَالبخإريُّاحتبئَقدوكم؟ضعيفٌأو،بحجَّةٍليسأو،باطلٌ

عنخارجٍحديثٍمنصحَّحوكم،""صحيحهفيذكزلهاليس"الصَّحيح"

"."صحيحه

عبَّاسٍابنعنأنَّريبَفلا،عبَّاسٍابنعنلهالرِّواياتسائرمخالفةفأمَّا

والأخرى،الحديثهذاتوافقإحداهماشأ:بلاصحيحتينروايتين

ولو.سالمٌادلّّهبحمدأنَّةعلى،الحديثُسَلِمَبروايةٍروايةًأسقطنافإن،تخالفه

خالفةحديثٍبأوَّلوليس.أمثإلِهأسوةُفلهمخالفتهعلىعنهالرّواياتاتَّفقت

قلتم:فان؟راَهبماأوالصَّحابيُّعندكمرواهبماالأخذهل:فنسألكم،زاويه

و"أعلام5(،514-1/12)"اللهفانإغاثة"فيالمؤلفعندالمسالكهذهنقدانظر(1)

بعدها(.وما964)3/"الموقعين

ليناسبالضميربتغييرالمؤلفاقتبسهوقد.النسخخلاف"عنك":المطبوعفي2()

.السياق
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كَفَيتموناهذا،علىالأمَّةجمهوربلجمهوركمقولوهو،بروايتهالأخذ

لكمحيلةَلاماتناقضكممِنأَريناكمبرأيهالأخذ:قلتموإن.الجوابمؤونةَ

وتخييرها،بَرِيرةحديثروىفإنَّهنفسه،عبَّاسٍابنعنسيَّماولا،دفعهفي

فأخذتمطلاقها،الامةبيعوأنَّبخلافهورأىطلاقًا،بيعهايكنولم

وقلتم:فيهنحنفيماذلكفعلتمفهلَّا،رأيهوتركتمبروايته-وأصبتم-

يحتملرواهلماومخالفته،معصومٍغيرالصَّحابيِّوقول،معصومةالرِّواية

وأ،ظنِّهفيراجحٍمعارضٍاعتقادِأو،تأويلٍأو،نسيانٍمن:عديدةًاحتمالاتٍ

يَسُوغفكيف،الاحتمالاتمنذلكغيرأومخصوص!،أومنسوخٌأنَّهاعتقادِ

بللمظنونٍمعلومٍتركُإلاهذاوهل؟الاحتمالاتهذهقياممعروايتهترك

؟مجهولٍ

الكلب،ولوغمنالتَّسبيعحديثاللَّة!كَئهُرَهريرةأبوروىوقدقالوا:

فيهأخذتمماتتبَّعناولو.فتواهوتركتم،بروايتهفأخذتم(،1)بخلافهوأفتى

.لطالفتواهدونالصَّحابيِّبرواية

مقاومٍمعارضٍثبوتعلىفموقوفةٌ،الحديثلنسخِدعواكموأمَّا:قالوا

هذا؟فأين،متراخ!

الطَّلاقبعدالمراجعةنسخفيعبَّاسٍابنعنعكرمةحديثوأمَّ!

امرأتهيُطلِّقكانالرَّجلأنَّفيهإنَّمافإنَّه،حجَّةٌفيهيكنلمصحَّفلوالثَّلاث،

وأفتي)927(.ؤمسلم(172)البخاريأخرجةالكلبولوغمنالتسبيعحديث(1)

والطحاوي(،1،791)69""السننفيالدارقطنيعندوهوثلاثًا،بالغسلهريرةأبو

ابنسندهوصحح(،209)"الخلافيات"فيوالبيهقي23(،/1)الاَثار"معاني"في

277(./1)"الفتح"فيالمسألةوانظر(.1/481)"النقيالجوهر"فيالتركماني
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فأين،الرَّجعةتنقطعفبها،ثلاثٍعلىوقُصِرذلكفنُسِخ،عددٍبغيرويراجعها

عهدعلىالمنسوخيستمرُّكيفثمَّ؟واحدٍبفمٍبالثَّلاثالإلزامُذلكفي

منوهوالأمةبهتعلملاعمر،خلافةمنوصدرًابكروأبي!شًي!اللّّهرسول

قدالنَّاسإنَّعمر:يقولكيفثمَّ؟الفروجبحِلِّالمتعلِّقةالأمورأهمِّ

بوجهٍالمنسوخفيأناةٌللامةوهل(؟)1أَناةٌفيهلهمكانتشيءٍفياستعجلوا

بنالحسينعليُّبنفيهالذيبهذاالصَّحيجالحديثيُعارَضُكيفثمَّما؟!

معلولم؟وضعفه،واقدٍ

أنت،طالقٌأنت،طالقأنت:المطلِّققولعلىالحديثَحَمْلكموأمَّا

آخرهإلىأوَّلهمنالحديثفسياق،الأوَّلبعدبماالتَّاكيدُومقصوده،طالق

ولا"لمجم،اللّهرسولبوفاةيتغيَّرلاعليهالحديثأوَّلتمالذيهذافإنَّ،يردُّه

فيينويهومنالدَّهر،آخرإلىجرًّاوهلمَّ،خلفائهوعهدعهدهعلىيختلف

نيَّته،إلىيردُّهبل،وكاذبٍوصادقٍ،وفاجرٍبرٍّبينيُفرِّقلاالتَّاكيدقصد

فاجرًا.أوكانبرًّامُطلَقًايقبلهلاالحكمفييقبلهلامنوكذلك

فيهلهمكانتشيءٍفيوتتايعوااستعجلواقدالنَّاس"إنَّ:قولهفإنَّوأيضًا

جعلهممااستعجلواقدالنَّاسبأنَّعمرمنإخبإرٌ"عليهمأمضيناهأنَّافلوأنام!،

وأناةًورفقًابهم،رحمةًبعضٍعنبعضُهمتراخيًاوشرعَهمنه،فُسْحةٍفياللّه

عليهفيَعِزُّ،وَهْلةٍأوَّلمنيديهمنحبيبُهفيذهبَمُطلِّق،يندملئلَّالهم،

العَتْبأحدثهماويزول،وُيرضيهفيهايستعتبهومهلةًأناةًلهفجعل،تداركُه

فاستعجلوا،بالمعروفعليهالذيمنهماكلّويراجع،الفراقإلىالدَّاعي

أنَّهاللَّة!تهُرَعمرفرأى،واحدٍبفمٍوأوقعوه،ومهلةأنافيهلهمجعلفيما

تخريجه.سبق(1)
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عليهتَحرُموسَكَنَهزوجتهأنَّالمطلِّقعَلِمفإذا،لهمعقوبةًالتزموهمايلزمهم

المأذونالمشروعالطَّلاقإلىورجحعنها،كفَّالثَّلاثَبجمعِهمرَّةٍأوَّلمن

كما،الثَّلاثالطَّلاقمنأكثروالمَّالرعيَّتهعمرتأديبمنهذاوكانفيه،

هذا(.بإلثَّلاث)1إلزامهفياللَّة!كَئ!رَعمرعنالاعتذارعندتقريرِهمزيدُسيأتي

المستكرهتأويلكممنهذافأين،غيرُهلهوجهَلاالذيالحديثوجه

وتُنافِره؟عنهتَنْبُوبل،الحديثألفاظتوافقهلاالذيالمستبعد

عهدعلىالآنالثَّلاثالطَّلاقوقوعكان:معناهإنَّ:قالمنقولوأمَّا

اللّّهرسولعهدعلىالنَّاسكان:التَّاويلهذاحقيقةفإنَّواحدةً،!اللّّهرسول

إذاوالتَّاويلُثلاثًا،يطلِّقونصارواعمرعهدوعلى،واحدةًيطلِّقون!سًي!

المراد.بيانبابمنلاوالتَّحريف،الإلغازبابمنكانالحدِّهذاإلىوصل

طلَّقوقدوثلاثًا،واحدةًيُطلِّقونزالواماالنَّاسفإنَّ،بوجهٍذلكيصحُّولا

،واحدةٍإلىردَّهامنفمنهمثلاثًا،"سًيمّاللّهرسولعهدعلىنساءهمرجالٌ

وجعلَه،وغضبعليهأَنكرمنومنهم،عبَّاسٍابنعنعكرمةحديثفيكما

لتأكيدأقرَّهمنومنهم،عليهبهحَكَمم!يُعرَفولمادلّّه،بكتابمتلاعبًا

منبهأتىمالكونبالثَّلاثألزمَهمنومنهماللِّعان،أوجبهالذيالتَّحريم

إلىواحدةًيُطلِّقونزالواماالنَّاسإنَّ:يقالأنيصحُّفلا.الثَّلاثِآخرَالطَّلاق

سىءٍفياستعجلواقدإنَّهم:يقإلأنيصحُّولاثلاثًا،فطلَّقواعمر،خلافةأثناء

عهدبينالفرقَالكلامُهذايلائمولا،عليهمفيُمْضِيه،أناةٌفيهلهمكانت

عهدِه.وبعدَعهدهعلىمنكمماضٍفانَّهما،بوجهٍعهدهوبين!يررّاللّّهرسول

ثلاثًاطلَّقمنأنَّهتَعلَمْ"ألم:الصَّحيحةالحديثألفاظبعضفيإنَّثمَّ

."الثلاث"د:(1)
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أنَّعلمتَ"أما)2(:لفظٍوفي1(.)!مم؟"ادلّّهرسولعهدعلىواحدةًجُعِلت

عهدعلى،واحدةًجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثًاامرأتهطلَّقإذاكانالرَّجل

كان،بلى:عبَّاسٍابنفقالعمر؟خلافةمنوصدرًابكروأبي!يرِوّاللّهرسول

زسولعهدعلىواحدةًجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثًاامرأتهطلَّقإذاالرَّجل

قد-عمريعني-النَّاسَرأىفلمَّاعمر،إمارةمنوصدرًابكروأبيع!ي!اللّه

بأصحِّوهو،الحديثلفظهذا."عليهمأَجْرُوهنَّ)3(:قالفيها،تتايَعُوا

منعملُكلَّههذاولكنَّمإ،بوجهٍالتَّاويلمنذكرتممايحتمللاوهو،إسنادٍ

تبعًاالمذهبجعلمنوأمَّا.استدلَّثمَّفاعتقد،للمذهبتبعًاالأدلَّةجعل

العمل.هذايُمكِنْهلماعتقد،ثمَّواستدلَّ،للدَّليل

الذيموكإنلمجي!اللّهرسولأنَّبيانالحديثفيليس:قالمنقولوأمَّا

بهتانهذاسبحانك:يقالأنفجوابه،عليهوأقرَّبهعَلِمأنَّهولا،ذلكيجعل

وإباحةِ،ودينهادلّّهشرعلتغييرالمتضمِّن-الحرامالجَعْلُهذايستمرَّأنعظيم

عهد-علىحلالٌعليههومنعلىوتحريمِه،حرامٌعليههولمنالفرح

يعلمهولا،يعلمونهولايفعلونهوهم،الخلقخيرِوأصحابِهع!مرِوّاددّهرسول

يعلمه،يكنلمع!يمّادلّهرسولأنَّفهَبْ.عليهدقرُّهموهو،ينزلوالوحيهو

يوحيهولا،ذلكيعلموادلّّه،وشرعهدينهويُبدِّلون،يعلمونهالصَّحابةوكان

فيستمرُّ،ذلكعلىوالأمر!شطرسولهاللّهيتوفَّىثمَّ!بهيُعْلِمهولا،رسولهإلى

.تقدموقد(،1/61)472مسلمأخرجه(1)

تخريجه.تقدموقد2(،1)99داودأبيعند2()

انظر،النسخاختلافعلىأُجِيزُهنّ""أوأَجِيزُوهنّ""داود:أبيوعند.النسخفيكذا)3(

75(.)3/القبلةدارطبعة
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بهيُعمَلكلَّها،الصِّدِّيقخلافةمدَّةعندكمالمبينوالخطأالعظيمالضَّلالهذا

صدرًاالمركَّبوالضَّلالالخطأفاستمرَّالدُّنيا،الصِّدِّيقفارقأنإلىيُغيَّرولا

فهل!بالصَّوابالنَّاسَيُلزِمأنبرأيهذلكبعدعمررأىحتَّىعمر،خلافةمن

هذا؟منأقبحُوخلفائهنبيِّهمعهدفيعليهكانواومابالصَّحابةالجهلفي

الخطأهذامنأسهلَلكانمحضًاخطأًواحدةًالثَّلاثجعْلُكانلووتادلّه

لكانبهيئتهاالمسألةتركتمولو،تأوَّلتموهالذيوالتَّاويلِ،ارتكبتموهالذي

والأجوبة.الادلَّةهذهمنلشأنهاأقوى

هَيَّابٍولا،متعصِّبٍمقلِّدٍإلىالمسألةهذهفيالتَّحاكموليسقالوا:

وإنَّما،جانبهفيالصَّوابكانإذاالتَّفرُّدمنمستوحشٍولاللجمهور،

ذراعُه،بتئلِهورَحُبَباعُه،فيه)1(طالقدالعلمفيراسخٍإلىفيهاالتَّحاكم

وعرف،الرَّسولمشكاةنفسمنالأحكإمَوتلقَّى،والدَّليلالشُّبهةبينوفَرَّق

،الباهرةوحِكَمَهاالشَّريعةأسرارَقلبُهوباشرَ،بالواجبفيهاوقام،المراتب

المضايقهذهمثلفيوخاضَوالظَّاهرة،الباطنةالمصالحمنتضمَّنتهوما

التُنبلان.وعليه،المستعانوادلّّهحُجَجَها،الجانبينمنواستوفىلُجَجَها،

الصَّحابةعليهفيمانظرناالأحاديثعلينااختلفتإذا:قولكموأمَّاقالوا:

.الإيمانوعِصابة،الإسلامبِيَزَكِ)2(وحيَّهلاواللّهِفنعماكأيلَّهُعَت!،رَ

النسخ.خلاف"منه":المطبوعفي(1)

.صمنوالمثبت،تصحيفوكله.""بترك:بز،.(""ينزكد:.""بيرك:المطبوعفي2()

علىالتعليقفيعليهاالكلامانظر.الجيشطلائعمعناها:،فارسيةكلمةويزك

.(1/18)"الموقعينو"أعلام(،571)2/"النونية"
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بغيرِهِمُ)1(يَرضىلاقلبيَفإنَّبعدَهُمُالأعواضَليَتَطلَّبْفلا

له،ومخالفٍعنهنافرٍأوَّلَوتكونوا،شيءٍإلىتَدْعُوناأنيليقلاولكن

فهلمنه،وسمعرآهقدكلُّهمعينٍألفِمائةمنأكثرعن!يوّالنَّبيُّتوفِّيفقد

عُشُرِعُشُرِأوعُشُرِهم،عُشُرِأوعُشُرِهم،أوكلِّهم،هؤلاءعنلكمصحَّ

لمالجهدكلَّجهدتمولوهذا،؟واحدٍبفمٍالثَّلاثبلزومالقولُ،عُشُرِهم

فقد)2(ذلك،فيعنهماختلافٍمعأبدًامنهمنفسًاعشرينعننقلَهتُطيقوا

وصحَّباللُّزوم،القولمسعودٍابنعنوصحَّالقولان،عبَّاسٍابنعنصحَّ

عهدهمعلىالثَّلاثكانالذينبالصَّحابةكاثَرْناكمولوالتَّوقُّف)3(،عنه

بكلِّنكاثركمونحن،ذلكخلافعنهنُقِلمنأضعافَلكانواواحدةً

وخيرهم،مُقدَّمُهمويكفيناعمر،خلافةمنصدرٍإلىماتصحابيٍّ

ولصَدَقْنا:لقلناشئن!لوبل،عهدهعلىالصَّحابةمنمعهكانومن،وأفضلهم

لمولكن،اثنانالصِّدِّيقعهدعلىفيهيَختلفلمقديمًاإجماعًاكانهذاإنَّ

الأوَّلالإجماعيستقرَّفلم،الاختلافحدثحتَّىالمُجمِعينعصرينقرِضْ

إلىذلكفيالأمَّةبينالخلافواستمرَّ،قولينعلىالصَّحابةصارحتَّى

.(4)اليوم

فية:الأولالشطرورواية275(،)2/""ديوانهفيالرضيللشريفالبيت(1)

بعدهمُالأبدالَليتطلبنَّلا

د.فيليست"فقد")2(

اَثارهما.تخريجسبق)3(

سليمانللشيخ"واحدةطلقةواحدبلفظالثلاثالطلاقبأنالمفتينتسمية"انظر:4()

.4281المكرمةبمكةالفوائدعالمدار.طالعمير،
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بالثَّلاثإلزامهمرأىبل،تقدَّمهمنإجماعَعمريخالفلم:نقولثمَّ

نأللالمَّةسإئغٌهذاأنَّريبَولافيه،وتتايعواحرامٌأنَّهعلموالمَّالهمعقوبةً

وجلَّعزَّادلّهرخصةفيهيقبلواولم،أنفسهمعلىبهضيَّقوابماالنَّاسيُلزِموا

عمرالمؤمنينبأميرفكيفوالعسر،الشِّدَّةاختاروابل(،ورخصتَه)1وتسهيلَه

باختلافتختلفالعقوبةولكنَّ!لهموتاديبِه،للأمَّة5نظروكمالِاللَّه!كَتهُ،رَ

عليهالمعافَب)2(الفعلبتحريمالعلممنوالتَّمكُّن،والأشخاصالأزمنة

!لًخ!،اللّهرسولعنهذاإنَّ:لهميقللما!كَئهُللَّّهالمؤمنينوأمير،وخفائه

الثَّلاث،إيقاعإلىالتَّسارععنبهايَكُفُّهمللأمَّةمصلحةًرآهرأممبهووإنَّما

أفلا."عليهم"فأَجِيزوهنَّ:لفظٍوفي"(،عليهمأَمضَيناهأنَّا"فلو:قالولهذا

علمولمَّا!رو؟ادلّّهرسولعنإخبارٌلاللمصلحةرآهمنهرأيٌهذاأنَّترى

به،ورحمةالمُطلِّق،علىاللّهمننعمةوالرُّخصةالأناةتلكأنَّاللَّة!كَتهُرَ

منلهجعلَهوماادلّهرخصةَيقبلولمبضدِّها،قابلهاوأنَّه،إليه)3(وإحسان

.والاستعجالالشِّدَّةمنألزمهماوألزمهوبينها،بينهحالَبأنعاقبَه=الأناة

فدرًاخلقهفيادلّّهلحكمةموافقهوبلالشَّريعة،لقواعدموافقوهذا

جعلهماعليهمضيَّقعندها،يقفواولم،حدودهتعدَّواإذاالنَّاسفانَّوشرعًا،

الصَّحابةمنفالمنبعينهالمعنىهذاإلىأشاروفد،المخرجمناتَّقاهلمن

مسعودٍابنقالكمامخرجًا،لكلجعلَاللّهاتَّقيتَلوإنَّكثلاثًا:للمطلِّق

.المطبوعفيليست"ورخصتة"(1)

خطأ.،"الغالبدا:د(2)

صياحسانًا".":النسخفي)3(
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.(1)عبَّاسٍوابن

غيَّراللَّةُ!كَئهُرَأنَّهلاالصَّحابة،منمعهومنالمؤمنينأميرنظرُفهذا

أميروفعْلِالنُّصوصبينالتَّوفيقغايةفهذاحرامًإ،حلالهاوجعلَاللّهأحكام

فهذا.الجانبينأحدبالغاءإلاذلكيُمكِنكملموأنتم،معهومنالمؤمنين

وباللّّه،الصَّعبوالمعتركالضَّنْكالمقامهذافي)2(الفريقينأقدامنهاية

التَّوفيق.

ذلك،بعديَعْتِقثمتطليقتينزوجتهيُطلِّقالعبدفيءسًي!اللّّهرسولحكم

وإصابة؟زوجبدونلهتَحِلُّهل

استفتىأنَّه:نوفلبنيمولىحسنأبيحديثمنالسُّنن)3(أهلروى

ذلك،بعدعَتَقاثمَّتطليقتين،فطلَّقها،مملوكةٌتحتهكانمملوكٍفيعبَّاسٍابنَ

!شًي!)4(.اللّهرسولبذلكقضىنعم،:قإليخطبها؟أنلهيَصلُحهل

أبيهعنطاوسابنعنمعمرطريقمن(13641)الرزاقعبدأخرجهعباسابنأثر(1)

اللفظة.هذهفيهوليست،تخريجهسبقفقدمسعودابنأثروأما.صحيحوسنده،عنه

"."من:ص2()

أحمدوأخرجه(،8202)ماجهوابن3(،24،3824)7والنسائي(،12)87داوداْبو)3(

وعمربه،الحسنأبيعن،معتببنعمرعنطرقمن2(،50)2/والحاكم2(،130)

علىالعمل!ليسداود:أبووقالحجر،ابنوضعفه،والذهبيحاتموأبوأحمديعرفهلم

"الكبرى"فيوالبيهقي923()3/""المعالمفيالخطابينحوَهوقال،"الحديثهذا

وحسنه2(،92)2/"داود-الأمأبي"ضعيففيالألبانيضعفهوالحديث37)،0)7/

".!الثقاتفيعمرَحبانابنذِكرِعلىاعتمدولعلهالمسند،علىتعليقهفيشاكرأحمد

لكبقيت:عباسابنقال:لفظدزوفي:النسخفيليستزيادةالمطبوعفيبعدها)4(

2(.)188داودأبيعنداللفظوهذا."الدّهرسولبهقضى،واحدة
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أبومنلمعمر:قالالمباركابنأنَّالرزاقعبدعنأحمد)1(:الإمامقال

انتهى.عظيمةً،صخرةًتحمَّللقدهذا؟حسنٍ

أبووثَّقةوقد،وصلاحٍبخيرٍذُكرقدهذاحسنٍوأبو)2(:المنذريقال

قالوقدمُعتِّب)3(،بنعمرعنهالرَّاويأنَّغير،الرَّازيانحاتمٍوأبوزرعة

بالقويِّ.ليس:النَّسافيُوقال،الحديثمنكرهو:المدينيِّعليُّبن

وقدعتقفإنالثَّلاث،تمامَملكَ)4(حِبالهفيوالزَّوجةالعبدُعَتَقوإذا

للفقهاء:أقوالٍأربعةففيهااثنتينطلَّقها

وهذاأمةً،أوكانتحرَّةًغيرهزوجًاتنكححتَّىلهتحلُّلاأنَّهاأحدها:

الطَّلاقأنَّعلىبناءً(،عنه)ْالرِّوايتينإحدىفيوأحمدالشَّافعيِّقول

حرَّةً.زوجتهكانتولوطلقتينِيملكإنَّماالعبدوأنَّ،بالرِّجال

،وإصابةٍزوجٍاشتراطغيرمنمستأنفًاعقدًاعليهايعقدأنلهأنَّ:والثَّاني

عنالرِّوايتينإحدىوهذاهذا،مُعتِّب)6(بنعمرحديثعليهدلَّكما

فقهٌالقولولهذا.للشَّافعيَّةالوجهينوأحد،عبَّاسٍابنقولوهوأحمد،

2(.)188حديثإثرسننهفيداودوأبو5(،1/44)""العللفيابنةعنهنقلهفيما(1)

1(.13)3/"السنن"مختصرفي)2(

تحريف."(،شعيببن"عمرو:ب،صد،)3(

النسخ.خلاف""مالك:المطبوعفي4()

.المطبوعفيليست"عنه")5(

تحريف."،شعيببن"عمرو:ب،صد،)6(
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فيوهيعَتَقفإذابالرِّقِّ،لنقْصِهالتَّطليقتانعليهحرَّمَهاإنَّمافإنَّها)1(،دقيق

فملك،باقيةٌالنكّاح)2(وآثارالثَّلاث،ملكسببووُجِد،النَّقصزالالعدَّة

منه،بانتعدَّته!انفَضاءبعدعَتَقوإن.رجعتهاوله،الثَّلاثتمامَعليها

.القياسفيببعيدٍالقولهذافليس.وإصابةٍزوحٍبدونلهوحلَّت

زوحٍبدونبعدهاينكحه!وأنعدَّخها،فييرتجعهاأنلهأنَّ:والثَّالث

عندهمفإنَّ،جميعهمالظَّاهرأهلمذهبوهذا،يَعتِقلمولو،وإصابةٍ

.سواءٌالطَّلاقفيوالحرَّالعبدأنَّ

ابنمولىمعبد)3(أبيعن،دينارٍبنعمروعن،عيينةبنسفيانوذكر

أنعبَّاسٍابنفأمره،طلقتينامرأتهطلَّقلهعبدًاأنَّ:عبَّاسٍابنعن،عباس

)4(.اليمينبملكفاستحِلَّهالك،هي:عبَّاسٍابنفقال،فأبىيراجعها،

وإن،الثَّلاثتمامَعليهاملكَحرَّةًكانتإنزوجتهأنَّ:الرَّابعوالقول

حنيفة.أبيقولوهذا،غيرهزوجًاتنكححتَّىعليهحرمتْأمةًكانت

:أقوالٍأربعةعلىوالخلفالسَّلففيهاختلفموضعوهذا

الظَّاهرأهلمذهبوهذا،سواءٌوالحرِّالعبدطلاقأنَّأحدها:

".)1(ز:"فانه

.مفيالكبيرالخرمينتهيهنا)2(

تحريف.،سعيد"أبي"د:)3(

233(،/01)"المحلى"فيحزموابن(،084871،)6منصوربنسعيدأخرجه4()

مسلم.شرطعلىصحيحوسنده.بةسفيانعن(521)7/"الكبرى"فيوالبيهقي
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النُّصوصبعمومواحتجُّوا)1(،حزمٍبنمحمَّدأبوعنهمحكاه،جميعهم

الأمَّةتُجمِعولم،وعبدٍحرٍّبينتفريقهاوعدموإطلاقها،الطَّلاقفيالواردة

بعدزوجتهبرجعةلهغلامًاأفتىأنَّهعبَّاسٍابنعنصحَّفقدالتَّفريق،على

2(.)أمةًوكانت،طلقتين

ابنعنروى)4(الرزاقعبدفإنَّنظر،عبَّاسٍابنعنالنَّقل)3(هذاوفي

،عبَّاسٍلابنكانعبدًاأنَّ:أخبرهمعبدأباأنَّ،دينارٍبنعمروعن،جريجٍ

لا:عبَّاسٍابنلهفقالفبتَّها،فطلَّقه!،عبَّاسٍلابنامرأهبجاريةلهوكانت

فارجِعْها.،لكطلاق

ابنسألالعبدأنَّ:الفضلبنسِمالنعنمعمر،ثن!:الرزاقعبدقإل

رأسُك)5(.ضُرِبوإنإليهاترجعْلا:فقالعمر

كما،بيدهنكاحهأنَّكماسيِّده،بيدالعبدطلاقأنَّالفتوىهذهفمأخذ

عنالجَزَريِّ،الكريمعبدعنالثَّوريِّ،عن،مهديٍّبنالرَّحمنعبدروى

)6(.بشيءٍفُرقتهولاالعبدطلاقليس:قالعبَّاسٍابنعنعطاء،

)1(

)2(

)3(

(4(

)5(

)6(

"المحلى")01/023(.في

السابق.الأثرفي

.مفيليست""النقل

الروايتين،أولىفيبالسماعجريجابنصرحوقد(62921،)12843"المصنف"في

الشيخين.شرطعلىوسنده،تدليسهشبهةفانتفت

سالالعبدأن،الفضلبنسماكعنمعمر،طريقمن()63912الرزاقعبدأخرجه

عمر.ابنَسماكٌيدركلم؛لانقطاعهضعيفوسنده.فذكرهعباسابن

به،مهديابنعنالمثنىابنطريقمن23(01/0)""المحلىفيحزمابنأخرجه

صحيح.وسنده

386



بنجابرسمعأنَّهالزبير،أبيعن،جريجٍابنعن(1)الرزاقعبدوذكر

أبيقولوهذا.ويُفرِّقبينهمايَجمعسيِّدهماوالعبد:الأمةفييقولاللّّهعبد

بإذنإلاطلاقًاللعبديرونلاالمدينةأهلالشَّعبيُّ)3(:وقالالشعثاء)2(.

سيِّده.

،أمةٌتحتهكانإذاثلاثًاالعبدطلاقيرىأنَّهلا،عبَّاسٍابنمأخذفهذا

بذلك.قالالصَّحابةمنأحدًاعلمناوما

كما،اثنتينرِقِّهبسببالطَّلاقكانرقَّالزَّوجينأيُّإنه:الثَّانيالقول

:قالعمرابنعن،ذافععنعمر،بنالدّه)4(عبيدعنسلمةبنحمَّادرد

تطليقتين،الحرَّةيُطلِّقوالعبدحيضتين،وتعتدُّتطليقتين،الأمةيُطلِّقالحرُّ

البتّيُّ.عثمانذهبهذاوإلى)6(.حيضٍ)5(ثلاثوتعتدُّ

الزبيروأبوجريحابنفيهصرَّحوقد،صحيحوسنده(،46921)""المصنففي(1)

تدليسهما.شبهةفانتفت؛بالسماع

صحيح.بسند(1)6592الرزاقعبدعنهرواه2()

بنإسماعيلعنوكيعطريقمنمعلَّقًا231(/01)""المحلىفيحزمابنأخرجه)3(

عنه.خالدأبي

عنهلحمادووايةلاإذ،تصحيفوهومكبَّرًا،ادلّّه""عبد:صد،م،،المطبوعفي(4)

أصلًا.

)5(م:"ثلاثة".

أبيابنبنحوهورواه.بهسلمةبنحمادعن233(/01)""المحلىفيحزمابنذكره)6(

عمرابنعننافععنطرقمن(0004)"السنن"فيوالدارقطني(،18562)شيبة

يصح.ولامرفوعًا،آخروجهمنعنهرويوقد،المحفوظوهوموقوفًا،
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كانتوإنثلاثًاالحرُّفيملك،بالرِّجالالطَّلاقإنَّ:الئَّالثوالقول

ومالكالشَّافعيِّقولوهذا.حرَّةًزوجتةكانتوإناثنتينوالعبد،أمةًزوجته

)3(سلمةوأم)2(وعائشة(،1)ثابتٍبنزيدقولوهذا،كلامهظاهرفيوأحمد

مذهبوهذا)5(،عبَّاسٍبناللّهوعبدعفَّان)4(،بنوعثمان،المؤمنينأمَّي

بنويحيىالعزيز،عبدبنوعمر)8(،سلمةوأبي)7(،وسالم)6(،القاسم

بنوعمرو(،01)يسارٍبنوسليمانالزناد)9(،وأبي،وربيعة،سعيدٍ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

،(132)9منصوربنوسعيد(،4921،47921،48921)6الرزاقعبدرواه

صحيحة.بأسانيد368()7/والبيهقي

.مرفوعاَخرحديثله!وسيأتي(،21)489الرزاقعبدرواه

.مرفوعآخرحديثلهاوسيأني368(،)7/والبيهقي(،4921)9الرزاقعبدرواه

،(11856)شيبةأبيوابن(،44921،64921،47921)الرزاقعبدرواه

صحيحة.بأسانيد368()7/الكبرىفيوالبيهقي

المعالم""فيالخطابيإليهوعزاه،مجهولسندهوفي(05921)الرزاقعبدرواه

،رواياتثلاثَ(421)6/الاستذكار""فيالبرعبدابنُعنهوحكى2(،04)3/

نقَصَالرِّقّحَصَلبايههماأوبالنساء،أوتعليقهمابالنساء،والعدةبالرجالالطلاق

عنه.أصحُّهاوالأول.طلاقُه

233(./01)""المحلىفيحزمابنعنهوحكاه37(،0)7/البيهقيرواه

233(./01)"المحلى"فيحزمابنعنهحكاه

صحيح.بسند(11856)شيبةأبيابنرواه

233(./01)"المحلى"فيحزمابنُالزناد(وأبي،وربيعة،ويحمى)عمر،عنهمحكاه

الاستذكار("و"233(/01)"المحلى"فيإليهوعزاه(،)18558شيبةأبيابنرواه

/6(421).
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وعطاء)3(.المسيَّ!)2(،وابن،شعيب (1)1

بنأشعثعنشعبةروىكما،كالعدَّةبالنِّسإءالطَّلاقإنَّ:الرَّابعوًالقول

والعدَّةالطَّلاق:السُّنَّة:مسعودٍابنعن،مسروقعن،الشَّعبيِّعن،سوَّارٍ

بالنِّساء)4(.

عيسى،عن،واحدٍوغيريحى)6(بنمحمَّدعن)5(الرزاقعبدوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

233(./01)""المحلىفيحزمابنإليهعزاه

شيبةأبيوابن(،0133،1331)منصوربنوسعيد(،15921)الرزاقعبدرواه

صحيحة.بأسانيد37(0)7/""الكبرىفيوالبيهقي(،)18563

صحيح.وسنده،عنهجريجابنعن(4921)5الرزاقعبدرواه

أيضًاالطبرانيوزواه37(،0)7/والبيهقي)6789(،"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

اَخروجهمن)2276("السنةشرح"فيوالبغوي037(،)7/والبيهقي)9679(،

وهو،أشعثعلىالأثرهذاومدار.بالنساء("والعدة،بالرجال"الطلاق:بلفظ

والمحفوظ؛هـارسالةووصلة،ووقفةرفعةفيعليةواختلف،توبعوقد،ضعيف

أحدورجال،الطبرانيرواه"337(:4/)الزوائد""مجمعفيالهيثميقال.وقفُه

و"الموضح"93(،29/)للدارقطني""العللوانظر:."الصحيحرجالالإسنادين

انظر:بالنساء.والعدةالطلاقأنمسعود:ابنعنوالمشهور478(./1)للخطيب

23(،01/1)"المحلىو"36(،5/6)"لإشرافو"ا(،575)9/"لأوسطا"

.(6/421)لاستذكار"او"

المأربي،قيسابنهويكونأنيُشبهيحنىبنومحمد(،)56912""المصنففي

الحافظ.وليَّنه،حزمابنوجهله،عديابنوضعفه،حبانوابنالدارقطنيوثَّقةوقد

أحمدووثقة،عمهابنِمولىوهو،الشعبيعنيروي،عزةأبيابنفهوعيسىوأما

سيأني.ماالأثرلهذاويشهد.القطانوضعفة،حبانوابنمعينوابن

-الصوابولعل،محمد"بنوإبراهيم،يحمىأبيبنإبراهيمعن":المصنَّففينصُّة
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والعدَّةالطَّلاققالوا:ع!يمّالنَّبيئصحابةمنعشراثنيعنالشَّعبي،عن

وقتادة)3(،)2(،سيرينوابن(،1)الحسنقولوهذا،لقظههذا.بالمرأة

بنوالحسنوالثَّوريِّ،ومجاهد)7(،)6(،وعكرمةوالشَّعبيِّ)5(،)4(،وإبراهيم

)8(.وأصحابهحنيفةوأبي،حي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

؛المتقدم(يحيىبن)محمدوأنه232(،/01)""المحلئوفيهناأثبتَما

منالمصنَّفوفيهنامحرَّف!فهويَكُنْهلمهـانكثيرا،عنهيرويالرزاقفعبد

الرزاقعبدعنهوروىمتَهم،بلوهومتروك(،يحيىأبيبنمحمدبن)إبراهيم

لمأنهإلا(؛يحيىأبيبن)إبراهيموتارةمحمد(،بن)إبراهيممغيسميهوقدأيضَا؛

فليُتأمَّل.،عيسىمنسماعلهيعرف

عنهورواه،صحيحبسند()1333منصوربنوسعيد(،185)53شيبةأبيابنرواه

يُسمَّ.لمراوٍسندهوفي(21)559الرزاقعبد

صحيح.وهوعنه،طريقينمن(1335،)1333منصوربنسعيدرواه

فيالبرعبدوابنُ،وصححه232(/01)"المحلئ"فيحزمابنإليهعزاه

.(421)6/الاستذكاز""

عنهوروى.صحيحوسنده(،52185)شيبةأبيوابن(،45921)الرزاقعبدرواه

يُسمّ.لمراوِسندهوفي،بالتفريقالقولَ(01856)شيبةأبيابن

عنهوروى،بالقويليسوأشعث،أشعثطريقمن(1332)منصوربنسعيدرواه

يُسمّ.لمراوٍسندهوفي،والعدةالطلاقبينبالتفريقالقولَ(01856)شيبةأبيابن

وعزاه،صحيحوسنده،عنةديناربنعمروطريقمن()1336منصودبنسعيدرواه

أبيابنعندبالتفريقالقولعنهوروي367(،)5/""الإشراففيالمنذرابنإليه

.(185)95شيبة

صحيح.وسنده،عنهسليمانبنسيفطريقمن()18556شيبةأبيابنرواه

وابن232ُ(،/01)"المحلى"فيحزمابنُ:حنيفةوأبيوالحسنالثوريإلئعزاه

61(.)9/"السنةشرح"فيوالبغويُّ(،61412/الاستذكار"دافيالبرعبد
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المسألة؟هذهفيع!يواللّهرسولحكمفما:قيلفإن

عاصم،أبوحدَّثنا،مسعودٍبنمحمَّدحدَّثنا(:1داود)أبوقالقد:قيل

عن،عائشةعن،محمَّدٍبنالقاسمعن،أسلمبنمظاهرعن،جريجٍابنعن

حيضتانَّ".وقروهاتطليقتانَّ،الأمة"طلاق:قاللمجيررّالنَّبيِّ

سَمُرة)2(بنإسماعيلبنمحمدحدَّثناالسَّاجيُّ:يحتىبنزكريَّاوروى

عن،عيسىبناللّهعبدحدَّثناالمُسْلي،شَبِيبٍبنعمرحدَّثناالأحمسي،

وعدَّتهاثنتانَّ،الأمة))طلاق:!مماللّّهرسولقال:قالعمرابنعن،عطية

)3(."حيضتان

بناللّّهإليُّعبدكتب:قالجريجٍابنحدَّثنا)4(:الرزاقعبدوقال

طريقمن(،121)8والترمذي2(،080)ماجهابنأخرجهوكذا2(،1)98""السننفي(1)

حديثعائشةحديث":الترمذيوقال"،مجهول"حديثداود:أبوقال.بهعاصمأبي

هذاغيرالعلمفيلهنعرفلاومظامر،أسلمبنمظاهرمنإلامرفوعًانعرفهلاغريب

علىمقطوعًا37(0)7/والبيهقي(،004)5"السنن"فيالدارقطنيوأخرجه."الحديث

.(421)9/""العللفيالدارقطنيقالكما،الصوابوهومحمد؛بنالقاسم

خطأ.،"سبرة":صد،،م2()

ابنوأخرجه.بهزكرياطريقمن3(01/234،80)"المحلى"فيحزمابنرواه)3(

بنعمرطريقمن36(9)7/والبيهقي93(،49)والدارقطني2(،0)97ماجه

سالمًاعطيةوبمخالفة،العوفيوعطية،شبيببنعمربضعفأُعلَّوقدبه،شبيب

.الصوابوهو(،1)675مالكعندكماموقوفًا،عمرابنعنروياهفقدونافعًا؛

.(574)3/"لتلخيصاوا(،881)7/للدارقطني"العلل":انظر

ضعيف؛وسنده64(،0)"الكبير"فيالطبرانيطريقهومن(،1)5292""المصنففي4()

الزوائد""مجمعانظر:.متَّهمبلمتروكوهو؛سمعانبنزيادبنالدّهعبدفيه

/4(.)336
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عن،نافععنأخبرهالأنصاريالرحمنعبدبنادلّّهعبدأنَّ،سمعانبنزياد

مأفاستفتتتطليقتين،حرَّةًلهامرأةًطلَّقلهاغلامً!أنَّ:المؤمنينأمِّسلمةأم

.)2("غيركزوجًاتنكححتَّىعليك"حرمتْ:فقال!يمّالنبيَّ)1(سلمة

ولا.عبَّاسٍابنعنحسن،أبيعنمعتِّب،بنعمر)3(حديثتقدَّموقد

وبُجَرها.عُجَرهاعلىالأربعةالاَثارهذهغيرُ!يرِوّالنَّبيِّعنيُعرف

(:)هالترمذيوقال،مجهولىحديثهوداود)4(:أبوفقال،الاولأمَّا

لهيعرفلاومظاهر،أسلمبنمظاهرحديثمنإلانعرفهلاغريبٌحديثٌ

انتهى.،الحديثهذاغيرالعلمفي

روى:الحديثذكربعد)6(""أطرافهفيعساكرابنالقاسمأبووقال

الأمير،رسولفأتاه،أبيهعندجالسًاكانأنَّهأبيهعنأسلمبنزيدبنأسامة

هذا،فقالاذلك،عنادلّه)7(عبدبنوسالممحمَّدٍبنالقاسمسألأنَّهفأخبره

بهعملولكن!م!،اللّهرسولسنَّةولااللّهكتابفيليسهذاإنَّ:لهوقالا

.محفوظٍغيرالمرفوعالحديثأنَّعلىفدلَّ:الحافظقال.المسلمون

.دفيليست"سلمة"أم(1)

الذي234(/01)""المحلىفيوكذا،للغلامالخطابأنعلىالنسخجميعفيكذا)2(

.المطبوعفيوكذا،"و"غيره""علية:""المصنفوفي.المؤلفمنهنقل

خطأ.،"عمرو":م،صد،)3(

2(.)918الحديثعقب(4)

.(21)18الحديثعقب)5(

286(./21)"الأشرافتحفة"انظر:)6(

خطأ.،اللّه""عبيدز:ص،د،)7(
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:معينٍبنيحيىوقالضعيف!،أسلمبنمظاهر:النَّبيلعاصمٍأبووقال

وقال.الحديثمنكر:الرَّازيُّحإتمٍأبووقال،يعرفلاأنَّهمع،بشيءٍليس

تُجهَلمنيرويهحديثًانُثبِتلاأنَّاإلابه،لقلناثابتًاكانولو)1(:البيهقي

عدالته.

وهوعطيةوفيهضعي!،المُسْليشَبيبٍبنعُمرففيه:الثَّانيالأثروأمَّا

أيضًا.ضعيفٌ

الرحمنعبدبناللّّهوعبد،الكذَّابسَمْعانابنففيه:الثَّالثالأثروأمَّا

مجهوذ.

فيه.الكلامتقدَّموقد،مُعتِّببنعمر)2(ففيه:الرَّابعالأثروأمَّا

.والقياسالصَّحابةعنالاَثارُالمسألةفيسَلِموالَّذي

.بعضلٍمنأولىبعضهافليس،تقدَّمكم!)3(متعارضةٌفهيالآثار،فأما

فمن.المطلَّقةوطرف،المطلِّقطرف:طرفانويتجاذبُه،القيإسبقي

برِقهفيتنصَّف،بيدهوهوالطَّلاق،يملكالذيهو:فالالمطلِّقطرفراعى

:قالالمطلَّقةطرفراعىومن.برِقِّهالمنكوحاتنصابُيتنصَّفكما

برقِّهافتنصَّفوتوابعهما)4(،والتَّحريمالعدَّةويلزمهاعليها،يفَعالطَّلاق

.تقدمالذيمعتّببنعمرحديثعقبقاله371(.)7/"الكبرىالسنن"في(1)

خطأ.عمرو"،":مص،د،)2(

.دفيليست"متعارضة")3(

"وتوابعها".:صد،4()
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نصَّف)2(ومن(.1كالعدَّة)

الشَّبَهين.

وأعملَ،الأمرينراعىكانالزَّوجينأيِّبرِقِّ

الصَّحابةعنوالمنقول،تَثْبتلمالاثارأنَّرأىثلاثًاوجعلهكمَّلةومن

باطلاقوتمسَّك،ذلكمنبشيءٍيتعلَّقفلم،كذلكوالقياس،متعارض

حربينادلّّهيُفرِّقولم،الرَّجعيُّطلقتانالطَّلاقأنَّعلىالدَّالَّةالنُّصوص

64،.:]مريم!!ميًّارَبُّكَ)وَمَاكاَنَ،وأمةٍحرَّؤبينولا،وعبدٍ

فيهيالرَّجعيُّاثنتانِ)3(الطَّلاقجُعِللأجلهاالتيوالحكمةقالوا:

سواب!.والعبدالحرِّ

ذلكإلىحاجتهلأنَّكالحرِّ،أربعًاينكحأنلهإنَّ:مالكقالوقدقالوا:

ضررَلأنَّالحرِّ،كأجلِالإيلاءفيأجلُهالشَّافعيُّوأحمد:وقالالحرّ.كحاجة

إذاسواءٌالحرِّوطلاقطلاقهإنَّ:حنيفةأبووقالالصُّورتين)4(.فيالزَّوجة

للحرِّوعمومها،الطَّلاقنصوصلإطلاقإعمالًا،حرَّتينامرأتاهما()هكانت

وصيامُكلِّهاالكفَّاراتفيصيامه:معهوالنَّاسحنبلٍبنأحمدوقالوالعبد.

حاجةولا،النسخفيوليست"كالعدةبرقّهانصَّفومن9:المطبوعفيزيادةبعدها(1)

سبق.ماتكرارفهيإليها،

.ممنادثبتخطا."،"وصف:بز،،صد،2()

ثانٍمفعوللأنها،والنونبالياءالنصبوالجادة.والنونبالألفالنسخجميعفيكذا)3(

للفعل.

النسخ.فيوليست"سواء":المطبوعفيبعدها)4(

"كانتا".:بص،د،)5(
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.سواءٌالحرِّوحد1ُّ(والحِراب)السَّرقةفيوحدّهسوا!،الحرِّ

ولا،إليهسبقتمونالماثابتًابعضهاأوالاَثارهذهكانتولوقالوا)2(:

لاالحقَّفإنَّغيرها،إلىنَعْدُهالمالصَّحابةآثاراتَّفقتولو،عليهغلبتمونا

التَّوفيق.وباللّه،يَعْدُوهم

غيرِهبيدلاالزوجِبيدالطلاقبأنّلمجيماللّهرسولحكم

ثُوَّطَلَّقتُمُوهُنَّ!نَكَختُوُآلمحؤضمنَتِإِذَاءَامَنُوااَلَّذِينَيآئهُا):تعالىقال

أَؤ!غرُوفٍفَأَمحُوهُنَّأَ!نَّ!بلَغنَفِّممَاءَطَلَّقتُوُأاذَفَثَا):لقاو.(94:ب-الأا]

لهولأنَّنكح؛لمنالطَّلاقفحعل231،.:]البقرة!!عرودتسَرِّحوهنَ *-)3(ي"ًَُّ

الرَّجعة.وهو،الإمساك

"!ي!النبيَّأتى:قالعبَّاسٍابنحديثمن")4("سننهفيماجهابنوروى

بينييُفرِّقأنيريدوهو،أمتَهزَوَّجنيسيِّدي،الدّهرسوليا:فقالرجل،

"."والشراب:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

.مفيليست"قالوا")2(

خطأ.إ،"فارقوهن:بز،ص،م،)3(

وصلهفياضطربوقد،ضعيفوهولهيعةابنُوفيه.عنهعكرمةطريقمن2(180)برقم4()

وهو993)،1)""السننفيالدارقطنيعندسعدبنرِشدينُوصلهعلىوتابعه،وإرساله

الأسلميُّأهويُعرفولا(،00811)إالكبير"فيالطبرانيعنديعلىبنويحتى،ضعيف

بنعصمةعنأيضًاضعيفشاهدوللحديث؟الثقةالكوفبحَرملةابنُأو؟الضعيف

وعفَته93(،)39"!السننفيوالدارقطني(،121)7/""الكاملفيعديابنعند،مالك

فيالألبانيُّطرقهبمجموعوحسَّنةهنا،المصنفقوَّاهوالحديثالمختار.بنالفضلُ

،)2113/)"الزجاجةو"مصباح(،138)8/المنير""البدروانظر:2(.140)"الإرواء"

.(821)ص"الحسنةالمقاصدو"(،144)3/!التلخيصو"
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أحدكمبالُماالنَّاس،إلّها"يا:فقالالمنبر،ع!ي!هاللّهرسولفصعِدَ:قالوبينها.

".بالسَّاقأخذلمنالطَّلاقإنَّمابينهما،يُفرِّقأنيريدثمَّأمتَهعبدَهيُزوِّج

كانعبَّاسٍابنأنّعطاءعن،جريجٍابنعن()1الرزاقعبدوروى

لهكاناإذا،واحدةٌفهيفرَّقوإنجاز،طلَّقإن،سيِّدهبيدالعبدطلاق:يقول

شاء.إنأيضًاالسَّيِّدطلَّق،لغيرهوالأَمةلهالعبدكانفانجميعًا،

طلاقليس:عنهعطاءعن،الجزريِّالكريمعبدعنالثَّوريُّوروى

)2(.بشيءٍفُرقتهولاالعبد

جابرًاسمعالزبير،أبوأخبرنيجري!،ابنحدَّثنا)3(:الرزاقعبدوذكر

ويُفرِّق.بينهمايَجمعسيِّدُهم!والعبد:الأمةفييقول

وإنالمتقدِّمعبَّاسٍابنوحديث،يُتَّبعأنأحقُّ!ادلّّهرسولوقضإء

التوفيق.وبادلّّه،النَّاسعملُوعليه،يَعضُدهفالقران،فيهماإسنادهفيكان

،دونَّالثلاثطلَّقفيمنع!يووّاللّهرسولحكم

الطلاقبقيةعلىأنها:زوجبعدَراجعهاثم

بننُبَيهسمعأنَّه،أخبرهأنَّه،مِقْسَمبنعثمانعن،المباركابنذكر

أنَّ"!النبيأصحابمنرجلعن،قومهمنرجلعنيحدِّث،وهب

بعديرتجعهاثمَّالثَّلاث،دونزوجهايُطلِّقهاالمًرأةفيقضىلمجوّاددّهرسول

والأثر.مدلسوهو،جريجابنلعنعنةضعيفوسنده(،06921)"المصنف"في(1)

إلاطلاقللعبد"ليس:عنهمنصور)708(بنسعيدأخرجةوبما،بعدهبماصحيح

الشيخين.شرطعلىوسنده."سيدهباذن

قريبًا.تخريجهسبق)2(

قريبًا.تخريجهسبق)3(
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الطَّلاق)1(.منبقيماعلىأنَّها:زوجٍ

ذكركماالصَّحابة،أكابرفعليهومجهولىضعيفٌفيهكانوإنالأثروهذا

ابنعنالزُّهريِّ،عنعُيينة،وابنمالكعن)2("مصنَّفه"فيالرزاقعبد

مسعودٍبنعتبةبناللّّهعبدبناللّهوعبيدالرحمنعبدبنوحُميدالمسيَّب

بنعمرسمعت:يقولهريرةأباسمعت:يقولكلُّهم،يسارٍبنوسليمان

تركهاثمَّتطليقتين)3(،أوتطليقةًزوجهاطلَّقهاامرأةٍإلّما:يقولالخطَّاب

الأوَّل،زوجهاينكحه!ثمَّيُطلِّقها،أوعنهافيموتُ،غيرهزوجًاتنكححتَّى

طلاقها.منبقيماعلىعندهفإنَّها

)6(حُصَينٍبنوعمرانكعبٍ%(بنوأبيِّ)4(طالبٍأبيبنعليِّوعن

1(

2(

3(

4(

5(

6(

وفيه،الجهالةمنالمصنِّفذكرهلما؛ضعيفوسنده(،111)95الرزاقعبدأخرجه

،متروك:والدارقطنيالنسائيوقال،المباركوابنالقطانتركه،مقسمبنعثمان

.(56)3/""اللسان:انظرمنكر.حديثهأحمد:وقال

-633()6/"الأم"فيالشافعيوعنه-()1718مالكوأخرجه(،05111)برقم

صحيح.وسنده،بهالزهريطريقمنوغيرهم36(4)7/"الكبرى"فيوالبيهقي

".طلقتينأو"طلقة:ب

أبيوابن(،45111)الرزاقوعبد2(،211/)الكبير"التاريخ"فيالبخاريأخرجه

بنمزيدةعنطرقمنوغيرهم365()7/""الكبرىفيوالبيهقي(،)39186شيبة

"ليس:معينابنوقال"،معروف"أحمد:فيهقالومزيدة،عليعنأبيهعنجابر

.حبانوابنحاتمأبيوابنالبخاريعنهسكتوأبوهبشيء("،

أبيابنطريقمن365(،)7/""الكبرىفيوالبيهقي(،5111)5الرزاقعبدأخرجه

وابن(،1)527منصوربنسعيدعندآخروجهمنوجاء،صحيحوسندهعنه،ليلى

ضعيف.بسند()59186شيبةأبي

ابن-طريقمن36(5)7/""الكبرىفيوالبيهقي(،111)58الرزاقعبدأخرجه
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مثله.

"!ي!.النَّبيِّأصحابمنالاكابرقولهذاأحمد)1(:الإمإمقال

قال.الثَّلاثعلىيعود:عبَّاسٍوابنعمر)3(وابن)2(مسعودٍابنوقال

)4(.جديدٌوطلاقٌ،جديدٌنكاح:عبَّاسٍابن

والشَّافعيُّومالك،أحمدفيهم،الحديثأهلالأوَّلالقولإلىوذهب

ماعلىفهييُصِبْهالمفإن،الثَّانيأصابهاإذاهذا.حنيفةأبوالثَّانيإلئوذهب

ثبتولواختلافًا،فيهاأسمعلم:النخعيقال.الجميععندطلاقهامنبقي

لكانتالصَّحابةاَثاراتَّفقتولو،المسألةفيالنِّزاعفَصْلَلكانالحديث

أيضًا.فصلًا

)1(

)2(

)3(

)4(

طريقمن(09186)شيبةابيوابن(،5311)منصوربنسعيدوأخرجه.سيرين

.أخرىطرقوله.صحيحوسندهما،عمرانعنكلاهما،الشعبي

532(.1/)0"المغني"فيكما

يصرحولمعنة،الكريمعبدعنجريجابنطريقمن(11)163الرزاقعبداخرجه

أبيابنأو؟المتقنالثقةالجزريأهويُعرفلاالكريموعبد،بسماعهجريجابن

مسعود؛ابنيُدرِكاولم،جريجابنشيوخمنوكلاهما؟ضعفةعلىالمتفقالمخارق

المحلى""فيحزمابنعنهحكاهالقولوهذا.حالكلعلىضعيففالإسناد

(01/05.)2

عنطريقينمن()89186شيبةأبيابنوبنحوه(،64111)الرزاقعبداخرجه

فيالبيهقيوأخرجةجديد"،والطلاقجديد،االنكاح:قالعنهجبيربنسعيد

.اخرىطرقوله،صحيحةوأسانيدها،عنهوَبَرةطريقمن35(5)6/""الكبرى

طريقمن(1)533منصوربنسعيدوبنحوه(،111)66الرزاقعبدأخرجه

(5341)منصوربنوسعيدمجلز،أبيطريقمن(111)96الرزاقوعبد،طاوس

.أخرىطرقوله،صحيحةبأسانيد،عباسابنعنكلهمجبير،بنسعيدطريقمن
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الثَّلاثَ،إصابتُههَدمتْإذاالثَّانيالزَّوجفإنَّ،فمتجاذبٌالمسألةفقهوأمَّا

الأوَّلالقولوأصحاب.أولىدونهافما،جديدٍبطلاقٍالأوَّلإلىوأعادتْها

بدّيكنلمللأوَّلثلاثًاالمطلَّقةحِلِّفيشرطًاالثَّانيإصابةكانتلمَّا:يقولون

فلمالثَّلاثدونطُلِّقت)1(منوأمَّ!،جديدٍطلاقٍعلىوإعادتهاهَدْمهامن

فلمللأوَّل،الحلِّفيشرطٌهيولايُزِيله،تحريمًافيهاالثَّانيإصابةُتصادف

ماعلىفعادت،لهوإحلالِهاالأوَّلإلىبالنِّسبةكعدمهافوجودهاشيئًا،تهدم

وطلاقهونكاحه،للأولولاالبتَّةلهاأثرَلاإصابتهفإنَّيُصِبْها،لملوكمابقي

فيه)2(.لهاتأثيرَلامابوجهٍبه!معلَّقٌ

للأوّلتَحِلُّلاثلايًاالمطلقةأنفي!ي!اللّهرسولحكم

الثانيالزوجيطأهاحتى

إلىجاءتالقُرَظيرِفاعةامرأةأنَّ:عائشةعن)3(""الصَّحيحينفيثبت

وإنِّي،طلاقيفبتَّطلَّقني،رِفاعةإنَّاللّّه،رسوليا:فقالتء!نرواللّّهرسول

فقالالهُدْبة،مثلُمعهوإنّماالقُرظي،الزَّبِيربنالرحمنعبدَبعدهنكحتُ

عُسَيلتَهتذوفيحتَّىلا،رِفاعة؟إلىترجعيأنتريدين)العلَّكِ:!ي!اللّهرسول

".عُسَيلتَكِويذوقَ

))العُسَيلة:"!يوّ:اللّهرسولقال:قإلتعائشةعن)4("النَّسإبيِّ"سننوفي

".)1(د،ص:"طلق

لهاتأثيرولاما،بوجهبهامعلَّقوطلاقهنكاحة،ولا،البتةلهاأثر"لا:المطبوعفي)2(

.الأصولمنوالمثبت."فية

.(1)433ومسلم526(،0)البخارياخرجه)3(

وأخرجه-.يعلىوأبيلأحمدالحافظوعزاه،النساء""عشرةفيولا،فيهأجدهلم(4)
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)1((".الجماع

01)2(ص
امرأتهيُطلقالرَّجلعن!اللّهرسولسئل:قالعمرابنعنوفيها

يدخُلَأنقبليُطلِّقهاثمَّالسِّتر،وُيرخِيالبإبَفيُغلِق،الرَّجلُفيتزوَّجهاثلاثًا،

الاَخر".يُجامِعَهاحتَّىللأوَّلتَحِلُّ"لا:قالبها،

أمورًا:الحكمهذافتضمَّن

جماعها.علىيَقدِرلاأنَّهالرَّجلعلىالمرأةقوليُقبللاأنَّهأحدها:

اكتفىلمنخلافًا،للاولحلِّهافيشرطالثَّانيالزَّوجإصابةأنَّ:الثَّاني

لها.مَرَدَّلاالتيبالسُّنَّةمردودُقولهفانَّالعقد)3(،بمجرَّد

)1(

)2(

)3(

(""السننفيوالدارقطني(،4881)يعلىوأبو2(،4331)"المسند"فيأحمد

عائشة.عن،مليكةأبيابنطريقمن226(،)9/""الحلية!انعيموأبو361(،)9

وهو،المكيالملكعبدابيعلىالوجهينفيومداره،وإرسالهوصلهفياختلفوقد

المطالب"انظر:."المعنئ"صحيح2(:)830"الإرواء"فيالالبانيوقال،مجهول

.(424)8/"العالية

والرواية.النسخفيوليست،"ينزللم"ولو:المطبوعفيبعدها

،)4776أحمدأخرجهوكذا(،065)8(""الكبرىوفي3(،14)5""المجتبىفي

سليمانبنرزينعنمرثدبنعلقمةطريقمن375()7/والبيهقي4777(

فيالمتقدّمعائشةحديثلهيشهدلكن.رزينلجهالةضعيفوسندهعنه،الأحمري

وانس.،العباسبنالدّهعبيدوحديثُ،الصحيحين

منصور"بنسعيد"سننفيكماامَحُهدك!ءالمسيببنسعيدعنالقولهذاثبت

فيالمنذرابنوذكره.إليهالمتصلبالسند86()ص"حربو"مسائل(،1)989

إغاثة"وانظر:.كثيروغيرهما(01/178)(""المحلىفيحزموابن81()""الإجماع

.(674/)9"الفتحو"(،1/864)"اللهفان

004



ذوقهوالذيالجماعمجرَّديكفيبل،الإنزاليُشترطلاأن:الثَّالث

العُسَيلة.

زغبةٍنكاحهوالذيالمقصودالعقدمجرَّديجعللم!يمّأنَّه:الرَّابع

(1يصل)حتَّىالسّتور،وإرخاءَالأبوابوإغلاقَبهالخلوةاتّصالَولاكافيًا،

غرضَلاالذيالتَّحليلعقْدِمجرَّدُيكفيلاأنَّهعلىيدلُّوهذاالوطء،به

فإنَّه،الأولىبطريقللاولوإحلالِه!العقدِ،صورةسوىفيهوالزَّوجةللزَّوج

فكيفء،الوطفيهيُوجدَحتَّىكافٍغيرَللدَّوامالمقصودُالرَّغبةعقدكانإذا

عاريةٌهووإنَّماإمسإكها،فيلهرغبةَولاليُحِلَّها،مستعارٍتَيْسٍعقدُيكفي

؟للضِّرابالمستعار2(العُشْريِّين)كحمار

زوجهاطلاقعلىواحدًاشاهدًاتُقيمالمرأةفي!ي!اللّّهرسولحكم

مُنكِروالزوج

عن،سلمةأبيبنعمروعن)4(،مريمأبيعن)3(وضَّاحٍابنذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.خلافيتصل"":المطبوعفي

وانظر:49(.32/)"الفتاوىمجموع"فيكما،الإناثعلىللتقفيزيُكترىالذي

6(.90)3/"الموقعين"أعلام

وسنده(404،0443)8""السننفيوالدارقطني2(،0)38ماجهابنأخرجه

كماعمرو،منسماعهبعدمالبخازيجزمبل،مدلسوهو؛جريجابنلعنعنةضعيف

الشاميينوروايةُزهير،عنشاميروايةُوفيه227(،)صالكبير"الترمذيعلل"في

العلل""فيكمامنكر""حديث:حاتمأبوفيهقالوالحديث.مستقيمةغيرُعنه

رجاله،حسنإسناد"هذا(:2521/)"الزوائد"فيالبوصيريوقال(،1/432)

يُسلَّم.ولا،"ثقات

النسخ.منوالمثبت."مريمأبيابن":المطبوعفي
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جدِّه،عن،أبيهعن،شعيبٍبنعمروعن،جريجٍابنعنمحمد،بنزهير

بشاهدٍذلكعلىفجاءتزوجها،طلاقَالمرأةادَّعتِ"إذا:قالء!يرِوّالنَّبيِّعن

بمَلَوإنالشَّاهد،شهادةعنهبطلتْحلفَفانزوجُها،استُحْلِفَ،عدلٍواحدٍ

".طلاقهوجازآخر،شاهدٍبمنزلةفنكولُه

:أمورٍ(1ثلا8نة)الحكمهذافتضمَّن

يمينمعولاالطَّلاق،فيالواحدالشَّاهدبشهادةيُكتفىلاأنَّهأحدها:

خاصَّةً،الأموالفييكونإنَّماواليمينالشَّاهدأحمد)2(:الإمامقال.المرأة

وقد.قتلٍولا،سرقةٍولا)3(،عَتاقةٍولا،طلاقٍولا،نكاجٍولاحا،فييقعلا

وأتى،أعتقَهسيَّدهأنَّادَّعىإذاالعبدأنَّعلى)4(عنهأخرىروايةٍفينصَّ

أحمد)6(ونصَّ)5(.الخرقيواختارهحرًّا.وصار،شاهدهمعحلف،بشاهدٍ

وكانامنه،حقَّهأعتقَشريكهأنَّمنهماواحدٍكلُّادَّعىعبدٍفيشريكينِفي

ويحلفحرًّا،ويصيرمنهماواحدٍكلِّمعيحلفأنفللعبدعدلين،مُعسِرين

حرًّا.نصفُهويصيرأحدهمامع

.ويمينٍبشاهدٍيَثبُتالطَّلاقأنَّعنةيُعرَفلاولكن

ماوكثيرًا.سيأنيلمانظرًاالناشرتغييرمنوهذا،النسخخلاف"أربعة":المطبوعفي(1)

نغيِّره.فلاالأعداد،فيالوهمهذامثلللمؤلفيقع

.(41/281)"المغني"انظر:2()

".و"المغنيالنسخخلافإعتاق"":المطبوعفي)3(

.(41/128)""المغنيفي(4)

نفسه.المصدر)5(

نفسه.المصدر)6(
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وبمولِبشاهدٍيثبتأنَّهعلىهذاشعيبٍبنعمروحديثدلَّوقد

عنأبيهعنشعيبٍبنعمروحديثفإنَّادلّّه،شاءإنالصَّوابوهوالزَّوج،

وإنمذهبَه)1(عليهوبنىبه،احتجَّمنإلاالإسلامأئمَّةمنيُعرَفلاجدِّه

ثقةجريجٍابنعنالرَّاوي)2(محمدبنوزهير.المواضعبعضفيخالفه

محتجّالتنِّيسيحفصأبوهوسلمةأبيبنوعمرو.الصَّحيحينفيبهمحتجّ

أصحِّمنفهذاشعيبٍبنعمروبحديثاحتجَّفمنأيضًا.الصَّحيحينفيبه

حديثه.

لكن،بيّنةًالمرأةُتُقِملمإذاالطَّلاقدعوىفييُستحلَفالزَّوجأنَّ:الثَّاني

بإلشَّاهد.الدَّعوىجانبقوَّةمعاستحلفهإنَّما

فيوأحمد.عليهالمدَّعىوبمولِبشاهدٍالطَّلاقفييُحكمأنَّه:الثَّالث

ادَّعتفإذا،شاهدٍغيرمنالننبُولبمجرَّدبوقوعهيحكمعنهالرِّوايتينإحدى

قُضِيفنكَلَ=الرِّوايتينإحدىفيلهاوأحلفناه،الطَّلاقزوجهاعلىالمرأة

دعواها،عدمعلىالزَّوجيحلفولمواحدًا،شاهدًاأقامتفإذا،عليه

.أقوىالصُّورةهذهفيعليهبالنكُولفالقضاء

المرأةأقامتإذاإلا،بالنكُولالزَّوجعلىيُحكَملاأنَّهالحديثوظاهر

بمجرَّدعليهيُحكَملاوأنَّه،مالكٍعنالرِّوايتينإحدىهوكماواحدًا،شاهدًا

بيِّنة،وإمَّاإقرارٌإمَّاالننبُول:يقولبهعليهيقضيمنلكن.نكولهمعدعواها

،القصاصدعوىفيبالنكُولعليههذاينتقضولكن.بهيُحكَموكلاهما

وحقوقهاالأموالوهو،بالبدليُباحفيمابهاستُغِنيَبَدَلٌالنُنكولبأنَّويُجاب

.المطبوعفيليست""مذهبه(1)

تصحيف.،"الرازيدا:بز،ص،د،)2(
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أعلم.وادلّّه.وتوابعهالنكّاجدون

شطروهو-واحدًاشاهدًاأقامتفلمَّا،البيِّنةبمنزلةالنُكولأنَّ:الرَّابع

تمامِها.مقامَقائمًاالنُكول-كانالبيِّنة

بنالقاسمأبوفقال،المسألةهذهفيالنَّاسمذاهبنذكرونحن

يُحلَّفلمزوجهاعلىالطَّلاقَالمرأةادَّعتوإذا(:1")"تفريعهفيالجَلَّاب

ولمشاهدها،معتُحلَّفلمواحدًاشاهدًاذلكعلىأقامتفانبدعواها،

زوجها.علىالطَّلاقيثبت

الأربعة.الأئمَّةبيننزاعٌفيهيُعلَملاقالهالذيوهذا

دعواها.منبرئحَلَفَفإنزوجُها،لهايُحلَّفولكن:قال

إحداهما:أحمد،الإمامعنروايتانوهماللفقهإء،قولانفيههذا:قلت

لا:والثَّانية.حنيفةوأبيومالكالشَّافعيِّمذهبوهيلدعواها،يُحلفأنَّه

يحلف.

اليمين،عنفنكَلَيُحلَّف،قلنا:وإن.إشكالفلايُحلَّف،لاقلنا:فإن

)2(:مالكعنروايتانفيه؟بالنكُولزوجتهبطلاقعليهيُقضىفهل

وهذا،الحديثبهذاعملًاوالنكُولبالشَّإهدعليهتَطْلُقأنَّهاإحداهما:

جهتينمنسببانوالنكُولالشَّاهدلأنَّ؛القوَّةغايةفيوهذا،أشهباختيار

الأثرمقتضىفهذاله،فحُكِمبهما،المدَّعيجانبفقوي،مختلفتين

والقيالس.

.)2/52()1(

.(225/)"التفريع"فيكما(2)
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حبْسُهطالفانحُبِس،اليمينعننكَلَإذاالزَّوجأنَّ:عنهالثَّانيةوالرِّواية

تُرِك.

المرأةدعوىفيبالنُنكوليُقضىهلأحمد:الإمامعنالرِّوايةواختلفت

ادَّعتإذابلالواحد؛الشَّاهدلإقامةعندهأثرولا.روايتينعلى؟الطَّلاق

يكنلميُستحلَفلاقلنا:فإناستحلافه،فيروايتإنففيهالطَّلاق،عليه

فيه؟بالطَّلاقعليهيحكمفهل،فأبى،يستحلفقلنا:وإنأثر،لدعواها

بدلٌأوإقرارٌهووهل،بالنكُولالقضاءفيالكلامُادلّهشاءإنوسيأتي.روايتان

.الكتابهذامنموضعهفيالبيِّنة؟مقامقائمأو

معهالمُقَامبينأزواجهتخييرفي!يوِوّاللّّهرسولىحكم

لهمفارقتهنوبين

بتخيير!ي!ادلّّهرسولأُمِرلمَّا:قالتعائشةعن)1(""الصَّحيحينفيثبت

حتىتَعْجَليلاأنعليكِفلاأمرًا،لكِذاكز"إنِّي:فقالبي،بدأأزواجه

قرأثمَّ،بفراقهليأمرانييكونالمأَبويَّأنَّعَلِموقد:قالت."أبويكتستأمري

فتَعَالَينوَزِينَتَهَاألدُّدياألخَيَؤهَتُرِذنَإِنبهعُفلِّأَدتوَجمِكَقُلألنَّبىُّ)يأيَهُّا

لأَخِغأأَإلدَّارَووَرَسُوَ!4ُأفَّى4تُرِدنَ!نتُنَّوَإن!سَرَأصًاجمَيلًاوُاسَرِّحكُنَّأ!نَّ

هذافي:فقلت.28،92-:]ا!حزاب!أَتج!إعَظِيمًامِخكُنَّلِتمُخسِتَتِأَعَدَّأطَّهَ!انَّ

فعلثمَّ:عإئشةقالت.الاَخرةوالدَّارورسولهادلّهأريدفإنِّيأبويَّ؟أَستأمر

طلاقًا.ذلكيكنفلمفعلتُ،مامثلَ!يمّالنَّبيِّأزواج

وكانت،فذهبتْنفسَهامنهنَّواحد!فاختارت:شهابٍوابنربيعةقإل

ابنةوهي:شعيبٍبنعمروقال.بدويَّةًوكانت:شهابٍابنقال.البتَّة

.(1)475ومسلم(،)4786البخاريأخرجه(1)
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بها.دخلكانقد:حبيبابنوقالأهلها.إلىرجعتْ،العامريةالضحّاك

أنا:وتقولالبَعْرَ،ذلكبعدَتلتقطوكانتبها،يدخللم:وقيل.انتهى

.(1الشَّقيَّة)

شيءٍأيِّفيأحدهما::موضعينفيالتَّخيير،هذافيالنَّاسواختلف

حكمه.في:والثَّاني؟كان

وذكر،والفراقمعهالمقامبينكانأنَّهالجمهورعليهفالَّذي،الأوَّلفأمَّا

الدُّنيابينخيَّرهنَّإنَّماتعالىادلّهأنَّ:الحسنعن)2(""مصنَّفهفيالرزاقعبد

ولا،قولَهيردُّعائشةوقولُالقرآنوسياقُ.الطَّلاقفييخيِّرهنَّولم،والاَخرة

الدُّنياالحياةوبين،الآخرةوالدَّارورسولهادلّّهبينخيَّرهنَّسبحانهأنَّهريبَ

معالمُقامَالآخرةوالدَّارورسولَهادلّّهاختيارِهنَّموجَبَوجعلَوزينتها،

سراحًاوُيسرِّحهنَّيُمتِّعهنَّأنوزينتَهاالدُّنيااختيارهنَّوموجَبَ،رسوله

.نزاعٍولاشكٍّبلاالطَّلاقوهوجميلًا،

اختيارحكم)3(فيأحدهما:.موضعينففي،حكمهفياختلافهموأمَّا

النَّفس.اختيإرحكمفي:والثَّاني،الزَّوج

و"الإصابة"(،4/9918)"و"الاستيعإب(،421)8/سعد"ابن"طبقات:انظر(1)

بعدها(.وما4/401)

(0/2522)""تفسيرهفيجريرابنواخرجه،يُسَمَّلمراوٍسندهوفي(84911)برقم2()

وسندهوالنار"،والجنةوالاَخرةالدنيابينخيرهناللّهأن":عنهقتادةطريقمن

الشيخين.شرطعلىصحيح

ز.في"حكم("ليست)3(
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ومعظمكلُّهنَّونساوه!ي!النَّبيِّأصحابمعظمعليهفالَّذي،الأوَّلفامَّا

طلاقًا،بمجرَّدهالتَّخييريكونولاتَطْلُق،لمزوجَهااختارتمنأنَّ:الأمَّة

عائشة:قالت.وعائشة)3(عبَّاسٍوابن)2(مسعودٍوابن(1عمر)عنذلكصحَّ

سلمةأموعنطلاقًا)5(.4(نَعُدَّه)فلم،فاخترناهلمجي!اللّّهرسولخَيَّرنا

بكر)7(.أبيبنالرحمنوعبدِأختِهاوقَرِيبةَ)6(

،زاذانطريقمنصحيحبسند34(5)7/والبيهقي(0184)2شيبةأبيابنرواه(1)

منقطع.بسند(461)9منصوربنوسعيد)633("الاَثار"فييوسفأبووكذا

،(11،75911)739الرزاقوعبد)633(،"الآثار"فييوسفأبوعنهرواه2()

منقطعة.بأسانيد6569(،)6539"الكبير"فيوالطبراني

قولمثلالخيارفييقولكانأنه:عنهطاوسطريقمن(0184)9شيبةأبيابنروى)3(

ضعيف.وهو،سليمأبيبنليث:سندهوفي.اللّهوعبدعمر

للرواية.موافقممنوالمثبت.""يعده:،حصد،(4)

.(1)477مسلمأخرجه5()

.(41/134)""الإصابةفيكمابالتصغير،ويقال،لهأوبفتح)6(

من(،1)6918الرزاقعبدوبنحوه)567(،-الحسنبنمحمدرواية-مالكأخرح)7(

قريبةَبكرأبيبنالرحمنعبدعلىخَطبتأنها:عائشةعنمحمدبنالقاسمطريق

:-سلمةأمُّالقائل-وقالوا،الرحمنعبدعلىعَتبواإخهمثم،فزوَّجوه،أميةأبيبنتَ

أمرَفجعل،لهذلكفذكرتْالرحمنعبدإلىعائشةُفأرسلتْ،عائشةإلازوَّجْناما

مأفقالت":الرزاقعبدوعند.طلاقًاذلكيكنفلمزوجهافاختارتبيدها،قريبة

وفي."شئتماأمركِمنفأحدئيأنتِواْمامدَّتها،قضتفقدعائشةأما:لأختهاسلمة

أخرىقصةفي(1)662منصوربنوسعيد)568(مالكعندأيضًاعائشةعنالباب

مشابهة.
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نإأنَّها:الصَّحابةمنوجماعةٍ)2(ثابتٍبنوزيدعلي)1(عنوصحَّ

أحمدعنورواية)3(،الحسنقولوهو،رجعيَّةٌطلقةفهيزوجَهااختارتْ

يملكفواحدةٌزوجهااختارتإنقال)4(:،منصورٍبنإسحاقعنةرواها

بنإسحاقبهذاانفرد(:بكر)هأبوقال.فثلاثٌنفسَهااختارتوإنالرَّجعة،

الجماعة.رواهماعلىوالعمل،منصورٍ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فتطليقةوإلا،بائنةفتطليقةنفسهااختارتإنأشهرها:،رواياتثلاثُعليعنجاء

بسند34(5)7/""الكبرىفيوالبيهقي(،20184)شيبةأبيابنرواه،رجعية

الرزاقوعبد632(،)"الاَثار"فييوسفأبوورواه.عنهزاذانطريقمنصحيح

،(0651)منصوربنوسعيد(،)89183شيبةأبيوابن(،11،77911)749

عليهدلَّ.شيءفلاوإلا،رجعيةفواحدةنفسهااختارتإنوثانيها:.منقطعةبأسانيد

وثالنها:.الأوَّلإلىعنهرجعثملعمر،متابعةًبهقالإنماأنه:وفيه،السابقزاذانأثر

من(81911)الرزاقعبدرواهعليها.شيءفلاوإلا،بائنةفواحدةنفسهااختارتإن

انظر:كعمر!قولًاأيضًاالباقرعنهونقليُدركْه،ولم،عنهالباقرجعفرأبيطريق

.(11/45)"السنن"معرفة

ابنرواه،بائنةفواحدةوإلا،فثلاثنفسهااختارتإن:أشهرهما:روايتانزيدعنجاء

ورواه.صحيحوسنده3(54)7/""الكبفيوالبيهقي(،20841)شيبةأبي

بأسانيد(40841)شيبةأبيوابن(1561)منصوربنوسعيد(،11)979الرزاقعبد

رواهعمر.كقولشيء،فلاوإلا،رجعيةفواحدةنفسهااختارتإن:الثانية.منقطعة

صحيح.بسندعنه(0184)5شيبةأبيوابن(11،69911)769الرزاقعبد

فهيزوجهافاختارتخيرها"إن:بلفظ(11،97911)789الرزاقعبدرواه

وانظر:.يُسمّلمراوٍسندهوفي."ثلاثفهينفسهااختارتوإنبها،أملكهوواحدة

3(.01/19)"لمغنياو"368(،/)9"الفتحو"72-76(،/6)الاستذكار""

.(4/7571)"مسائله":وانظر.3(01/19)"المغني"فيكما

نفسه.لمصدرا
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بهانوىكنايةٌالتَّخييرأنَّالرِّوايةهذهووجه(:1(")"المغنيصاحبقال

كناياته.كسائربمجرَّدهافوقع،الطَّلاق

فإنَّ،وردِّهبإنكاره-معهاوالحقُّ-عائشةصرَّحت)2(الذيهووهذا

يراجعهنَّ،ولم،طَلْقةٌبكنَّوقعَ:يقللمأزواجُةاختارهلمَّا!ي!اللّّهرسول

ذلكيكن)الم:قال!أنَّهاعائشةعنصحَّوقدالتَّخيير.بشأنالأمَّةأعلمُوهي

!يمّ،اللّهرسول"خيَّرنا:لفظٍوفيطلاقًا"،نعدَّه)3("لم:لفظٍوفي،طلاقًا"

؟)5(.طلاقًا"(4أفكان)

تملكولا،تمليكٌالتَّخييرأنَّ،رجعيَّةٌطلقةٌإنَّها:قالمنلحظهوالَّذي

مبنيُّوهذا.الطَّلاقلوقوعمستلزلمفالتَّمليك،طَلَقتوقدإلانفسَهاالمرأة

يستلزمالتَّمليكأنَّوالثَّانيةتمليأ،التَّخييرأنَّ:إحداهما،مقدِّمتينعلى

كانولو،بتمليكٍالتَّخييرفليس،ممنوعةٌالمقدِّمتينوكلا.الطَّلاقوقوع

تملكهأنأمرهغايةفإنَّمَلكَه،مَنإيقاعقبلالطَّلاقوقوعَيستلزملمتمليكًا

ماصحَّولو،ملكَهمَنإيقاعبدونيقعفلا،يملكهالزَّوحِكانكماالزَّوجة

نفسها.تملكلاالرَّجعيَّةلأنبائنًا؛لكانذكروه

بعضهأو،توكيلأوتمليأ،هوهلالتَّخيير:فيالفقهاءاختلفوقد

)1(0(/1،193.)293

النسخ.بقيةفيوليست"به"بعدها:مفي)2(

"يعده".:مص،د،)3(

.بد،ص،فيليستالاستفهامهمزة)4(

.)25)63أيضًاالبخاريعندوالأخير(،41)77مسلمعندالثلاثةالألفاظ5()

904



علىالبتَّة؟لهأثرلالغوٌأومنجَّز،تطليقهوأو،توكيلٌوبعضهتمليأ

.خمسةٍمذاهب

"رؤوسفيالخطابأبوفقال،ومالكأحمدمذهبهووالتَّفريق

فيه:)2(""المغنيصاحبوقال.القبولعلىيقفتمليكٌهو)1(:"المسائل

"أمركلأنَّ؛شيءٌيقعلم،قبلتُ:فقالت،""اختاريأو"بيدكِ"أمركِ:قالإذا

يقعفلم،الوكالةقبولإلىينصرف(""قبلتُجوابهفيفقولها،توكيل"بيدك

""اختاريوقوله.قبلتُ:فقالت،بيدكِامرأتيأمرُ:لاجنبيَّةٍقاللوكما!.شي

روايةفيأحمدعليهمانصَّ)4(.أمري)3(أخذتُ:قإلتإنوكذلك.معناهفي

بشيءٍليسقبلتُ،:فقالت،بيدكِأمركِ:لامرأتهقالإذا:هانئٍبنإبراهيم

قإلوإذا:قال.بثيءٍليس،أمريأخذتُ:قالتإذا:وقال.يتبيَّنحتَّى

انتهى..أبينَكان،نفسياخترتُأونفسيقبلتُ:فقالت،اختاريلامرأته

"بيدكأمرك"فجعل،"بيدكِ"أمركِوبين""اختاريبين()ْمالكوفرَّق

توكيل.وهو:أصحابهقال.تمليكًالاتخييرًا"و"اختاريتمليكًا،

أصحابه.عندالصَّحيحوهوتمليأ،أنَّهأحدهما:،قولانوللشَّافعيِّ

)6(.القديموهوتوكيلأنَّه:والثَّاني

81(.22/،1/4211)العكبريالمواهبلأبي"المسائلرؤوس"انظر:(1)

()2(01/.)293

"."المغنيفيلماموافقممنوالمثبت".اخترت":بز،ص،د،)3(

تحريف."،"دخل:المطبوعفي(4)

271(.2/)("المدونة"فيكما()5

بعدها(.وما1/82)4"المطلبنهاية"انظر:)6(



.(1)تمليكٌ:الحنفيَّةوقالت

،منجَّزةٌواحدبهيقعتطليقهو)2(:الصحابةمنوجماعةالحسنوقال

أحمد)3(.عنمنصورابنروايةوهيرجعتْها.وله

وسوام!،طلاقٌبهيقعلا:الصَّحابةمنوجماعةالظَّاهرأهلوقال

الطَّلاق)4(.وقوعفيللتَّخييرأثرولازوجها،اختارتأونفسهااختارت

إليها.الإشارةوجهعلىالأقوالهذهماخذنذكرونحن

كانللزَّوج،كانمابعدإليهايعودالبُضْعكانلمَّا:التَّمليكأصحابقال

التَّمليك.حقيقةهذا

والمرأة،فيةوُكِّلمالمباشرةالوكيلأهليَّةيستلزمفالتَّوكيلوأيضًا:قالوا

فييصحَّلمزوجتهطلاقفيامرأةًوكَّللوولهذاالطَّلاق،لإيقاعبأهلليس!

نأيصحُّكما:قالواصحَّحوهوالَّذين.الطَّلاقتباشرلالأنَّها؛القولينًأحد

طلاقها.فيامرأتَهيوكِّلأنيصحُّ،امرأتهطلاقفيرجلًايُوكِّل

الذيهوالوكمِلفانَّهاهنا،معناهيُعقَللا(فالتَّوكيل)هوأيضًاقالوا:

وهذاولحظِّها،لنفسهاتتصرَّفإنَّماهاهناوالمرأة،لنفسهلالموكِّلهيتصرَّف

الوكيل.تصرُّفَينافي

.(131)3/"الصنائعبدائع"انظر:(1)

".أصحابه":ب،ص2()

.(41757/)"مسائله")3(

.(01/711)""المحلىانظر:(4)

"."فالتوكل:،حم5()
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إنَّهوقولهم-:(1)""المغنيلصاحبواللَّفظ-التَّوكيلأصحابقال

وإنَّما،الزَّوجعنينتقلولا،تمليكهيصحُّلاالطَّلاقفإنَّيصحّ،لا)2(تمليك

غير.لاتوكيلًاكانفيهغيرهاستنابفإذاعنه،غيرهفيهينوب

وهوبُضْعهإ،فِىإليهاالملكانتقالَمقتضاهلكانتمليكًاكانولوقالوا:

للزَّوج،لالهاالمهركانبشبهةٍوُطِئتلوولهذاعنها،يخرجلمفإنَّهمحإلم،

تلكعوصلكانعينٍمنفعةَملككمن،عِوَضَهلملكالبضْعَملكولو

له.المنفعة

يجبوحيمئذٍللطَّلاق،مالكةًالمرأةلكانتتمليكًاكانفلووأيضًاقالوا:

مِلْكًاأجزائهبجميعالواحدالشَّيءكونلاستحالةمالكًا،الزَّوجيبقىلاأن

هيتكونفلاالتَّخيير،بعدللطَّلاقمالأوالزَّوج،واحدٍزمنٍفيلمالكينِ

وهيمالكًا،الزَّوجكانواستنابة،توكيلٌهوقلنا:إذامابخلاف.لهمالكةً

عنه.ووكيلةنائبةٌ

فطلَّقتْتُطلِّق،لاأنحلفثمَّنفسكِ،طلِّقيلها:قالفلووأيضاقالوا:

المطلِّق.هووأنَّهعنه،نائبةأنَهاعلىفدلَّحَنِمثَ،نفسَها

وأنفسَها،ملَّكهاأنَّهبهتريدواأنإمَّاتمليأ،إنَّه:فقولكموأيضًاقالوا:

قولها:بمجرَّدالطَّلاقيقعأنلزِمكمالأوَّلأردتمفإنتُطلِّق،أنملَّكهاأنَّه

)3(،القبولبهواتَّصل،ملكهعنبُضْعهاخروجَيقتضيبماأتىلأنَّهقبلتُ؛

.العبارةغُيِّرتوإن،التَّوكيلمعنىفهوالثَّانيأردتموإن

)1(0(.)1/382

.والسياق"المغنيو"للنسخمخالفتحريف،"توكيل":المطبوعفي2()

.""بالقبولد:)3(
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قالإذا-:مالكأصحابوهم-وبعضٍصورهبعضالمفرِّقونَّبينقال

وإذاتمليأ.فذلك-أمْرَكملَّكتُكِأو،إليكأمركِجعلتُأو،بيدكأمركِ:لها

تخيير.فهواختاريلها:قال

وحكمًا:حقيقةًبينهماوالفرققإلوا:

يُملِّكهالمتخييرها،منأكثريتضمَّنلم"("اختإريفلانَّالحقيقةأمَّا

يكونلافإنَّه"،بيدك"أمركقولهبخلاف.أمرينبينخيَّرهاوإنَّمانفسَها،

مالكتُه.وهىِإلابيدها

فالقول،واحدةًبهأردتُ:وقال،بيدكأمركِلها:قالإذافإنهالحكموأمَّا

أردتُقالولووقعتْثلاثًا،نفسَهافطلَّقتْ،اختاري:قالوإذا.يمينهمعقوله

قالوا:.الواحدة(1)إرادةفيقولهفالقولبها،مدخولٍغيرَتكونأنلاإ،واحدةً

إلاذلكلهايحصلولانفسها،تختارأنلهاأنهايقتضيالتَّخييرلأنَّ

جهامدخولًاتكنلموإن،بالثَّلاثإلاتَبِنْلمجهامدخولًاكانتفان،بإلبينونة

بينتخييرهايقتضيلافانَّه،"بيدك"أمركبخلافوهذا.بالواحدةبانت

بثلاثٍالإبانةَتمليكهامنأعمُّوهوأمْرَها،تمليكَه!بلزوجهإ،وبيننفسها

قوله.قُبِلمحتملَيْهأحدَبهأرادفإذاعدَّتها،به!تنقضيبواحدةٍأو

البينونةتختارأنمنأعمّفإنَّه،""اختاريفيعليهميَرِدبعينهوهذا

الثَّلاثتمليكفيأصرحُ"بيدك"أمركبلعدَّتها؛بهاتنقضيبواحدةٍأوبثلاثٍ

بخلافأمرها،جميعَفيعمُّ،إليهومضاف!مضافٌلأنَّه،""اختاريمن

وهذا؟الثَّلاثمنهيُستفإدأينفمن،لهعمومَلامطلقفإنَّه،""اختاري

".إرادته":المطبوعفي(1)
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أكثرالمرأةبهتملكلاإنَّه":"اختاريفيقالفإنَّهأحمد)1(،الإماممنصوص

بيدكِ،وطلاقُك،بيدكِأمركِفيونصَّالزَّوج،بنيَّةإلا،واحدةٍطلقةٍمن

لاأنَّها:أخرىروايةوعنه.الثَّلاثبهتملكأنَّهاعلى:الطَّلاقفيووكَّلتُكِ

بنيَّته.إلاتملكها

وضَعْفه.قولهوجهُتقدَّمفقدمنجَّزًا،تطليقًاجعلهمنوأمَّا

:مأخذانفلهملغوًا،جعلهمنوأمَّا

ولا،الرِّجالبيدجعلةإنَّماالنِّساء،بيداللّهيجعلهلمالطَّلاقأنَّأحدهما:

يُجعَلْلممنإلىالطَّلاقنقْلَيختارأنلهفليسالعبد،باختياراللّّهشرعيتغيَّر

البتَّةَ.الطَّلاقإليه

ثنا،عيَّاشٍبنبكرأبوحدَّثنا)2(:سلَّامٍبنالقاسمعبيدأبوقال

البيتإلىالعدلَهذاأدخلتِإن:لهلامرأةٍقالرجلًاأنَّثابتٍأبيبنحبيب

بنعمرإلىذلكفرُفِع،طالقهي:قالتثمَّفأدخلتْة،بيدكصاحبتِكِفأمرُ

إلىبهمفذهبفأخبروه،مسعودٍبناللّهبعبدفمرّوامنه،فابانَهاالخطَّاب

علىقوَّامينالرِّجالجعلوتعالىتباركاللّّهإنَّ،المؤمنينأميريا:فقالعمر،

:قالترى؟فماعمر:لهفقال،الرِّجالعلىقوَّاماتٍالنِّساءيجعلولمالنِّساء،

واحدةً.فجعلها.ذلكأرىوأناعمر:قال،امرأتهأراها

"،بيدكِصاحبتِكِ"فأمرُ:الزَّوجبقولواحدةًجعلها)3(أنَّةيحتمل:قلت

.(4/6861،1757)"الكوسجمسائل"انظر:(1)

ابنولاعمريدركلموحبيبمعلقًا،(01/911)"المحلى"فيحزمابنعنةرواه)2(

مسعود.

يجعلها".أن":م)3(
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طالق،هيضرَّتها:بقولواحدةًجعلهاأنَّهويحتملالطَّلاق،فيكنايةًويكون

هذافيفليس،الزَّوجعلىالقوَّامةهيتكونلئلَّاإبانتَهاللضَّرَّةيجعلولم

عليها.حجَّةٌهوبلالفِرقة،هذهإليهذهبتْلمادليل

بنيزيدعن،لهيعةابنعنداود،بنالغفَّارعبدثناعبيد)1(:أبووقال

أبىِبنالرحمنعبدبنمحمدتحتكانت)2(الفارسيةرُمَيثةأنَّ:حبيبأبي

عفَّان:بنعثمانفقال،مرَّاتٍثلاثطالقأنتَ:فقالتأمْرَها،فملَّكًهابكر،

تُطلِّق.لاالمرأةلأنَّلها،طلاقَلاأخطاتْ،

أضافَتْهلأَئهاالطَّلاقيُوقعلمإنَّمالأنَّه؛الفِرقةلهذهيدلُّلاأيضًاوهذا

رواهمانظيروهذا.طالقٌمنكأنا:يقلولم،الزَّوجوهومحلِّهغيرإلى

رجلًاأنَّأخبرهمجاهدًاأنَّالزبيرأبوأخبرني،جريجٍابنثنا)3(،الرزاقعبد

ابنفقالثلاثًا،فطلَّقتْنيأمرَهاامرأتيملَّكتُ:فقالعبَّاسٍابنإلىجاء

عليك.لهاوليسعليها،لكالطَّلاقُنَوْءَها)4(،ادلّّهخَطَّأ:عبَّاسٍ

.عثمانيدركلمويزيدمعلقًا،(01/021)""المحلىفيحزمابنعنهرواه(1)

دمشق""تازيخفيكما،فراسبنيمن""الفِراسية:والصواب،النسخفيكذا2()

تصحيف."رميسة":"المحلى"وفي."المحلىو"(32238،923/)

؛بالسماعوشيخةجريجابنفيهصرَّج؛صحيحوسنده(،11)189"المصنف"في)3(

غايةفيوهذا"(:01/012)"المحلى"فيحزمابنقالتدليسهما.شبهةفانتفت

".عباسابنعنالصحة

،الطلاقلوقعَنفسَهاطلَّقَتْلوأراد:.نَوْوُكأخطأ:ينجحفلمحاجةًطلبَلمنيقال4()

النهاية""انظر:يُمطَر.فلاالنَّوءيُخطِئهكمنفكانتتقع،لمزوجَهاطلَّقَتْفحيثُ

/5(122،123).
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بيدكِ؟أمركِ:لامرأتةيقولالرَّجلعناللّهعبدأباسألت(:1)الأثرمقال

نفسيطلَّقتُقد:قالتفإن:قلت.قضَتْماالقضاء:وعليعثمانقال:فقال

المرأة:قالثلاثًا،طلَّقتُكَقد:قالتفان:قلت.قضَتْماالقضاء:قالثلاثًا،

نَوْءَها.اللّهخطَّأ:عبَّاسٍابنبحديثواحتجَّتُطلِّق،لا

جعلرجلٍفيعبَّاسٍابنعن،الحكمعن،شعبةعن،وكيعٍعن)2(ورواه

أفلانَوْءَها،اللّهخَطَّأ:عبَّاسٍابنقالثلاثًا،طلَّقتُكَقد:قالتيدها،فيامرأتةأمر

فوها.اللّّهخطَّأ:فقالمطر)3)أبوصحَّفأحمد:قالنفسَها.طلَّقتْ

بناللّهعبدسألت:قالجريجٍابنعن)4(،الرزاقعبدروىولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

مسائلو"237(،)صداود"أبيمسائلو"384(،371،/01)""المغنيانظر:

.(4/6851)"الكوسجو"مسائل22(،)3/("صالح

لانقطاعه،ضعيفوسندهبه،وكيععن(1)466اللّهعبدابنهبرواية""العللفيأحمد

رواهوبما،قبلهبماصحيحالاثرلكن،عباسابنمنيسمعلمعتيبةبنفالحكم

أبيوابن(،1641،4261)منصوربنوسعيد(،1911،02911)9الرزاقعبد

أخرىطرقمن35(9،340)7/""الكبرىفيوالبيهقي(،9183آ،)59183شيبة

عنه.صحيحة

شيوخمن،الهيثمبنعمرووهو،قَطَن""ابو:""العللوفي.النسخجميعفيكذا

أنهفالظاهر(،411)8/"التهذيب"تهذيبفيكما،شعبةعنالرواةومناحمدالإمام

أبووذكر.المصادرفيالمصحفةروايتهأجدولم.تحريفالنسخفيوما،الصواب

مننوءَها"ادلّه"خَطَّ:روىبعضهمأن2(11/)4("الحديث"غريبفيعبيد

"الفائق"وانظر.ممطورتينأرضينبينتُمطَرلمالتيالأرضوهي،الخطيطة

)خطأ(.الزاخر"و"العباب383(/1)

المحلى""فيحزمابنوذكره.صحيحوسنده(،11،94911)139""المصنففي

طريقه.من(0/1012)
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نفسَهاتُطلِّقأنأتملِكُ(،1امرأتَه)ملَّكرجلٍفييقولأبوككانكيف،طاوس

أبوككانفكيف:لهفقلتُ)2(.طلاقالنِّساءإلىليس:يقولكان:قاللا؟أم

لا.:قاليُطلِّقها؟أنالرَّجلُأيملِك،امرأتِهأمْرَرجلًامَلَّكرجلٍفييقول

تمليكوأنَّ،الزَّوجُإلايُطلِّقلاأنَّهطاوسٍمذهبمنصريحٌفهذا

ابنمحمدأبوقال.الطَّلاقفيغيرهتوكيلهوكذلكلغو،أمْرَهاالزَّوجة

)3(
أصحابنا.وجميعسليمانأبيقولوهذا:حزم

الزَّوجإلىالطَّلاقأمرجعلإنَّماسبحانهاللّّهأنَّلهؤلاء:الثَّانيةالحجَّة

وتذهب،السَّفهعليهنَّوالغالب،ودينٍعقلٍناقصاتولائهنَّ)4(النِّساء؛دون

لمإليهنَّالطَّلاقأمرجعلفلو،مذهبٍكلَّالرِّجالإلىوالميلالشَّهوةبهنَّ

فاقتضتْ،بأزواجهنَّعظيمٌضررٌذلكفيوكان،أمرٌمعهنَّللرِّجاليستقم

إلىوجعله،الفراقأمرمنشيئًابأيديهنَّيجعللمأنَّهورحمتهحكمتُه

ورحمتَهاللّهحكمةَلنإقضَ،إليهنَّذلكنقْلُللارواججازفلو.الأزواج

.للأزواجونظَرَه

ورسولهاللّّهاخترنفإن،فقطالتَّخييرعلىدلَّإنَّماوالحديث:قالوا

مَتَّعهنَّأنفسهنَّاخترنَوإنبحالهنَّ،أزواجهكنَّ،وقعكماالآخرةوالدَّار

يكونلأنفسهنَّاختيإرهنَّأنَّلا،الجميلالسَّراحوهو،بنفسههووطلَّقهنَّ

النسخ.فيوليست،"أمرها":بعدهاالمطبوعفي(1)

".المحلى"فيلماموافقممنوالمثبت."فقلنا"ز:ص،د،2()

.(01/012)"المحلى"في)3(

الواو.بدونالمطبوعوفي.النسخفيالواوبإثباتكذا(4)
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.ترىكماالظُّهورغايةفيوهذاالطَّلاق،نفسهو

شديدًا)1(،اختلافًامختلفةٌذلكفيالصَّحابةعنوالآثارهؤلاء:قال

امرأتهأمرجعلَرجلٍفي)3(،ثابتٍبنوزيد)2(مسعودٍوابنعمرعنفصحَّ

أنَّ:عثمانعنوصحَّ.رجعيَّةٌواحدةٌطلقةٌأنَّهاثلاثًا:نفسَهافطلَّقتْبيدها

عنوغيرُهعمر،ابنعنمنصورٍ%(بنسعيدورواه.قضتْ)4(ماالقضاء

نإأنَّهاالصَّحابة)8(:منوجماعةٍوزيد)7(عليعنورُويالزبير)6(.ابن

عنوصحَّ.رجعيَّةفواحدةٌزوجَهااختارتوإن،بائنةٌفواحد!لىنفسَهااختارتْ

ابنعنورُوِي.حالٍبكلِّفثلاثنفسَهااختارتْإنأنَّهاالصَّحابة)9(:بعض

1(.)0بشيءٍفليسفطلَّقهااخرَبيدِامرأتهأمرجعلفيمنمسعودٍ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(بعدهاوما01/711)"المحلى":انظر

منصحيحبسند()1613منصوربنوسعيد(1911)5الرزاقعبدعنهماأخرجه

ابنعنهاعمرفسألنفسها،فطلَّقتْبيدهاامرأتهامرجعلرجلًاأن:مسروقطريق

ذلك.أرىوأناعمر:فقالبها،أحقوهو،واحدةأراها:فقالفيها؟ترىمامسعود

"الدراية"فيضعَّفهوقد65(.)5/شيبةأبيوابن(11)179الرزاقعبدعنهأخرجه

(/2.)71

ابيعنظريقينمن()18382شيبةأبيوابن()1616منصوربنسعيدأخرجه

صحيح.وسندهماعنه،(زرارةبن)ربيعةالحلال

صحيح.وسندهعنه،نافععنعمربناللّهعبيدطريقمن(0162،)9161برقم

.(01/171)""المحلىفيحزمابنعنهحكاه

تخريجها.سبقوقد،روايتانزيدوعن"رواياتثلاثفيعنجا"

37(.3680-/)9"الفتح":انظر

عنهم.الآثارتخريجسبقوقدعنهما.روايةفيمسعودوابنثابتبنكزيد

2(.61)5/""الإشرافوانظر:2(.29)9/"المحلئ"فيإليهعزاه
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الصَّحابةمنعنهرُوي)2(منتقصَّيناوقد(:1حزم)ابنمحمدأبوقال

سبعةً،إلاعنهيصحَّلمومنعنهصحَّمنبينيكونوافلمالطَّلاق،بهيقعأنَّة

إلامنهاشيءٍفيأثَرَولا،بعضٍقولمنأولىبعضهمقولوليساختلفوا،ثمَّ

ثنا،الجهضمينصر)4(بنعليأخبرناالنَّسانيِّ)3(:طريقمنرويناهما

هل:السَّختيانيِّلالوبقلت:قال،زيدٍبنحمَّادثنا،حربٍبنسليمان

اللَّهمَّلا،:قال؟الحسنغيرَثلاثٌإنَّها:"بيدكِ"أمركِفيقالأحدًاعلمت

عن،سلمةأبيعن،سَمُرةابنمولىكثيرٍعن،قتادةبهحدَّثنيماإلاغَفْرًا،

ابنمولىكثيرًافلقيتُ:أيوبقال.""ثلاث:قال!ي!النَّبيِّعن،هريرةأبي

نسي.:فقال،فأخبرتهقتادةإلىفرجعت،يعرفهفلمفسالتة،سمرة

)1(

)2(

)3(

4(

"المحلى")01/118،911(.في

".المحلىو"النسخخلافروينا"":المطبوعفي

بنسليمانطريقمن(1)178والترمذي22(،40)داودأبووكذا34(،01)برقم

حديثمنإلانعرفهلا،غريبٌحديثهذا":الترمذيقال،بالوقفوأُعلَّ،بهحرب

:فقال؟الحديثهذاعنمحمدًاوسألتزيد،بنحمادعنحرب،بنسليمان

،موقوفٌهريرةأبيعنهووإنمابهذا،زيدبنحمادعن،حرببنسليمانأخبرنا

صاحبحافظًانصربنعليوكانمرفوعًا،هريرةأبيحديثَمحمديَعرفْولم

الحديثوانكارِهكثير،بجهالةأُعلكما.منكر("حديثهذا":النسائيوقال."حديث

:فقال2(260/)الحاكمالحديثَصححوقد.المصنفوسيذكره،لهنسيانًا

ورَد93َّ(0)5/"والإيهام"الوهمفيالقطانابنُوصححه،"صحيحغريب"حديث

أحديضعفهولم،حبانوابنالعجليووثقه،جماعةعنهروىفقدكثير،أما.إعلالَه

.الاصطلاحعلمفيمقررهوكما،يضرهفلالهكثيرنسيانُوأما،بحجة

".و"المحلىوالنسائيالنسخخلافعلي"بننصر":المطبوعفي(
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بالثِّقةمشهورًاكانولومجهولم،سمرةابنمولىكثير(:1محمد)أبوقال

انتهى..هريرةأبيعلىرواتهبعضأوقفهوقدالخبر،هذاخالفنالماوالحفظ

فاختارتخُيِّرتْامرأةٍفيتقولمااللّّهعبدأباسألت:المرُّوذيوقال

واحد!لىإنَّها!مّاللّّهرسولأصحابمنخمسةفيها،)2(]قال:قالنفسها؟

0)3(5

غيرقالااحر.وذكر،وعائشةعمروابنمسعودٍوابنعمرالرَّجعة،وله

)4(.ثابتٍبنزيدهو:المرُّوذي

اختارتأونفسَها،فاختارتامرأتهخيَّرومنمحمد)5(:أبوقال

ذلكوكلُّشيء،لاذلكفكلُّشيئًا=تختَرْلمأوزوجَها،اختارتأوالطَّلاق،

كرَّرولوحكم،ذلكمنلشيءٍولا،عليهتَحْرُمولا،بذلكتَطْلُقولا،سواءٌ

نإوكذلك،مرَّةٍألفالطَّلاقاختيارَأونفسِهااختيارَهي]وكرَّرتالتَّخييرَ

فرقَ.ولابيدها.أمرَهاجعلَأوا)6(،نفسَهاملَّكها

عنولاالقرآنفييأتِلموإذْع!يرِوّ،اللّّهرسولدونأحدٍفيحجَّة)7(ولا

نأيوجب"اختاري"أو("،بيدك"أمركِ:لامرأتهالرَّجلقولأنَّلمجمّاللّّهرسول

"المحلى")01/911(.في)1(

.السياقويقتضيه،النسخفيليسالمعكوفتينبينما)2(

النسخ.خلاف"ولها":المطبوعفي)3(

عنهم.الاَثارتخريجسبق)4(

.(01/161،171)المحلئ""في)5(

دونالمطبوعفيزِيدوقد.النسخفيوليست،السياقليستقيم"المحلئ"منالزيادة)6(

تنبية.

.(01/421)""المحلىفيالفقرةهذه)7(

042



يُحَرَّمَأنيجوزفلاطلاقًا،تختارأنأونفسَهاتُطلِّقأنلهاوأنَّطلاقًا،يكون

تعالىاللّّهيُوجِبهالمبأقوالٍء!ي!ورسولُهلةتعالىاللّّهأباحهفرجٌالرَّجلعلى

كلامه.انتهى.(1)رسولهولا

لبعضٍبعضهاومعارضةُوتناقضُهاالمُوقِعينأقوالواضطرابُ:قالوا

ولم،فروعهلاطَّردتْصحيحًاالأصلكانولوأصلها،فسادعلىيدلُّ

اختلافهم.منطرفٍإلىنشيرونحنتختلفْ،ولمتتناقضْ

نفسها؟تختارحتَّىيقعلاأوالتَّخييربمجرَّدالطَّلاقيقعهلفاختلفوا:

"أمركقولهبمجرَّديُوقِعونهلاالذيناختلفثمَّ.حكايتهماتقدَّمقولينعلى

وأيفسخلممايدهافييكونأو،بالمجلساختيارهايختصّهل:"بيدك

حنيفةأبيقولوهذا،بالمجلسيتقيَّدأنَّهأحدهما::قولينعلىيطأ؟

حتَّىأبدًايدهافيأنَّه:والثَّاني.عنهالرِّوايتينإحدىفيومالكوالشَّافعيِّ

عنالثَّانيةوالرِّواية،ثورٍوأبيالمنذروابنأحمدقولوهذايطأ،أويفسخ

وذلكتركتْه،أنَّهايتبيَّنحتَّىيطُلْلمماوذلك:أصحابهبعضقالثمَّ.مالك

شهرين.يتعدَّىبأن

قولين.علىلا؟أمتركتأنَّهايمينعليهاهلاختلفوا:ثمَّ

وإسحاقأحمدفقال:إليهاجَعَلَفيماالزَّوجرجعإذااختلفواثمَّ

مالكوقال.خيارُهاوَيبطل،ذلكله:وعطاءوالأوزاعيُّوالشَّعبيُّومجاهد

مبنيُّعلىخلاف!وللشَّافعيَّة.الرُّجوعلهليس:والزُّهريُّوالثَّوريُّحنيفةوأبو

بعضقالثم.يملكهفلاتمليكٌأوالرُّجوعَ،الموكِّلفيملكتوكيلأنَّه

النسخ.فيوليست"البيانغايةفي"وهذا:المطبوعفيبعدها(1)
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بهيتَّصللملأنَّه؛تمليكٌإنَّهقلناوإنالرُّجوعُيمتنعولا:التَّمليكأصحإب

والبيع.كالهبةفيهالرُّجوعفجاز،القبول

واحدوالشَّافعيُّ:أحمدفقالنفسَها:اختيارهامنيلزمفيماواختلفوا

عبيدأبوواختاره)2(،عبَّاسٍوابنمسعودٍوابن(1عمر)قولوهو،رجعيَّةٌ

:ثابتٍبنزيدوعن.حنيفةأبيقولوهو،بائنةواحد:عليوعن.وإسحاق

كانتوإن،فثلاثٌبهامدخولًاكانتإن:مالكوقال.الليثقولوهو،ثلاث

.الواحدةدعوىمنهقُبِلبهامدخولٍغير

أحمدفقاللا؟أمنيَّةٍإلى"بيدكِ"أمركِقولهيفتقرهلواختلفوا:

.نيَّةٍإلىيفتقرلا:مالكوقال،نيَّةٍإلىيفتقر:حنيفةوالشَّافعيُّوأبو

اخترتُ:قالتإذاالمرأةنيَّةإلىالطَّلاقوقوعيفتقرهل:واختلفوا

نيَّتهاإلىالطَّلاقوقوعيفتقرلا:حنيفةأبوفقال؟نكاحكفسختُأو،نفسي

بالكناية.اختارتإذانيَّتهامنبدَّلاوالشَّافعيُّ:أحمدوقال.الزَّوجنوىإذا

لزم=نفسيقبلتُأونفسياخترتُ:قالتإن:مالكأصحابقالثمَّ

؟أرادتعمَّاسُئلتْ-أمريقبلتُ:قالتهـان،أُرِدْهلمقالتولو،الطَّلاق

طلاقًإ.يكنلمتُرِدُهلموإنطلاقًا،كانالطَّلاقأرادتفإن

واحدةً،طلقةًقصدتُ:وقال"بيدك"أمركلها:قالإذا:مالكٌقالثمَّ

:قالهـاذاشإء.مايُوقِعأنفلهنيَّةٌلهتكنلمهـان،يمينهمعقولهفالقول

يُقبلولاثلاثًا،طَلَقتْنفسَها=فاختارتْ،واحدةًأردتُ:وقال""اختاري

قولُه.

عمر"."ابن:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

عنهم.الاَثارتخريجسبق)2(
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كتابٍمنعليهادليلَلا،الاضطرابغايةمضطربةكثير!فروعٌهاهناثمَّ

عصمتهزوالعلىدليلٌيقومحتَّىزوجتُهوالزَّوجة،إجماعٍولاسنَّةٍولا

عنها.

وإنَّما،الطَّلاقمنولاالننبّاحمنشيئًاالنِّساءإلىادلّّهيجعلولم:قالوا

نإالنِّساء،علىقوَّامينالرِّجالسبحانهاللّّهجعلوقد،الرِّجالإلىذلكجعل

قوَّامةًالمرأةيجعلأنللرَّجليجوزفلاطلَّقوا،شاوواوإنأمسكوا،شاءوا

طلَّقتْ.شإءتوإنأمسكتْ،شاءتإن،عليه

إجماعَهم،نتعدَّلمشيءٍعلى!ش!اللّّهرسولأصحابأجمعولو:قالوا

إلاتقومالحجَّةنجدفلمغيرها،منلأقوالهمالحجَّةفطلبنااختلفوا،ولكن

أبطلوقدأيضًا.خلافُهعنهرُوِيقدعنهرُوِيمنكانوإن،القولهذاعلى

،حكيناهكماوالتَّابعينالصَّحابةبينثابتفالنِّزاع،ذلكفيالإجماعادَّعىمن

إنَّقالا:قدعفَّانبنوعثمانعبَّاسٍابنفهذا.بالخلافتقوملاوالحجَّة

جعلفيمنيقولمسعودٍوابن)1(.بشيءٍليسأمرَهالامرأتِهالرَّجلتمليك

امرأتَهملَّكفيمنيقولوطاوس)2(.بشيءٍليسفطلَّقها:آخرَبيدِامرأتهأمر

أيملكامرأتِهأمرَرجلًاملَّكفيمنويفَول،طلاقالنِّساءإلىليسأمرَها:

لا)3(.:قاليطلِّقها؟أنالرَّجل

سندًافيهمطعَنلا،صريحٌفصحيحطاوسٍعنالمنقولأمَّا:قلت

وصراحةً.

قريبًا.سبق(1)

قريبًا.سبق)2(

قريبًا.تخريجهسبق)3(
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فيوزيدٍعليٍّموافقةعنهفنُقِل،فمختلفٌمسعودٍابنعنالمنقولوأمَّا

"و"اختاري"بيدك"أمركأنَّ:الشَّعبيِّعنليلىأبيابنرواهكما،الوقوع

"أمرُ:لامرأتهقالفيمنعنهونقلوزيد)1(،مسعودٍوابنعليقولفيسوام!

يُطلِّقهاولم،امرأتهأنَّها،ففعلتْ،"البيتَالعدلَهذاأدخلتِإنبيدكِفلانة

)2(.عليه

المرأةُأضافتإذافيماهوفانَّماوعثمانعبَّاسٍابنعنالمنقولوأمَّ!

معذلكيقولانوغيرُه)3(وأحمد.طالقأننت:وقالت،الزَّوجإلىالطَّلاقَ

نفسَها.طلَّقتْأونفسَهااختارتْإذاالطَّلاق،بوقوعقولهما

هذهإلاالبتَةَوالتَّمليكِالتَّخييرإلغإءُالصَّحابةمنأحدٍعنيُعرَففلا

اعتبارُالصحابةعنوالثَّإبتخلافها،عنهرُوِيوقد،مسعودٍابنعنالرِّواية

تقدَّم.كماالمرأةبهتملكفيمااختلفواوإنبه،الطَّلاقووقوعُذلك

وإنَّماالبتَّةَ،الصَّحابةمنأحدٍعنيُعرَفلالهأثرَلاذلكبأنَّوالقول

مذهبهذاولكن،وعثمانعبَّاسٍابنعنالمنقولفيمحمدأبووهِمَ

ابنعن)4(الرزاقعبدفروى،ذلكعلىيدلُّماعطاءعننُقلوقد،طاوسٍ

:قال،يومينأويومٍبعدبيدكِأمركِ:لامرأتهقالرجل:لعطاءقلت،جريجٍ

ابن"مكانعمر"":وفية(17911)الرزاقوعبد3(،94)7/البيهقيأخرجه(1)

.مسعود"

قريبًا.سبق)2(

النسخ.جميعخلاف"ومالك":المطبوعفي)3(

(01/911)"المحلى"فيوهو.صحيحوسنده(،11،45911)489""المصنففي(4)

المؤلف.بلفظ
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:قال،ساعةأويومًابيدهاأمرهاأنَّرجلًاإليهافأرسل:فلت.بشيءٍهذاليس

حفصةَ)1(عائشةُأملَّكتْ:لعطاءٍفلتشيئًا.هذاأظنُّماهذا؟ماأدريما

عرضتإنَّمالا،:عطاءفال]أمرَها،)2(؟الزبيربنالمنذرملَّكهاحين

أمْرَها.يُملِّكهاولملا،أمأَيُطلِّقها)3(عليهم

ولكن،القولهذاعنعدَلْنالما"شًي!اللّهرسولأصحابهيبةولولا

ضمنففيالتَّخيير،حكمفياختلفواوإنالقدوةهم!يطاللّّهرسولأصحاب

ذلك.فيمفسدةَولا،إلغائهوعدمِالتَّخييرِاعتبارِعلىاتَّفافُهماختلافهم

بيدهاكانلوتكونإنَّما،المرأةبيدالطَّلاقكونفيذكرتموهاالتيوالمفسدة

فيلهالمصلحةتكونفقدبها،المستقلُّهوالزَّوجكانإذافأمَّطاستتلالًا،

وإن،معهأفامتْأحبَّتْهإن،بيِّنةٍعلىمعهاحالهليصير،المرأةإلىتفويضها

اللّّهشرعِتغييرَيقتضيماهذافيوليسولها،لهمصلحةفهذافإرقتْه،كرهتْه

ولاالأجنبيِّ،وتوكيلنفسهاطلاقفيالمرأةتوكيلِبينفرقَولا،وحكمته

والخلع.الننكَّاحفيتوكيلهيصحُّكماالطَّلاق،فيالأجنبيِّتوكيللمنعمعنى

نإالشِّقاق،عندالزَّوجينحالفيالنَّظرَللحكمينِسبحانهادلّّهجعلوقد

الزَّوج،غيرمنفسخأوطلاقٌوهوجمعَا،الجمعرأياوإنفرَّفا،التَّفريقرأيا

وقد.حَكَمانهما:فيلإنرضإهبغيرأو،وكيلانهما:فيلإنبرضاهإمَّا

فيالقصةانظرالمنذرَ،عائشةُزوَّجتْهابكر،أبيبنالرحمنعبدبنتحفصةهي(1)

.(51)69"الموطأ"

.السياقليستقيم"و"المحلى"المصنف"منالزيادة2()

لمو"و"لتطلقها"عليها"""المصنَّف":وفي.المؤلفنقلومنة،"المحلى"فيكذا)3(

تملكها".
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وكَّلفإذا.عنهالنِّيابةبطريقمواضعفيالزَّوجعلىيُطلِّقأنللحاكمجعل

مخالقةولااللّهلحكمتغييرهذافييكنلميخالع،أوعنةيُطلِّقمَنالزَّوج

نظرًاأتمَّيكونوقد،بوكيلةوإمّابنفسهإمَّا،يُطلَقالذيهوالزَّوجفإنَّ،لدينه

المصلحةبوجهأعلمُهوماإليهفيفوِّض،بمصلحتهوأعلمَ،نفسهمنللرَّجل

:الحقوقوسائروالإبراءوالخلعوالنكّاحالعتقفيالتَّوكيلجازوإذا.منهفيه

حرَّمالذيفمافيها=والمخاصمةواستيفائها،هـاثباتها،بها،المطالبةمن

الطَّلاقمنيملكهفيماالموكِّلمقامَيقومالوكيلُنعم،الطَّلاق؟فيالتَّوكيل

الزَّوجُ،إلايُطلِّقلمالحقيقةففي،يحرمومامنهلهيحلُّوما،يملكهلاوما

التوفيق.وبالدّه.بوكيلهوإمّابنفسهإمَّا

وأأمتَهحرَّمَفيمنوتعالىتباركربّهعنبيَّنهالذيع!ي!اللّهرسولحكم

متاعَهأوزوحتَه

ص!

وَألمحهُغَفُووأَزوَجِمكمَرضَاتَتَتتَنِىلَكَآدلَّهُأكَلَّ!رتُحَرّوُمَاَألنيُّلَأيَّهُا):لىتعالقا

:(1)""الصَّحيحينفيثبت2،.-1:]التحريم%تمتِك!!لَكؤُتحَ!ألَّىُرَّجِو!قَذفَرَضَ

وحفصةعائشةعليهفاحتالت)3(،ميمونةبيتفيعسلًاشربلمجيرّ)2(أنَّه

حلفتُ"."وقد:لفظٍوفي.له"أعود"لن:قالحتَّي

عائشة.حديثمن(،4741)ومسلم966(،2194،5267،1)البخاريأخرجه(1)

.مفيليستع!"!أنه)2(

بنتزينبعندكانالعسلشربأن"الصحيحين"فيوالذي،النسخجميعفيكذا)3(

نأعباسابنعنمردويهابنوأخرجعمر.بنتحفصة:الرواياتبعضوفي،جحش

"فتح:انظر.ميمونةانهاالرواياتمنشيءفييردولم.سودةعندكإنالعسلشرب

.37(6/)9"الباري
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يطؤها،أمةٌلهكانت!يمّالدّهرسولأنَّأنسعن(1)"النَّسانيِّ"سننوفي

لِوَمُحَرّمرُآلنَّبىُّ)يإلَهُّاوجلَّعزَّاللّهفأنزلحرَّمها،حتَّىوحفصةعائشةبهتزَلْفلم

!و.لَكَأللهُّأَكَلَّمَاَ

فهيامرأتةالرَّجلحرَّمإذا:قالعبَّاسٍابنعن(")2(مسلم"صحيحوفي

2،.1:الأحزاب]!حَسَنَةٌأشُؤهأللَّهِرَسُوِللَكؤُفِىالّقًذكاَنَ:لوقايكفِّرها،يمين

نسائهمن!يماللّّهرسولآلى:قالتعائشةعن)3("التِّرمذيِّ"جامعوفي

كفَّازةً.اليمينفيوجعلحلالًا،الحرامفجعل،وحرَّم

عنمسروقعنالشَّعبيِّعنداودعنعلقمةبنمسلمةرواههكذا

!موّالنَّبيعنالشَّعبيعنداود،)4(]عنوغيرهمسهرٍبنعلئيُورواه،عائشة

عيسى.أبيكلامانتهى.أصحُّوهومرسلًا،

ومو-حرَّمهالذيالشَّيءجعلأي،حلالًا"الحرامَ"جعلَ:وقولها

إيَّاه.تحريمهبعدحلالًا-الجاريةأوالعسل

هُبيرة،بناللّّهعبدعن،حبيبٍأبيبنيزيدعن:سعدٍبناللَّيثوقال

عنثابتعنطرقمن(2394/)الحاكموكذا98(،0)7"الكبرى"وفي93(5)9برقم(1)

376(.)9/""الفتحفيإسنادهالحافظوصحح،مسلمشرطعلى:الحاكموقال،أنس

5(.1194،662)البخاويعندوبنحوه(،1)473برقم2()

عائشة،عنمسروقعنالشعبيطريقمن2()720ماجهابنوكذا(،1021)برقم)3(

من؛علقمةبنمسلمةُسندهوفي.وارسالهوصلهفيالاختلافَالمصنفوسيذكر

هذاحديثَه(4901/)""الميزانالذهبيُّفيعدَّوقدأوهامًا،لةأنإلا،مسلمرجال

قبله.مالهويشهد)4278(،حبانابنوصححة،مناكيرهمن

.الترمذيمنالزيادة(4)
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لامرأته:قالعمَّنعمروابنثابتٍبنزيدسألت:قال،ذُؤيبٍبنقَبِيصةعن

.()1يمينٍكفَّارةجميعًا:فقالا،عليُّحرامٌأنتِ

عنمجاهد،عن،نَجيحٍأبيابنعنعُيينة،ابنعن)2(:الرزاقعبدوقال

يكفِّرها.يمينٌهي:التَّحريمفيقالمسعودٍابن

أمِّوعائشة)4(الصديقبكرٍأبيعنذلكورُوي)3(:حزمٍابنقال

نافعًاسألتُ:قالحازمٍبنجريرثن!:منهالٍبنالحجَّاجوقال)5(.المؤمنين

اللّّهرسولحرَّمقدأَوَليسلا،:قالهو؟أطلاقالحرامعنعمرابنمولى

)6(.عليةيُحرِّمهاولم،يمينهعنيُكفِّرأنوجلَّعزَّاللّّهفأمره،جارشَهصح!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"التلخيص"فيالحافظإسنادَهوصحح(،01/125)""المحلىفيحزمابنأخرجه

/3(467).

فيحزموابن6329()"الكبير"فيالطبرانيطريقةومن(،1)1366""المصنففي

صحيح.وسنده(،01/512)""المحلى

تحريف.،جرير"ابن"د:وفي(.01/261)""المحلىفي

نأ:الضحاكطريقمن(1)596منصوربنوسعيد(،185)70شيبةأبيابنأخرجه

عليهفليست(؛حرامعليه)هي:لامرأتهقالمن:قالوامسعودوابنوعمربكرأبا

ضعيف،"وهذا(:468)3/(""التلخيصفيالحافظقال.يمينكقارةوعلية،بحرام

لمقيلبل؛يدركهملموالضحاكجدًا،ضعيفوهوجويبر؛سندهفي.أيضًا"ومنقطع

693)./01)"و"المغني372(،)9/""الفتحفيإليهوعزاه.الصحابةمنأحدًايدرك

""الكبرىفيوالبيهقي(،04)57والدارقطني(،841)89شيبةأبيابنأخرجه

تكفّر"،يمينالحرام"في:قالتأنهاعنهاعطاءعنالوراقمطرطريقمن35(1)7/

صحيح.وسنده

"الاستذكار"فيوهومعلقًا،الحجاجعن(01/126)""المحلىفيحزمابنأخرجه

معلقًا.22()6/
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وأيلّوبكثيرٍأبيبنيحيىعنمعمر،عن(:1)الرزاقعبدوقال

يعني،يمينٌهي:قالالخطَّاببنعمرأنَّ،عكرمةعنكلاهماالسَّختيانيِّ،

التَّحريم.

عن،زيدٍبنحمَّادثناالمقدَّمي،ثنا:إسحاقبنإسماعيلوقال

)3(.يمينٌالحرام:قإلعمر،ابنعن،نافععن،جويريةبنصحر
.)2(

عبَّاسٍابنسمعأنَّهجبيرٍبنسعيدعن")4(:البخاريِّ"صحيحوفي

هذا:فقيل.حسنةأسوالدّهرسولفيلكم،بشيءٍليسامرأتَهحرَّمإذا:يقول

كفَّارةوفيهبطلاقٍليسأنَّهأرادإنَّما:وقيل.عبَّاسٍابنعنأخرىرواية

أظهر.الثَّانيوهذا.!ي!ادلّّهبرسولاحتجَّولهذا،اليمين

ونذكرنذكرها،ونحن،للنَّاسمذهبًاعشرونفيهاالمسألةوهذه

وتوفيقه.ادلّّهبعون(،منها)ْوالرَّاجحَومآخذَها،وجوهها

أحمدرواهوكذا(.01/521)""المحلىفيوعنة(،01361)(""المصنففي(1)

وسنده35(،0)7/""الكبرىفيوالبيهقي(،1017)منصوربنوسعيد(،1)769

ضعيفة.أخرىطرقولهعمر،يدركلمعكرمة؛ضعيف

خطأ."،"صخرةز:)2(

به،إسحاقبنإسماعيلطريقمنمعلَّقًا(01/512)""المحلىفيحزمابنأخرجة)3(

.ثقاتورجاله

5(.2)66برقم(4)

علىفيهماواعتمدأيضًا،بعدها(وما532)3/"الموقعينأعلام"فيالمؤلفذكرها)5(

المذاهب.ترتيبفيوتصرَّفكبيرًا،اعتمادًابعدها(وما01/421)"المحلى"
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لاغيرها،في)1(ولاالزَّوجةفيلافيه،شيءلالغوٌالتَّحريمأنَّأحدها:

خالدٍأبيبنإسماعيلعنوكيعٌروى.يمينولاظهارولاإيلاءولاطلاق

)2(.ثَرِيدٍمنقَصْعةًأوامرأتيحرَّمتُأباليما:مسروقعنالشَّعبيِّعن

أنَّهالشَّعبيِّ،عن،مسلمبنصالحعنالثَّوريِّ،عن)3(الرزاقعبدوذكر

نعلي.عليُّمنأهونُلهي:المرأةتحريمفيقال

)4(ص0
بنسلمةأبيعن،الكريمعبدأخبرني،جريجٍابنعنودثر

النَّهر.ماءحرَّمتُأو-امرأتهيعني-حرَّمتُهاأباليما:قالأنَّه،الرَّحمنعبد

ذلك،عنالحميريَّالرَّحمنعبدبنحُميدرجلٌسأل:قتادةوقال

8،،-7:]الشرح!فَازغَبلَبِّلكَ!طلىَفَأنصَبئ)!اِذَافَزَغتَ:وجلعزاللّهقال:فقال

فالعبْ)5).فاذهبْ،تلعبرجلوأنت

كلِّهم.الظَّاهرأهلقولوهذا

)6(:حزمٍابنقال.ثلاثطلاقالزَّوجةفيالتَّحريمأنَّ:الثَّانيالمذهب

الحسنقولوهوعمر،وابنثابتٍبنوزيدطالبٍأبيعليُّبنقاله

.مفيليست"في")1(

شيبةأبيوابن2381(،)الجعدوابن(،2017)منصوربنسعيدأخرجه2()

صحيح.وسنده.بهالشعبيعنطريقينمن(،0185)6

صحيح.وسنده(،1)1378("المصنففي)3(

.(1)1376الرزاقعبدأي(4)

عنهمامعنالحجاجطريقمنمعلَّقًا(01/127)""المحلىفيحزمابنأخرجه)5(

.ثقاتورجاله،بهقتادة

.(01/421)""المحلىفي)6(
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عُتَيبةَ)1(.بنالحكمعنورُوِي،ليلىأبيبنالرَّحمنعبدبنومحمَّد

طريقمنهو)2(رواهم!عمروابنثابتٍبنزيدعنالثابت:قلت

سألأنَّهقَبِيصة،عن)3(هريرةأبيعنحبيبٍأبيبنيزيدعنسعدٍبناللَّيث

جميعًا:فقالا،عليُّحرامٌأنت:لامرأتهقالعمَّنعمروابنثابتٍبنزيد

ذلك.خلافعنهمايصحَّولم.يمينٍكفَّارة

ثنا،القطَّانيحيىطريقمنحزم)4(ابنمحمدأبوروىفقدعليُّ،وأمَّا

حرامٌهيالحرامفيرجالٌيقول:قالالشَّعبيِّعن،خالدٍأبيبنإسماعيل

أناما:عليقالإنَّماعلي،ذلكقالما،واللّهولا،غيرهزوجًاتنكححتَّى

فتأخَّرْ.شئتَوإنفتقدَّمْ،شئتَإن،عليكبمُحرِّمِهاولابِمُحِلِّها

كلُّ:قالأنَّهعنهقتادةطريقمنمحمد)5(أبوروىفقد،الحسنوأمَّا

قريبًا.أقوالهمتخريجفسيأنيوالحسنعمروابنوزيدعليأما.تصحيف،"عيينة":م(1)

وابن2(،500/)""الإشراففيالمنذرابنعنهمافحكاهوالحكمليلىأبيابنوأما

372(.)9/""الفتحفيوالحافظ(،71)6/"الاستذكار"فيالبرعبد

.(01/251)"المحلى"فيحزمابنأي)2(

بناددّهعبدوهو:"."المحلىفيكماهُبيرة"ابن"عن:والصواب،النسخجميعفيكذا)3(

التهذيب""تهذيبانظر:.وغيرهأحمدوثقة،المصريالسبئيأسعدبنهبيرة

/6(.)62

عنيعلىطريقمن(0185)9شيبةأبيابنوكذا(،21آ/01)"المحلى"في(4)

534(.)3/"الموقعينأعلام"فيالمصنِّفوصححه،صحيحوسنده،عنةإسماعيل

بسند(13741،58351)الرزاقعبدأخرجهوكذا(،01/621)(""المحلىفي5()

(21/231)"الاوسط"فيإليةوعزاه،عنهقتادةعنمعمرطريقمن،صحيح

.(111)7/"لإشرافاو"
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يمين.فهيحرامٌعليئَحلالٍ

الخليَّةمسألةمنعمر،وابنوزيدعليعلىغلِطَمحمدأباولعلَّ

وابنعليعنهو)1(:وقال،ثلاثأنَّهاعنهمحكىأحمدفإنَّ،والبتَّةوالبريَّة

،ظاهرٌوهمٌوهو،"عليُّحرامٌ"أنتفيوحكاهمحمدأبوفوهم.صحيخعمر

فيهافأفتواالخليَّةوبين،يمينبأنَّهفيهفأفتواالتَّحريمبينفرَّقوافإنَّهم

.حالٍبكلِّثلاثٌإنَّهقالأحدًاأعلمولا،بالثَّلاث

ذلك،غيرُمنهيُقبللابهاالمدخولحقِّفيثلاثأنَّه:الثَّالثالمذهب

أطلقفإن،وثلاثٍواثنتينواحدةٍمننواهماوقعبهامدخولٍغيرَكانتوإن

قُبِلإليهصرفُهيجوزكلامٌتقدَّمقدكانفإنطلاقًا،أُرِدْلم:قالىفإنفواحد!.

.بشيءٍفليسمتاعَهأوطعامَهأوأَمتَهحرَّموإن،يُقبَللمابتداءًكانوإن،منه

مالك.مذهبوهذا

الثَّلاثبهنوىإنثمَّطلاقًا،كانالطَّلاقنوىإنأنَّه:الرَّابعالمذهب

،كفَّارةٌفيهايمينٌفهويمينًانوىوإنبائنة،فواحدةٌدونهانوىهـان،فثلاثٌ

الفتيا،فيصُدِّقالكذبنوىفانالإيلاء.حكمإيلامدفيةفهوشيئًاينوِلموإن

كالأَمةالزَّوجةغيرَصادفوإنايلاءً،القضاءفيويكونشيئًا،يكنولم

حنيفة.أبيمذهبوهذاكفَّارتها.فيه،يمينٌفهووغيرهوالطَّعام

فان،نواهماويقعطلاقًا،كانالطَّلاقبهنوىإنأنَّه:الخامسالمذهب

يمينًإ،كاناليميننوىوإنظهارًا،كانالظِّهارنوىوإن،واحدةوقعتْأطلق

ينولموإن،يمينٍكفَّارةفعليهظهإرٍولاطلاقٍغيرمنعينهاتحريمَنوىوإن

عنهما.الأثرينتخريجوسيأتي365(./01)""المغنيفيكما(1)
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وإن.يمينٍكفَّارةيلزمه:والثَّاني،شيءٌيلزمهلا:أحدهما،قولانففيهشيئًا

اللَّفظبنفسلزِمَهتحريمَهانوىوإن،العتقوقععِتقَهافنوىجاريةًصادف

يلزمه:وقيل،شيءٌيلزمهولميصحَّ،لممنه!الظِّهارَنوىوإن،يمينٍكفَّارة

والثَّإني:.شيءٌيلزمهلا:أحدهماقولانَّ،ففيهشيئًاينْوِلموإن،يمينٍكفَّارة

بهيلزمهولم،يَحْرُملموالأَمةِالزَّوجةغيرَصادفوإن.يمينٍكفَّارةعليه

الشَّافعيِّ.مذهبوهذام!.شي

بالئيةيصرفهأنإلا،ينْوِهلمأونواه،بإطلاقهظهارأنَّه:السَّادسالمذهب

وعنهأحمد.مذهبظاهرهذا،نواهماإلىفينصرف،اليمينأوالطَّلاقإلى

،الطَّلاقأوالظِّهارإلىبالنيةيصرفهأنإلايمينلإطلاقهأنَّهثانيةرواية

نوىولوحالٍبكلِّظهارأنَّهثالثةٌأخرىروايةٌوعنه.نواهماإلىفينصرف

بائن.طلاقٌأنَّه""فروعهفي(1)الحسينأبوحكاهارابعةزوايةوفيه.غيره

،طلاقأنَّهإحداهما:،روايتانفيهفعنهالطَّلاق"به"أعني:بقولهوصلهولو

ظهارٌأنَّه:والثَّانية.روايتينعلىواحد!؟أوالثَّلاثتلزمههلهذافعلى

تلخيصهذا.الطَّلاقبهأعنيأمِّي،كظهرعلئَيأنتِ:قاللوكماأيضًا،

)2(.مذهبه

فواحدواحدةًنوىوإن،ثلالثفهيثلاثًانوىإنأنَّه:السَّابعالمذهب

وهذافيها.شيءلاكذبةفهيشيئًاينولموإن،يمينٌفهييمينًانوىوإن،بائنة

لةويقال،"الفروعفيالمجموع"له526(.)ت"الطبقات"صاحبيعلىأبيابنهو(1)

"،الفروع"فيمفلحوابن،"الإنصاف"فيكثيرًاالمرداويعليهاعتمدأيضًا."الفروع"

إلينا.يصلولم."الفروععلى"حواشيةفيقندسوابن

بعدها(.وما486)8/"الإنصافو"بعدها(،وما44)9/مفلحلابن"الفروع"انظر:2()
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محمد)1(.أبوحكاهالئَّوريِّ،سفيانمذهب

بنحمَّادمذهبوهذا،حالٍبكلِّبائنةواحدةٌطلقةأنَّه:الثَّامنالمذهب

.سليمانأبي

ينْوِلمأوواحدةًنوىوإن،فثلاثٌثلاثًانوىإنأنَّه:التَّاسعالمذهب

حزم)2(.ابنمحمدأبوحكاه،إبراهيممذهبوهذا.بائنةٌفواحدشيئًا

بكرٍأبووصاحبهالصبَّاغابنحكاه،رجعيَّةٌطلقةأنَّه:العاشرالمذهب

الخطَّاب.بنعمرعنالزُّهريِّعنالشَّاشيُّ،

هؤلاءيذكرولم،فقطبذلكعليهحرمتأنَّهاعشر:الحاديالمذهب

صحَّ)3(:حزمٍابنقال.تحريمهموجَبألزموهبليمينًا،ولاظهارًاولاطلاقًا

أبيوعنيسمَّوا،لمالصَّحابةمنورجالٍ،طالبٍأبيبنعليِّعنهذا

أنَّهموقتادةزيدٍبنوجابروعمرٍبنوخِلاسالحسنعنوصحَّ)4(.هريرة

فقط.باجتنابهاأمروه

الزَوجعلىالمفتييُحرِّمهاولاذلك،فيالتَّوقُّفعشر:الثَّانيالمذهب

مُحرِّمهاولابمُحِلِّهاأناما:قالأنَّهعليالشَّعبيُّعنرواهكماله،يُحِلُّهاولا

.(09131)الرزاقعبدورواه(.01/521)""المحلىفي(1)

.(01371)الرزاقعبدورواه(.01/521)السابقالمصدرفي2()

.(01/412،512)السابقالمصدرفي)3(

السائببنعطاءعنحمادطريقمن378()3/"إالعللفيكماأحمدالإمامأخرج()4

هـاسناده.قالكماعليُّحرامهي:الحرامفيقالعليًّاأنوميسرةالبختريأبيعن

،الاختلاطقبلكانمنهزيدبنحمادفسماععطاء؛اختلاطيضرولا،صحيح

عليًّا.أدركوميسرة
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فتأخَّرْ)1(.شئتَوإنفتقدَّمْ،شئتَإن،عليك

تعليقًامعلَّقًاأومنجَّزًاالتَّحريميُوقِعأنبينالفرقعشر:الئَّالثالمذهت

نوىولو،حالٍبكلِّظهارفالأوَّل،اليمينمُخرَجَيُخرِجهأنوبينمقصودًا،

كفَّارةبةيلزمهيمينٌ:والثَّاني.الطَّلاقبهأعني:بقولهوصلةولو،الطَّلاقبه

عليُّحرالم-فأنتِرمضاندخلإذاأو،عليُّحرامٌأنتِ:قالفإذا.يمينٍ

فلانًا،كلَّمتُأو،الطَّعامهذاأكلتُإنأو،سافرتُإن:قالوإذافظهار،

تيميةابنالإسلامشيخاختياروهذا.مكفَّرفيمينٌ=عليُّحرامٌفامرأني

)2(.ا!ةثلَخيَ

عشرينمنأكثرإلىوتتفرَّع،المسألةهذهفيالمذاهبأصولفهذه

فضل

لمسبحانهادلّّهبأنَّفاحتجُّوا،فيةشيءلالغوٌكلُّهالتَّحريم:قالمنفأمَّا

تَحِلُّالتيالأسبابتَعاطِيَلهجعلوإنَّماتحليلًا،ولاتحريمًاللعبديجعل

حرَّمتُ:قولهمجرَّدوأمَّا،والعتقوالبيعوالننكّاجكالطَّلاق،وتَحْرُمالعينبها

أَتسِ!لِمَاتَصِفُ)وَلَاتَقُولُوْا:تعالىقال.إليهفليس،عليُّحرالموهوكذا،

!راَلنَّبىُّيأبلَهُّا):لىتعاوقال،،611:]الجروَهَذَاحَرَاكر!الذِبَهَذَاحَنَلٌ

ط

يحرِّمأنلرسولةيجعللمسبحانهكانفإذا،.1:]التحريم!لَكَألدَّهُأَصَلَّتُحَرّمُصمَآ

التَّحريم؟لغيرهيجعلفكيف،لهاللّهأحلَّما

تخريجه.سبق(1)

75(.74-1،6-58)33/"الفتاوىمجموع"انظر:2()
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،()1"ردٌّفهوأمرناعليهليسعملٍ))كلُّالنَّبيُّع!يمّ:قالوقدقالوا:ثمَّ

باطلًا.ردًّافيكون،كذلكالتَّحريموهذا

هذاأنَّوكما،الحراموتحليلالحلالتحريمبينفرقَلاولأنَّهقالوا:

الأوَّل.فكذلكله،أثرلالغوالثَّاني

لطعامه:قولهوبين،عليُّحرامٌأنتِ:لامرأتهقولهبينفرقَولاقالوا:

.حرامٌهو)2(

الإخبارَأوتحريمهاإنشاءَبهيريدأنإمَّاعليُّحرامعأنت:وقوله:قالوا

أحلَّمنإلىهوانَّماإلية،ليسفانَّه،محالىالتحريموإنشاءُ،حرامٌبأنَّه!ضها

إمَّافهو،كذبفهوالإخبارأرادوإن،الأحكاموشرعالحراموحرَّمالحلال

.القولمنلغوٌوكلاهما،باطلٌإنشاءٌأوخبرمماذبٌ

متعارضةً،مضطربةًأقوالًافرأيناها،القولهذاسوىفيماونظرناقالوا:

ورسوله،ادلّهمنبرهانٍبغيرمنهابشيءٍالزَّوجةنُحرِّمفلمبعضًا،بعضهايردُّ

بقاءوالأصل،لغيرهوإحلالها،الاولعلىتحريمها:أمرينارتكبن!قدفنكون

فيتعيَّن،زوالهعلىورسولهادلّهمنبرهانيأنيأوالأمَّةتُجمِعحتَّيالننبّاح

)3(.الفريقهذاحجَّةفهذا.بهالقول

فصل

بأنَّلهفيُحتَجُّعنههذاثبتإن،حالٍبكلِّثلاثإنَّه:قالمنوأمَّا

تخريجة.سبق)1)

النسخ.فيوليست،"عليئَ"بعدها:المطبوعفي)2(

".الفرقإهذهد:)3(
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علىفيُحمَل،الثَّلاثتحريمأنواعهوأعلى،الطَّلاقفيكنايةًجُعِلالتَّحريم

للأبضاع.احتياطًاأنواعةأعلى

الكفَّارةتُزِيلهتحريمهوهلوشككنا:،بذلكالتَّحريمتيقَّنَّافإنَّاوأيضًا

كتحريموإصابةزوحٌإلايُزِيلهلاأو،كالخلعالعقدتجديديُزِيلهأوكالظِّهار،

بالشَّكِّ.يحلُّفلافيه،مشكوكدونه1(وما)،متيقَّنٌوهذاالثَّلاث؟

الإمامقإل.ثلاثٌبأنَّه!والبريَّةالخليَّةفيأفتواالصَّحابةولأنَّ:قالوا

الخليَّةغايةأنَّومعلومٌ.صحيحعمر)4(وابنعلي)3(عنهوأحمد)2(:

ثلاثًا.تكونلأنأولىفهيبالغإيةصرَّحفإذا،التَّحريمإلىتصيرأنوالبريَّة

هذافكأنَّ،الثَّلاثبدونامرأتهتحريمُوهمهإلىيسبقلاالمُحرِّمولأنَّ

الثَّلاث.إيقاعفيعرفيَّةًحقيقةًصاراللَّفظ

تقييده!عندأو،الدُّخولقبلأو،بعوضٍإلاتُحرِّملافالواحدةوأيضًا

يقيِّدولمالتَّحريمأطلقفإذا.مقيَّدٌجهافالتَّحريم،يراهمنعندبائنةًبكونها

وبعوضٍ،وبعدهالدُّخولفبليثبتالذي،المُطْلَقالتَّحريمإلىانصرف

.الثَّلاثوهو،وغيره

."ماأو":د(1)

.(01/563)"لمغنيا"فيكما(2)

بنوسعيد(،11)176الرزاقوعبد378(،)3/""العللفيكماأحمدأخرجه)3(

تصحيحهسبقوقد.منقطعةكلهاطرقمن34(4)7/والبيهقي(،1)678منصور

اَخر.وجةمنعنة

237(-)7/"الأم"فيالشافعيوعنه-(1)587الموطأ""فيمالكأخرجه4()

الصحةغايةفيوسنده(،1)967منصوربنوسعيد(،18411)الرزاقوعبد

والجلالة.
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غيرها،حقِّفيبائنةًواحدةًبها،المدخولحقِّفيثلاثًاجعلهمنوأمَّا

تُحرِّمهابهاالمدخولوغير،الثَّلاثإلايُحرِّمهالابهاالمدخولأنَّ:فحجَّته

أنَّهؤلاءعلىفأُورِدَ.التَّحريملوازممنليستعليها(1)فالزيادة،الواحدة

عليهميُجدِيلابمافأجابوا،بائنةٍبواحدةٍإبانتَهاالزَّوجُيملكبهاالمدخول

بخلاف،مقيَّدةٌإبانةبائنةٌبأنَّهاالموصوفةبالواحدةالإبانةأنَّوهوشيئًا،

بالثَّلاث.إلاذلكيكونولا،مطلقةبهالإبانةفانَّالتَّحريم

تقييدًاأعظمُالتَّحريمإبانةفانَّ،الإلزامهذامنيُخلِّصهملاالقدروهذا

صرَّحقدوهذاتُحرِّمها،أنالبائنةغايةفانَّبائنةً،طلقةًطالقٌأنتِ:قولهمن

بائنةً.طلقةًطالقٌأنتِ:قولهمنبالإبانةأولىفهو،بالتَّحريم

فصل

هذافمأخذوغيرها،بهاالمدخولحقِّفيبائنةًواحدةًجعله!منوأمَّا

التَّحريم،به!يحصلُبينونةًتقتضيوإنَّمابوضعها،عددًاتفيدلاأنَّه!:القول

أنتِ:قالإذاكما،عوضٍبدونبواحدةٍالدُّخول)2(بعدإبانتَهايملكوهو

ملكإذاولأنَّه.سقطتْأسقطَهافاذاله،حقٌّالرَّجعةفانَّبائنةً،طلقةًطالقٌ

ولأنَّ.بتركهمُحسِنٌفانَّه،بدونهالإبانةَملكَمنهايأخذهبعوضإبانتَها

عوّ

ذلك.فلهوأبانَهاأسقطَهفاذا،عليهلالهمستحقالعوض

النسخ.منوالمثبت."فالزائدة":المطبوعفي(1)

النسخ.فيوليست"بها"،بعدها:المطبوعفي)2(
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فصر

مطلقَيفيدالتَّحريمأنَّ:فمأخذه،رجعيَّةواحدةٌإنَّها:قالمنوأمَّا

فلاعليهازادوما،الواحدةوهومنةبالمتيقَّنيَصْدُقوهو،الملكانقطاع

فياللَّفظإعمالُأمكنوإذا،موجبٍبغيرإثباتهيَسُوغُفلا،لهاللَّفظفيتعرُّضَ

لها.موجِبَلاعليهفالزِّيادة،بموجبةوفَّىفقدالواحدة

وحيئمذٍ،محرَّمةًالرَّجعيَّةيجعلمنأصلعلىجدًّاظاهروهذاقالوا:

لاالأعمِّعلىوالدالُّ،بائنٍتحريمأورجعيَّةٍتحريممنأعمُّالتَّحريم:فنقول

ليسأوالأخصَّ،يستلزملاالأعمُّ:قل!شئتَوإنالأخصِّ،علىيدلُّ

الأخصَّ.يُنتِحلاالأعمُّأو،الأعمِّلوازممنالأخصُّ

صر

أومحرَّمٍأورجعيٍّطلاقٍأوظهارٍمنأرادعمَّايُسأَل:قالمنوأمَّا

الطَّلاقلإيقاعيوضعلماللَّفظأنَّ:فمأخذه،ذلكمنأرادمافيكون،يمينٍ

بالئيةبعضهاإلىصَرفَهفإذاوالإيلاء،والظِّهارللطَّلاقمحتملهوبل،خاصَّةً

ولا،أرادهماإلىفينصرف،بنيَّتةإليهوصَرَفَهلةصالحهوفيمااستعملَهفقد

لووكذلكعَتَقتْ،بذلكأَمتهعِتْقَنوىلووكذلك.عنهيقصرولابهيتجاوز

.نواهمالزِمَهالأمةمنواليمينَالزَّوجةمنالإيلاءنوى

اتِّباعًا،يمينٍكفَّارةُاللَّفظبنفسلزِمَهعينهاتحريمَنوىإذاوأمَّاقالوا:

حرَّمإذا")1(:"صحيحهفيمسلمرواهالذيعبَّاسٍابنوحديثِالقرآنلظاهر

حسَنَةٌ!أشُغألمحهِرَسُوِللَكؤُفِىالّقًذكاَنَ:وتلايُكفِّرها،يمينفهيتَةامرأالرَّجلُ

.،12:لأحزاب]ا

تخريجه.سبق(1)
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كفَّارةُبهالتَكلُّمبمجرَّديلزمهإنَّهالظِّهار:فيمجاهدقالمايُشبِهوهذا

يُطلِّقلمإذاالكفَّارةيوجبفإنَّه،الشَّافعيِّقولالحقيقةفيوهو(،الظِّهار)1

الفور.علىعقيبَه

فقدالإخبارأرادفإنوالإخبار،الإنشاءيحتملاللَّفظولأنَّقالوا:

السَّببعنسئلالإنشاءأرادوإن.منهفيفبَل،لهصالحهوفيمااستعمله

لصلاحية،منهقُبلاثنتينأوواحدةًأوثلاثًاأردتُ:قالفإن،بهحرَّمهاالذي

بموجبصرَّحلأنًّه؛كذلككانالظِّهارنوىوإن.بنيَّتهواقترانِهلهاللَّفظ

ذلكنوىفإذا،التَّحريممُوجَبه"أمِّيعليُّكظهر"أنت:قولهلأنَّالظِّهار؛

احتمالهعلىيزيدلابالنيةللطَّلاقواحتمالُهظهارًا،كانالتَّحريمبلفظ

منهاامتناعٌلأنَّه؛مكفَّرةٌيمينفهومُطْلقًاتحريمها)2(أرادوإنبها.للظِّهار

باليمين.منهاكامتناعهفهوبالتَّحريم،

اللَّفظأنَّ:قولهفمأخذُطلاقًا،بهينويأنإلاظهارٌإنَّه:قالمنوأمَّا

التَّحريمإليهليسالعبدفإنَّوزور،القولمنمنكرٌفهوللتَّحريم،موضوع

أحلَّماحرَّمفإذا،ذلكعليهاترتَّبالتيالأسبابإنشاءُإليهوإنَّما،والتَّحليل

هذابل،أمِّيكظهرعليئَ)3(أنتِ:كقولهفيكونوالزُّور،المنكرقالفقدلهاللّه

التَّحريمعلىدلَّعليهتَحرُمبمنشبَّههاإذالأنَّهظهارًا،يكونأنأولى

2(.43)9/"السنة"شرحوفي(،04)5/""تفسيرهفيالبغويعنهحكاه(1)

"تحريمًا".:م)2(

د.فيليست"علي")3(
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فهوالظِّهار،لفظفيالتَّشبيهبموجبصرَّحفقدبتحريمهاصرَّحفإذا،باللُّزوم

ظهارًا.يكونأنأولى

فيكنايةًيصلُحلأنَّهبها؛إليهفصرفناه،بالئيةطلاقًاجعلناهوإنَّماقالوا:

وإذاالظَهار.إلىينصرففإنَّه،إطلاقهبخلاف،بالنيّةَإليهفيُصْرَف،الطَّلاق

الطَّعامتحريمأنَّالقولهذاأربابأصلمنإذيمينًا،كاناليمينبهنوى

اللَّفظ،لهيصلُحمانوىاليمينَالزَّوجةبتحريمنوىفإذامكفَّرم!،يمينونحوِه

منه.فقُبِل

بهأعني:بقولهوصَلَهأوالطَّلاقبةنوىوإنظهارٌإنَّه:قالمنوأمَّا

كونهعنيخرجولاظهارًا،كونهتقريرمنذكرنام!:قولهفمأخذ،الطَّلاق

وأالطَّلاق،بهونوىأمِّي،عليُّكظهرأنتِ:قاللوكما،الطَّلاقبنيَّةظهارًا

عندطلاقًاويصيرالظِّهار،عنبذلكيخرجلافإنَّهالطَّلاق،بهأعني:قال

فيعليةالأمركانمالموافقته؛إليهيُلتفَتلاشاذٍّقولٍعلىإلاالأكشرين

بهنوىفإذا،وإبطالِهلذلكالإسلامونَسْخِطلاقًا،الظِّهارجَعْلِمنالجاهليَّة

إطلاقعندالجاهليَّةأهلُعليهكانممَّاورسولهاللّهأبطلهمانوىفقدالطَّلاق

استقرَّماتغييرفينيّتهتُؤثِّرفلاشرعًا،يحتملهلامانوىوقدالظِّهار،لفظ

.عبادهبينبهحكمالذيادلّهحكمعليه

ذلكإيقاعبينالتَّسويةمنأصلهعلىوأصحابهأحمدجرىثمَّ

فيأصلهعلىالبابينبينالإسلامشيخوفرَّق،والعتاقكالطَّلاقبةوالحلف

بينوافقهماومنوأحمدالشَّافعئيُفرَّقكما،والحلفالإيقاعبينالتَّفريق

يُعلِّقهأويُنجِّزهأنوبين،مكفَّرةًيمينًافيكونبهيحلفأنبينالنَّذر:فيالبابين

نإالأيمانفيتقريرهسيأتيكماالوفاءِ،لازمَنذرًافيكون،وقوعةيقصدبشرطٍ
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الحلفوبينالتَّحريمإنشاءبينيفرِّقواأنهذاعلىفيلزمُهم:قال.ادلّهشاء

بشرطٍتعليقهأوتنجيزهوفي،يمينٍكفَّارةيلزمُهحالفًابهالحلففيفيكون،به

،عبَّاسٍابنعنالمنقولمقتضىوهذاالظِّهار.كفَّارةُيلزمهمظاهرًامقصودٍ

يمينًا)2(.جعلهومرَّة1ً(،ظهارًا)جعلهمرَّةًفانَّه

قضر

الحلالتحريمأنَّ:قولهفمأخذ،حالٍبكلِّمكفَّرةٌيمينإنَّه:قالمنوأمَّا

الصَّحابة،وآثاروالمعنىبالنَّصِّلمجفَّر،يمينواللِّباسوالشَّرابالطَّعاممن

صصير

وَألمحهُمَرضَا!أَزوَطِقتَتتَعِنىلَكَأللَّهُأكَلَّلِوَمُحَرّمصُمَآألنيُّيائهُّا):قالسبحانهاللّهفان

يكونأنبدَّلاو.،2-1:]التحريم!!نِك!!لَكؤُتحَ!ألَّىُفَرَضَرحِو!قَدغَفوُرٌ

السَّببمَحلِّوتخصيصُ،سببهلأنَّه؛الفرضهذاتحتداخلًاالحلالتحريم

لَخَلاخُصَّفلوأوَّلًا،بالبيانالمقصودهوإذقطعًا،ممتنعٌالعامِّجملةمن

.ممتنعٌوهو،البيانعنالحكمسببُ

اللّّهقدَّسالإسلامشيخعنهفسألتُ،القوَّةغايةفيالاستدلالوهذا

كفَّارتُها،الزَّوجةفيكبرى)3(يمينٌلكنه،يمينالتَّحريم،نعم:فقال،روحه

:قال.باللّّهاليمينكفَّارةكفَّارتهاعداها،فيماصغرىويمينالظِّهار،كفَّارة

فيوالدارقطني(،1)2286شيبةأبيابنوبنحوه-(13851)الرزاقعبدأخرجه(1)

عتق":قالالحرامفيعباسابنعنجبيربنسعيدطريقمن-35(0)7/""السنن

شرطعلىصحيحوسندهمسكينا".ستينإطعامأو،متتابعينشهرينصيامأو،رقبة

الشيخين.

.(1)473مسلمأخرجه)2(

.المطبوعفيليست"يمين"لكنه)3(
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يمينالتَّحريمإنَّ:بعدهمومنالصَّحابةمنوغيرهعبَّاسٍابنقولمعنىوهذا

تُكفَّر.

ولااستدلالًا،وتقريرهانقلًا،المسألةهذهفيالمذاهبتحريرفهذا

عليهينبنيماونصرةَالتَّعصُّبَوجانبَ،والإنصافَالعلمَآثرَمنعلى-يخفى

.المستعانوباللّّه،المرجوحمنالرَّاجحُ-الأقوالمن

فصل

الشَّرابأوالطَّعاممنالزَّوجةغيرشيئًاحرَّممنأنَّذكرنابماتبيَّنوقد

فيخلافٌهذاوفي،يمينٍكفَّارةوعليه،بذلكعليهيحرملمأَمتهأواللِّباسأو

مواضع.ثلاثة

يحرم:حنيفةأبووقالالجمهور.قولوهذا،يحرملاأنَّه:أحدها

وطؤهالهيحلُّلافإنَّه،امرأتهمنطاهرَإذاكماالكفَّارة،تُزيلهمقيَّدًاتحريمًا

يوجبماوهي،تَحِلَّةًذلكفيالكفَّارةسمَّىسبحانهاللّّهولأنَّيكفِّر،حتَّى

أَصَلَّ!رتُحَرّمُىمَاَا:لنبيِّهقالسبحانهولأنَّهقبلها،التَّحريمثبوتعلىفدلَّ،الحلَّ

ط

حرَّملوكمابتحريمهفيحرم،لهأبيحلماتحريمولأنَّه(،1:]التحريم!لَكَأدلَّهُ

زوجتة.

ضدّهوالذيالحَلِّمنتَحِلَّةًالكفَّارةسُمِّي!إنَّما:يقولونومنازعوه

عقدها.بعداليممِنتَحُلُّفهيالتَّحريم،مقابلَهوالذيالحِلِّمنلاالعَقْد،

!

ومنْعُ،العسلأوالأَمةتحريملمرادفا!،لَكَأدلَّهُأَصَلَّلِوَ!صّوُمَآا:قولهوأمَّا

شرعًا.للتَّحريمإثباتٌلابالقولتحريمٌفهوتحريمًا،يسمَّىوذلك،منهنفسه
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فلو،عليُّحرامٌأنتِ:بقولهأوبالظِّهارالزَّوجةتحريمعلىقياسهوأمَّا

ذإالظِّهار،علىقياسًاالحنثعلىالتَكقيرتقديملوجبالقياسهذاصحَّ

يلزمقولهمفعلى،الحنثبعدإلاالتَكفيريجوزلاوعندهم،معناهفيكان

فيلزم،اليمينتحلَّةادلّّهفرضوقدحرامًا،يفعلهأنإمَّابدَّ:ولاأمرينأحد

إلاالتَّحلَّةإلىيصللالأنَّه؛المفروضضرورةمنأومفروضًاالمحرَّمكونُ

تقديميجوزلالأنَّهحلالًا؛فعلهإلئلهسبيلَلاأنَّهأو.عليهالمحلوفبفعل

فيقيلماهذا.ممتنعحراموهوعليهوإقدامُه،الحلَّبهافيستفيدالكفَّارة،

الجانبين.منالمسألة

منبمنزلةفهوشيئًاحرَّممنفإنَّض،وغمودقَّةٌوفيها،غَورٌفلهاوبعدُ،

المحلوفحرمةهتْكُلهيجزْلمتركهعلىحلفولو،تركهعلىبادلّّهحلف

المحلوففعلعلىالإقداملهجازالتزمهافإذاالكفَّارة،بالتزامإلابفعلهبه

مافعلعلىالإقدامَلهيُبِيحُلاالشَّارعفإنَّالكفَّارةتركعلىعزمفلو،عليه

منلهفرضماالتزمإذاويُبيحهفيهلهيأذنوإنَّمافيه،لهويأذنُعليهحلف

التَّحريمأوبالحلفمنهامتناعهبعدوإباحتُهفيهلهإذنُهفيكون،الكفَّارة

لهفرضالذيلحكمهالتزامهبسبب،عليهمنهونعمةًله)1(،ادلّهمنرخصةً

فإنَّ،عليهإصْرًانفسهعلىعقدَهالذيالمنعُبقييلتزمهلمفإذاالكفَّارة،من

منشرْعِفياليمينكانتوقدحكْمَه،والتزمَاتَّقاهعمَّنالاَصارَرفعإنَّمااللّه

لهاوجوَّزالأمَّةهذهعلىادلّهفوسَّعالحِنثُ،يجوزولابها،الوفاءيتحتَّمقبلنا

الحنث.فيلهيوسَّعْلمبعدُولاقبلُلايُكفِّرلمفإذاالكفَّارة،بشرطالحنثَ

يكقِّر.حتَّىيَحرُمإنَّه:قولهمعنىفهذا

د.فيليست"له")1(
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مذهبفيالقولينأحدهوبل،احَمُهدلهجم!حنيفةأبيمفرداتمنهذاوليس

نفسهمنمنع:منْعانِبهتعلَّققدوالحلفالتَّحريمهذاأنَّ:يُوضِّحهأحمد.

وأتحريمُهيُحرِّمةلمفلو،الكفَّارةبدونللحنثالشَّارعمنومنعٌ،لفعله

أنَّالأمرغايةكإنبل،أثرٌلهالشَّارعلمنعولانفسَهلمنعِهيكنلميمينُه

حِلُّعليهيتوقَّفلاصومًاأوعتقًاأوصدقةًالمنعبهذاذمَّتةفيأوجبالشَّارع

منالسَّواءعلىوبعدَهالمنعقبلَهوبل،البتَّةَتحريمُهولاعليهالمحلوف

لاوهذا،الإذنفيولامنهالمنعفيلاالبتَّةَ،أثرللكفَّارةيكونفلا،فرقٍغير

.فسادهيخفى

الكفَّارة،تقديميجوزلاحيثُتحريمهمععليةبالإقدامإلزامهوأمَّا

التَنبفيرعلىفعزمُهالتَكفير،علىعزمهعندالإقداملهيجوزإنَّماأنَّه:فجوابه

الكفَّارة،يلتزملمإذاثابتًاالتَّحريميكونوإنَّما،عليهتحريمهبقاءمنمَنَع

التَّحريم.يستمرّلاالتزامهاومع

فصل

منقولوهذا.اليمينبمنزلةوهو،بالتَّحريمكفَّارم!يلزمهأن:الثَّاني

فإنَّهماالشَّافعيُّومالكًا،إلا،والحديثالرَّأيفقهاءوقولالصَّحابةمنسَمَّينا

بذلك.عليةكفَّارةلاقالا:

اللّّهفإنَّأسقطوها،الذينمنبالنَّصِّأسعدُالكفَّارةأوجبواوالَّذين

ط

صريحٌوهذا!،لَكَأدلَّهُأَ!لَّ!صتُحَرّوُمَاَا:قولهعقبَالأيمانتحلَّةذكرسبحانه

لهشاملًاوإمَّابهمختصًّاإمَّا،الأيمانتحلَّةفيةفرضقدالحلالتحريمأنَّفي

حكمعنالسِّيإقفيالمذكورةالكفَّارةسببيُخلىأنيجوزفلا،ولغيره

.الامتناعظاهرهذا،بغيرهويُعَلَّقالكفَّارة
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فإنَّ،أقوىبل،باليمينمنهكالمنعبالتَّحريمفعلهمنالمنعفإنَّوأيضًا

هتْكَتضمَّنفالتَّحريم،سبحانهاسمهحرمةهَتْكَتضمَّنتْ)1(إناليممِن

كان=المكلَّففحرَّمهحلالًا،الشَّيءشرعإذافإنَّه،وأمرهشرعهحرمة

شرعه.مالحرمةهتكً!تحريمه

ولا،الاسمحرمةهتْكَاليمينفيالحنثيتضمَّنلم:نقولونحن

فاساتعليلوهوالفقهاء،منيقولهمنيقولهكما،الشَّرعحرمةهتْكَالتَّحريمُ

البتَّةَلأحدٍادلّهجوَّزومامستحبّ،أوواجبٌوإمَّاجائزإمَّاالحنثفانَّجدًّا،

النَّبيُّع!يموأخبرالكفَّارة،معالحنثلعبادهشرعوقداسمة،حرمةَيَهتِكَأن

وأتى،يمينهعنكفَّرمنهاخيرًاغيرَهاورأى،يمينٍعلىحلفَإذاأنَّه

فييُبَعْلموتعالىتباركاسمهحرمةهتْكَأنَّومعلوئم)2(.عليهالمحلوفَ

الحَلِّ،منتَفْعِلةٌوهي،تَحِلَّةتعالىاللّّهسمَّاهاكماالكفَّارةوإنَّماقطُّ،شريعةٍ

يكونباليمينيكونكماالعقدُوهذاإلّا،ليساليمينُعَقَدتْه)3(ماتَحُلُّفهي

،2:]التحريم%!نِصببؤ!لَصبؤُئحَلهألمحهُ)قَدفَرَضَ:لىتعاقولهسرُّوظهر.بالتَّحريم

صط

.!لَكَأدلَّهُأكَلَّلِوَتُحَرّمرُمَاَا:قولهعقيبَ

فضا

الأَمةبينالزَّوجةغيرفيالتَّحريمفي)4(فرقَلاأنَّه:الئَّالثالفصل

النسخ.لخ!ف"تضمن(":المطبوعفي(1)

.(0651)مسلماخرجهالذيهريرةأبيحديثفيكما2()

النسخ.خلاف"به"عقد:المطبوعفي)3(

ا!خ.خلاف"بين(:المطبوعفي)4(

446



الأَمةتحريمفيأوجب(1)فإنه،الشَّافعيُّوحدهإلاالجمهور،عندوغيرها

وأيضًاغنِرها.دونعندهالأبضاعفيتأثيرٌلهالتَّحريمإذ،اليممِنكفَّارةَخاصَّةً

الحكمعنالسَّببمحلُّيَخرجُفلا،الجاريةتحريمالاَيةنزولسببفإنَّ

.بغيرهولتعلَّق

وهو،الحلالبتحريماليمينتحلَّةفرْضَعلَّقالنَّصُّ:يقولونومنازعوه

تقدَّموقدسببها،وُجِدحيثالكفَّارةفتجبوغيرها،الأمةتحريممنأعمّ

أعلم.وادلّّه.تقريره

بأهلِكِالْحقي:لأمرتهالرجلقولفي!ي!اللّهرسولحكم

ادلّّهرسولعلىدخلتْلمَّاالجَوْنابنةأنَّ)2(:البخاريِّ""صحيحفيثبت

ا!قِي،بعظيمٍ"عُذْتِلها)3(:فقالمنك،باللّّهأعوذ:قالتمنهاودنا!ي!

".بأهلك

اللّّهرسولرسولأتاهلمَّامالكٍبنكعبأنَّ)4(:"الصَّحيحين"فيوثبت

بأهلكِ.الْحَقِي:لهاقالامرأتهيعتزلأنيأمره!ي!

بهيقعولا،بطلاقٍهذاليس:طائفةٌفقالتهذا،فيالنَّاسفاختلف

(.الظَّاهر)ْأهلقولوهذا،ينْوِهلمأونواه،الطَّلاق

.المطبوعفيليست"فإنه)(1)

اكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن52(45)برقم2()

.المطبوعفيليست"لها")3(

بنكعبحديثمن)9276(ومسلم4(،4)18منهامواضعفيالبخاريأخرجه4()

براءتة.قصةفي،مالك

.(01/187)""المحلىانظر:)5(
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إليهاأرسلوإنَّم!،الجَوْنابنةِعلىعَقدَيكنلم!ي!والنَّبيُّقالوا:

ليخطبها.

بنحمزةحديثمن")1(البخاريِّ"صحيحفيماذلكعلىويدلُّقالوا:

فأُنزِلتْ،بالجَونيَّةأُتِيوقد!،اللّّهرسولمعكانأنَّه،أبيهعنأُسَيدأبي)2(

فدخلدَايَتُها)3(،ومعها،نخلٍفيشَراحيلبنالنعمانبنتِأُميمةبيتفي

المَلِكةُتَهَبُوهل:فقالت،"نفسَكِلي"هَبِي:فقال!لمجمّاللّهرسولعليها

منك،بادلّهأعوذ:فقالتلتَسْكُن،عليهايدَهليضعَفأهوى؟للسُّوقةنفسَها

رَازِقيَّين)4(،اكْسُهااُسَيد،أبا"يا:فقالخرجثمَّ،"بمعاذٍعُذْتِ"قد:فقال

.باهلها"وأَلْحِقْها

!يمّاللّّهلرسولذكرتُ:قالسعدٍبنسهلعن()ْ"مسلم"صحيحوفي

فنزلتْ،فقَدِمتْإليها،فأَرسلإليها،يرسلأنأُسَيدأبافأمر،العربمنامرأةً

قالت:كلَّمهافلمَّاعليها)7(،ع!يمّرسولـالدّهفدخل،ساعدةبنيأُجُمِ)6(في

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

52(.)55برقم

.دمنساقطة"ابي"

"ومعها:البخاريعندلماموافقالنسخمنوالمثبت،تحريف"دابتها("،:المطبوعفي

لها".حاضِنةٌدَايتُها

"الباري"فتح:انظر.زرقةبياضهاداخلفييكون،طوالبيضكتّانمنثياب:الرازقية

/9(.)935

2(.0)70برقم

الحصن.هو

منكسةامرأةفاذاعليها،دخلجاءهاحتى!وّاللّّهرسول"فخرج:المطبوعفي

النسخ.منوالمثبترأسها"،
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قالت:هذا؟منأتدرينَلها:فقالوا،منِّي"أَعذتُكِ"قد:قال،منكبالدّهأعوذ

منأشقىكنتُأنا:قالت،ليخطبكِجاءكِ!ن!،اللّّهرسولهذا:قالوالا،

ذلك.

،واحدٍمقامٍفيواحدةٍامرأةٍفيواحدةٍقصَّةٍعنأخباركلُّهاوهذه:قالوا

عليهادخلوإنَّمابعدُ،تزوَّجهايكنلم!سًي!اللّهرسولأنَّصريحةٌوهي

ليخطبها.

ألفاظمنهذابل-:وغيرهمالأربعةالأئمَّةمنهم-الجمهوروقال

أباناأنَّ(1)"البخاريِّ"صحيحفيثبتوقد،الطَّلاقبهنوىإذاالطَّلاق

بابه،عَتَبةَفلْيغيِّرمُرِيْهِ:إبراهيملهاقاللمَّاامرأتهبهطلَّقإبراهيمبنإسماعيل

بأهلك.الْحَقِي،أفارقكِأنأمرنيوقد،العَتَبةأنتِ:فقال

لمَّاقالتْفإنَّهاعليها،عقدَكان!لمج!أنَّهفيكالصَّريحعائشةوحديث

منها.ودنا:قولهاوُيؤكِّده.بأهلهالزَّوجدخولفهذا،عليهأُدخِلتْ

يدلُّلاوهذا،"نفسَكِلي"هَبِي:قولهفيهمافغايةأُسَيد،أبيحديثوأمَّ!

لاللدُّخول!يمّمنهاستدعاءًهذايكونأنوجازلها،نكاحهيتقدَّملمأنَّهعلى

للعقد.

عقا)2(،وُجِديكنلمأنَّهفيأصرحُهافهو،سعدٍبنسهلحديثوأمَّا

والظَّاهر،ليخطبكِجاء!ي!اللّّهرسولهذاقالوا:إليهاجاءلمَّا"!ي!أنَّهفيةفانَّ

إليها،يُرسِلأنأُسيدأبافأمر:حديثهفيقالسهلًالأنَّ؛الجَوْنيَّةهيأنَّها

اكأيلَّةُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن)3364(برقم(1)

عقد"."في:م)2(
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.(1إليها)فأرسل

منهمفكلّ،وسَهلأُسَيدوأبيعائشةعلىدارت)2(،واحدةٌفالقصَّة

،"لمجخطبكِ"جاء:قولهبينالتَّعارضويبقى،متقاربةلمجهاوألفاظهمرواها،

وأوهمًا،اللَّفظينأحديكونأنفإمَّا،منها"ودناعليهادخل"فلمَّا:قولهوبين

محتمل.وهذا،العامُّالدُّخولبل،امرأتهعلىالرَّجلدخولليسالدُّخول

مناللَّفظهذايزلولم،صريحإسماعيلقصَّةفيعبَّاسٍابنوحديث

أفرَّهمبلالنَّبيُّع!ييه،يُغيِّرهولم،والإسلامالجاهليَّةفيبهايُطلَّقالتيالألفاظ

أنتِب:-القدوةوهم-الطَّلاقع!يمّاددّهرسولأصحابأوقعوقد.عليه

خَلوتِوقد،خليَّةوأنتِ،لأهلكِووهبتُكِ،واختارِي،بيدكوأمركِ،حرالم

وأنتِ،غاربكِعلىوحبلكِ،مُبراةوأنتِ)3(،بَارَأْتُكِوقد،بريَّةوأفتِ،منِّي

الحَرَجُ.

أحقُّوهوواحد!(:عمر)ْوقال.ثلاثالخليَّةعمر)4(:وابنعليفقال

.دفيليستإليها("فأرسل"(1)

35(.3589،)9/"الباري"فتحفيمتعددةأوواحدةقصةأنهاعلىالكلامانظر2()

"."أبرأتك:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(

تخريجه.سبق)4(

عنالهادبنشدادبناللّّهعبدطريقمن(0167،)1664منصوربنسعيدأخرجه)5(

،(11)176الرزاقعبدوأخرجه.صحيحوسندهبها،أحقوهو،واحدةالبتَّةعمر:

عمرعنالنخعيإبراهيمطريقمن(184)55شيبةأبيوابن(،0451)4والبيهقي

ضعيفوسندهبها"،أحقوهو،واحدة"هي:والبائنة،والبتة،والبرية،الخليةفي

عمر.يدركلمإبراهيم؛للانقطاع
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وقال(.1خليَّةم!فانتِخرجتِإنلها:قالوامرأتهرجلٍبينمعاويةوفرَّق.جها

وهوواحدةٌهيعمر:وقال)2(.ثلاثٌإنَّها:البريَّةفيوزيدعمروابنعلي

وقد)5(.واحدةٌعمر:وقال)4(.ثلاثٌهي:الحرجفيعليوقالبها)3(.أحقُّ

".حرامٌو"أنتِ"بيدكِ"أمركِفيأقوالهمذكرتقدَّم

ماإلىالنَّاسردَّأنَّهفعُلِملفظًا،لهيُعيِّنولمالطَّلاقذكرسبحانهواللّّه

الئية.معالطَّلاقبهوقعبهعُرْفُهمجرىلفظٍفأيُّطلاقًا،يتعارفونه

تكلَّمفإذالافظِها،مقاصدعلىللدَّلالةبل)6(لعينها،تُرادلاوالألفاظ

يقعولهذا،حكمهعليهترتَّب-المعنىذلكبهوقصدمعنًى،علىدالٍّبلفظٍ

بصريحأحدهمطلَّقلوبل،بألسنتهموالهنديِّوالتُّركيِّالعجميِّمنالطَّلاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مروانعنسلمةبنحمادطريقمن(01/391)"المحلى"فيحزمابنذكره

.ثقاتورجاله.عنهالأصفر

""الكبرىفيالبيهقيفاخرجهزيدٍأثرُوأما،تخريجةسبقفقدوعليعمرابنأثرأما

البصريعإمربنعمرفيةبه؛بأسلاوسنده،هشامبنسعيدطريقمن34(4)7/

شيبةأبيابنوأخرجه.بالقويليس:النسائيوقال،صالحشيخ:عديابنقال

:يقولكانثابتبنزيدأنقتادةعنسعيدطريقمن(45184،18473،01848)

زيدًا.يدركلمقتادة؛ضعيفوسنده،ثلاثوالبائنةوالبريةالبتةفي

قريبًا.تخريجهسبق

صحيح،وسنده،حسانوأبيخلاسطريقمن()18175شيبةأبيابنأخرجه

من(0211)9الرزاقعبدوأخرجه(،01/491)"المحلى"فيحزمابنوصححة

عليًّا.يدركلمقتادة؛ضعيفوسنده،عنهقتادةطريق

إسناد.دون(01/491)"المحلى"فيحزمابنعنهحكاه

د.فيليست"بل"
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يفهملابماتكلَّمفإنَّهقطعًا،م!شيبهيقعلممعناهيفهمولمبالعربيَّة،الطَّلاق

بهذايقعلاالطَّلاقأنَّعلىمالكٍبنكعبحديثدلَّوقد.قَصَدَهولامعناه

بالنية.إلاوأمثإلِهاللَّفظ

بينفرقَولاوكناييها،صريحِهاالألفاظسائرفيجارٍذلكأنَّوالصَّواب

أَمتيأو،الفواحشيأنيلاحرّغلالمغلامي:قالفلو،والطَّلاقالعتقألفاظ

بذلكيَعتِقْلم=نواهولاالعتقُببالهيخطُرولمالفجور،تَبغِيلاحرَّةٌأمة

امرأتك؟أين:لهفقيلفافترقا،طريقٍفيامرأتهمعهكانتلووكذلكقطعًا.

تطلق.لمطلاقًا=يُرِدولمسَرَّحتُها:وقالشعرهاسَرَّحأوفارقتُها،:فقال

لم-طالقٌإنَّها:بذلكعنهاإخبارًالغيرهوقال(الطَّلْقُ)1ضربَهاإذاوكذلك

أنتِلها:فقال،منهفأُطلِقتوثاقٍفيالمرأةكانتإذاوكذلك.بذلكتطلقْ

)2(.الوثاقمنوأراد،طالقٌ

مانظيروبعضهاالصُّور،هذهبعضفيوأحمدمالكمذهبكلُّههذا

أحدانفردفلوعليه،دالٍّبلفظٍويأنيينويهحتَّىالطَّلاقيقعولا،عليهنصَّ

صريحٍإلىالألفاظوتقسيمالعتاق.ولاالطَّلاقيقعلمالاَخرعنالأمرين

باختلافيختلفلكن،الوضعأصلفيصحيحًاتقسيمًاكانوإنوكنايةٍ

لفظٍفربَّ،لذاتهللَّفظثابتًاحكمًاقليس،والأمكنةوالأزمنةالأشخاص

غيرفيكنايةٌومكانٍزمانٍفيصريحٌأو،اخرينعندكنايةقومٍعندصريحٍ

أحايكادلا""السَّراحلفظفهذا،بذلكشاهدٌوالواقعوالزَّمان،المكانذلك

بهتكلَّممنإنَّ:يقالأنيَسُوغُفلاكنايةً،ولاصريحًالاالطَّلاقفييستعمله

.الولادةوجع(1)

735(.)3/فيهذامثلتقدم)2(
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الشَّرععرفلهثبت)1(أنَّهويُدَّعَىينوِه،لمأونواهامرأتهطلاقُلزِمَه

يكادفلاالاستعمالأمَّاواستعمالًا:شرعًاباطلةدعوىهذهفانَّ،والاستعمال

تعالى:كقوله،الطَّلاقغيرفياستعملهفقدالشَّرعوأمَّاالبتَّة،بهيطلِّقأحا)2(

فَمَاتَمَسُّوهُنَّاققتلِمِنثُوَّطَلَّقتُمُوهُنَّنَكَختُوُآتمُؤ!تِإِذَأامًنُواألَّذِينَ)يآ!ا

ط

:الأحزابأ!جَمِيلآسَ!إحًاوَسَرِّحُوهُفَّ!تِّعُوهُنَّتَعتَدُّو!اعِدَّقمِنلَ!ضعَليهِنَّ

فيالشَّرعاستعمله"،"الفراقوكذلكقطعًا.الطَّلاقغيرالسَّراجفهذا94،،

إلى!لِعِدَّتهِنَّفَطَلِّقُوهُنَّآنمِسِّلىطَلَّقتُمُإِذَاالنَّبىُّ)يَ!يّهُا:تعالىكقوله،الطَّلاقَغير

2،،-1:]الط!ق!غرُو!ز!أَؤفَارِقُؤهُنَّبِمَغرُوفٍفَأَمسِكوهُنَّأ!هُنَّبَلَغنَ)!اِذَا:قوله

لاماهذا،ثانيةٍطلقةٍإنشاءلاالرَّجعةتركُ:والمفارقةالرَّجعة،هنا:فالإمساك

معناهفَهِمَزوجتُه،طلقتْبهتكلَّممنإنَّ:يقالأنيجوزفلاالبتَّةَ،فيهخلافَ

التَّوفيق.وبادلّّه،سواءٌالبطلانفيوكلاهما،يفهمهلمأو

".)1(د،ص:"يثبت

.مفيليستأحد"")2(
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الظِّهاوه!!يالهاِاللهرسولحكم

للكفَّارةالموجبالعَوْدومعنىفيه،اللّهأنزلماوبيان

أ!تُهُؤإِلَّاأُمَّهَتِهِؤإن!صإِلمحهِومَّاهُنَّمِحبهوُمِّنطفِرُونَالّذينَ):تعإلىقال

وَالَّفينَ!لَعَفُوغَفُورٌآللَّهَوَإنَّوَزولثاألقؤلِمِّنَمُنحَرًاوَلَذ!وً!!ضلقُولُونَألَّى

مِمؤُلؤُظُونَشمَآسَّاذَأَنفتلِمِّنقخَريرُرَقًؤلِمَاقَالِوُاْيَعوُدُونَ!مَإِ!هِؤثُمِّمِنطفِرُونَ

شَمَاَسَّاأَنلمحكلمِن!تَابِعَينشًقريق!يَامُ!يَجِذفًن!خبِيُرُ!الغمَوُنَبِهءوَأللَّهُ

أللَّهطِحُدُودُوَتِتثَوَرَسُوِلهءبِألمحهِفُؤص!وْاذَلِكَمِشكِينًأفَإِظعَامُرسِتِّينَلَّؤ!خفًن

.،4-2:لمجادلةا]!أَلِضابعَذَوًتجَفِريِنَ

زوجتهمنظاهرَالصامتبنأوسأنَّوالمسانيد)1(السُّننفيثبت

واشتكتع!يماّاللّهزسولفيهجادلتالتيوهي،ثعلبةبنمالكبنتخَولة

اللّّه،رسوليا:فقالت)2(،سماواتٍسبعفوقمنشكواهااللّّهوسمعاللّّه،إلى

"الكبرى"فيوالبيهقي346(0)والنسائي2(630،)188ماجهابنأخرجه(1)

بنتميمعنالاعمشعنطرقمنومختصرًامطولًا2(4)591وأحمد382()7/

)خولةَالمجادِلةوسمَّوا(،2481/)الحاكموصححه،عائشةعنعروةعنسلمة

قصةفيوردماأصح"وهذا374(:/)13""الفتحفيالحافظقال(،ثعلبةبنتَ

فيوالبيهقي(148)2/والحاكم2(022)داودأبووأخرجه.وتسميتها"المجادلة

عائشة،عن،أبيهعن،هشامعن،سلمةبنحمادطريقمن382(7/)"الكبرى"

2731()9أحمدعندثعلبةبنتخولةعنالبابوفي.جميلةالمجادِلةسَفَوالكن

إسنادهالحافظوحسَّن(،24)79حبانوابن2(12،2512)4داودوأبي

قريبًا.وسيأني،عباسابنوعن(.433)9/

."تهسماوا":ح،م(2)
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سنِّي،خلافلمَّا،فيمرغوبٌشابَّةوأناتزوَّجنيالصامتبنأوسإنَّ

))ما"لجموّ:اللّّهرسوللهافقال،عندهكامِّهحعلنىلطنى،]له،)2()1(".ة
00ودر!

إليك.أشكوإئِّيالقَّهمَّ:فقالتشيءأ"،أمركِفيعندي

ضاعوا،إليهضَممتُهم)4(إنصغازًا،صِبيةًليإنَّ:قالتأنَّها)3(وروي

.القرآنفنزلجاعوا،إلئَيضَممتُهموإن

جاءتلقدالأصواتَ،سَمْعُهوسعالذيللّّهالحمد(:)ْعائشةوقالت

عليُّيَخفى)6(البيتكِسْرفيوأنا!شي!اللّّهرسولإلىتشكوثعلبةبنتخولة

زَؤجِهَافِىآلَّتىتجُدِلُكَقَؤلَاَللَّهُسَمِعَ)قَذ:وجلَّعزَّاللّّهفأنزل،كلامهابعضُ

.،1:دلةلمجاا]!جَمِيرسَمِمعللَّهَأ!صمَعُتَحَاوُكمَاِأنَّللَّهُوَاأللَّةِلَىإِوَقشتَ!

شهرين"فيصوم:قاليجد،لا:قالت،"رقبةً)الِيُعتِقْ:"!ي!النَّبئيُ)7(فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

لهأكثرتُ:ونثرتُالمصادر.فيلماموافقزمنوالمثبت"،"ونقرت:،جمد،،ص

الأولاد.كتيرةنثور:امرأة:يقالالأولاد،

التخريج.مصادرمنزيادة

فيالواحديوأورده(،234)3/"الكشافتخريج"فيالزيلعيذكرهاللفظهذا

والقسطلاني(،47)8/""الوسيطتفسيرهفيوالبغوي2(،495/)"الوسيط"تفسيره

قبله.فيماتخريجهوتمام(.641)8/"الساري"إرشادفي

والمصادر.النسخخلاف""ضمهم:المطبوعفي

تخريجه.سبق

جانبه.:البيتكسر

بنمعمرعنإسحاقابنحديثمنهوبلاضِيتلَّهُعَتفَا،رَعائشةحديثمنليسبعدهما

ثعلبةبنمالكبنتخويلةعنسلامبنادلّهعبدبنيوسفعنحنظلةبنادلّهعبد

-،إليهأشكو!يطادلّهرسولفجئتُ،الصامتبنأوسزوجيمنيظاهر:قالت
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"فليُطعِم:قال،صيامٍمنبهماكبيرشيخإنَّه،اللّّهرسوليا:قالت،"متتابعين

)1(بعَرَقٍساعتَئذٍفأُتِيَ،بهيتصدَّقشيءٍمنعندهما:قالت،مسكينًا"ستِّين

فإن"أحسنتِ،:قالآخر،بعَرَقٍأُعِينهوأنا،اللّّهرسوليا:فقالت،تمرٍمن

0ءَ)2(-ث
".عمِّكابنإلئوازْجعىمسكينًا،ستينعنه)3 فاطعِمىسمسِا

شهرمذامرأتهمنظاهَرالبياضيصخربنسلمةأنَّ"السُّنن(")4(:وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

نزلحتىبرِحتُفماعمك،ابنفانهاللّه"اتقي:وبقولفية،يجادلنيع!رَوّاللّهورسول

وأحمد22(1)4داودأبواخرجه.الحديثاَخرإلى،رقبةيعتق:فقال...القرآن

بنمعمرإسنادهوفي،وغيرهم938()7/والبيهقي()9427حبانوابن2731()9

فيالحافظوحسّنه،تقويهشواهدوله.حبانابنغيريوثقهلم،حنظلةبناددّهعبد

واحدًا.حديثًاالحديثينالمؤلفجعلوقد(.433)9/""الفتح

"سننانظر:.ذلكغيروقيلالمشهور،هوهذاصاعًا.عشرخمسةيسعمكتل:العرق

22(.41،2251،2261)داود"أبي

"فإنبدل""اذهبي:التخريجمصادروفي.بمنوالمثبت،النسخفيبياض""فإنبعد

المصادر.فيلماموافقوالمثبت"فأطعم".ز:،،حمد"،،ص

،6202)ماجهوابن32(،11،99)89والترمذي2(،2)13داودابوأخرجه

عنيساربنسليمانطريقمن(،11642)احمدأخرجهوكذا2(،640،2190

على":وقال2(،30)2/:والحاكم74(،4)الجارودابنوأخرجهصخر.بنسلمة

سليمانبينوبالانقطاع،مدلسوهوإسحاقابنبعنعنةأُعلَّوقد."مسلمشرط

وإرساله؛وصلهفيسليمانعلئاختلفوقد،الحقوعبدالبخاريُّأعلَّةوبه،وسلمة

بنمحمدمرسلُلهويشهد.الأشجبنبكيروارسلهمرَّ،كماإسحاقابنفوصله

حسَّنهوالحديث،الآتيعباسابنوحديث،سلمةوأبيثوبانبنالرحمنعبد

)7386(،قبلمعلَّقًاالبخاريعندوأصله(،433)9/""الفتحفيوالحافظالترمذي

2(.190)"الإرواء"فيالألبانيوشواهدهبطرقهوصححه
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يابذاك))أنتَ:!ي!النَّبيُّلهفقال،انسلاخهقبلليلةًواقعهاثمَّ،رمضان

اللّّه،لأمرصابروأنا-مرَّتين-اللّّهرسوليابذاكأنا:قلت:قال،؟"سلمة

مابالحقِّبعثكوالَّذي:قلت،"رقبةً"حَرِّرْ:قال.اللّّهأراكبمافيَّفاحكُمْ

"،متتابعينشهرين"صُمْ:فقال،رقبتيصفحةَوضربتُغيرها،رقبةًأملِكُ

بينتمرٍمنوَسْقًا"فأطعِمْ:قالالصِّيام،فيإلاأصبتُالذيأصبتُوهل:قال

،طعامٌلناماوَحْشَيْن)1(بِتْنالقدبالحقِّبعثكوالَّذي:قلتمسكينًا"،ستِّين

ستِّينفأطعِمْ،إليكفليدفَعْها،زُريقٍبنيصدقةِصاحبِإلى"فانطلِقْ:قال

قوميإلىفرجعتُ:قال،بقيَّتَها"وعيالكأنتوكُلْ،تمرٍمنوَسْقًامسكينًا

!وادلّّهرسولعندووجدتُ،الرَّأيوسوءَالضِّيقَعندكموجدتُ:فقلت

بصدقتكم.ليأمروقد،الرَّأيوحسنَالسَّعةَ

قد!يطالنبيَّأتىرجلًاأنَّ:عبَّاسٍابنعن)2("الترمذي"جامعوفي

امرأنيمنظاهرتُإنِّي،ادلّّهرسوليا:فقالعليها،فوقعَامرأتهمنظاهرَ

:قال."اللّهيرحمكذلك؟علىحَملَك"وما:قالأكفِّر،أنقبلعليهافوقعتُ

".اللّّهأمركماتفعلحتَّىتَقرَبْها"فلا:قالالقمر،ضوءفيخلخالَهازأيت

ئعين.جا:لمعنىوا."وحشيين":م(1)

(602)5ماجهوابن3(4)57والنسائي2(2)23داودأبيعندوكذا(،911)9برقم2()

وأبوالنسائيالإرسالورجح،وارسالهوصلهفياختلفوقد،عنهعكرمةطريقمن

والألبانيالملقِّنوابن2(240/):والحاكمالترمذيُّالموصولَوصحح،حاتم

لا":حزمابنوقال(،433)9/"الفتح)فيالحافظإسنادَهوحسَّن،وشواهدهبطرقه

سياتي.ماللموصولويشهد،الثقةزيادةقبولالأصلإذ؛"أرسلهمنإرساليضره

الإرواء"و"(،476)3/"التلخيصو"(،4921/)حاتمأبيلابن""العللانظر:

(290.)2
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غريمبٌ.صحيححسنحديثٌهذا:قال

ءً)1(.
قبليواقعالمظاهِرفيلمج!النّبيِّعنصخر،بنسلمةعنايضا:وفيه

بينانقطاعوفيه.انتهى.غرينبٌحسن:وقال.واحد!""كفَّارب!:فقاليكفّر،أن

صخر.بنوسلمةيسارٍبنسليمان

عن،دينارٍبنعمروعن،مسلمبنإسماعيلعن)2(:البزّار""مسندوفي

منظاهرتُإنِّي:فقال!يوّالنبيَّرجلٌأتى:قال،عبَّاسٍابنعن،طاوسٍ

اللّّه:يقل))ألم:!هادلّهرسولفقالأكفِّر،أنقبلعليهاوقعتُثمَّ،امرأني

حتَّىأَمْسِكْ":لقا،أعجبتْني:لقا،"3(؟:]المجادلة!شمَآسَّأأَنفتلِمِّن)

أنَّعلىهذا،منأحسنباسنادٍيُروىنعلمهلاالبزار:قال.ممفِّر"

العلم.أهلمنكثيرةٌجماعةعنهوروىفيه،مملِّمقدمسلمبنإسماعيل

أمورًا:الأحكامهذهفتضمَّنت

كونِمنالإسلامصدروفيالجاهليَّةفيعليهكانواماإبطالأحدها:

بهأعنيأمِّي،عليُّكظهرأنتِ:فقالله،بنيَّتهصرَّحولوطلاقًا،الظِّهار

خلافٍمنعسإهماإلابالاتِّفاق،وهذاظهارًا،وكانطلاقًا،يكنلمالطَّلاق=

تظاهرولوالشَّافعيُّ)3(:قالوالشَّافعيُّوغيرهما.أحمدعليهنصَّوقدشاذ،

يجوزفلا،لفظههذاطلاقًا.كانظهارًايريدطلَّقأوظهارًا،كانطلاقًايريد

تخريجة.سبقوقد(،11)89برقم(1)

متفقٌ،مكةنزيلالبصريمسلمبنإسماعيلفيه؛ضعيفوسنده(،)4833برقم)2(

آنفًا.سبقكم!وشواهدهبطرقةصحيحالحديثلكن،ضعفهعلى

2(.30)ص"المزني"مختصرفيكما)3(
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عليُّأنتِ(:1قإل)إذاأنَّهعلىأحمدونصَّ.هذاخلافمذهبهإلىينسبأن

كانالظِّهارلأنَّوهذابه،تَطْلُقولاظهارأنَّهالطَّلاق،بهأعنيأمِّي،كظهر

.المنسوخالحكمإلىيُعادأنيجزفلمفنُسِخ،الجاهليَّةفيطلاقًا

عليه،كانماعلىالطَّلاقبهنوىإنَّماالصامتبنفأوسوأيضً!

.الطَّلاقدونالظِّهارحكمعليهوأجرى

أبطلهالذيالحكمفيكنايةًجعلُهيجزْفلم،حكمهفيصريحفانَّهوأيضًا

أوجبُ.اللّّهوحكم،أحقُّاللّّهوقضاء،بشرعهوجلَّعزَّاللّه

عنهادلّّهأخبركمالأنَّه؛عليهالإقداميجوزلاحرامٌالظِّهارأنَّومنها:

وجهةِمنكرًاكونهجهةِبينوالفرق.حرالموكلاهماوزور،القولمنمنكرٌ

وإنشاءهبذلكعنهاإخبارهيتضمَّنأمِّىِكظهرعليَئأن!:قولهأنَّزورًاكونه

الزُّورفإنَّ،منكرٌوإنشاءٌ،زورٍخبرُفهووإنشاءً،إخبارًايتضمَّنفهوتحريمها،

سبحانهوختم.المعروفخلافوالمنكرالثَّابت،الحقِّخلافالباطلهو

الإثمسبببقيامإشعاروفيه2،،:]المجادلة!لَعَفُوّغَفُوُرُآدلَّهَ)وَ(نَّ:بقولهالاَية

به.لوَاخَذَومغفرتهادلّهعفولولاالذي

قولوهذابالعَود،تجبوإنَّماالظِّهار،بنفستجبلاالكفَّارةأنَّومنها:

تكلَّمإذا:قالطاوسٍعننَجيحٍأبيابنعنالثَّوريُّوروىالجمهور.

ابن)3(عنمعمروروى،عنهنَجيحٍأبيابنروايةوهذه)2(،لزمهفقدبالظِّهار

793(./01)"المغني"انظر:(1)

ورجاله،بهالثوريعنمهديابنطريقمن(01/15)"إالمحلىفيحزمابنأورده2()

73(./11)""المغنيفيقدامةابنُإليهوعزاه،ثقات

.المطبوعمنساقطةابن"")3(
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:قااط13:]خط!لِمَاقَالوايَعُودُوبط)ثمَّ:تعالىقولهفيأبيهعن،طاوسٍ

.(1)رقبةٍفتحريرُفيطؤها،يعودثمَّ،أمِّهكظهرعليهجعلها

وحكاهالظِّهار،بنفسالكفَّارةتجبأنَّهمجاهد)2(:عنالنَّاسوحكى

العَودأنَّعليهميَخْفَلموهؤلاء.البتِّيِّوعثمانالثَّوريِّعن)3(حزمٍابن

الجاهليَّةفيعليهكانواماإلىالعودهوعندهمالعودولكنالكفَّارة،فيشرطٌ

يأ!،نطلمجطنقِوُأدلَّهُ)وَمَقعَادَالصَّيد:جزاءفيتعالىكقولهالتَّظاهر،من

!وعَمَّاسَلَنطأدلَّهُ)عَفَا:قالطولهذا،تحريمهنزولبعدالاصطيادإلىعاد

.591:]المائدة

والزُّور،المنكرمنبهتكلَّممامقابلةفيوجبتإنَّماالكفَّارةولأنَّقالوا:

عليه.العزمأوالوطءدونالظِّهار،وهو

فعلهوالعودكانعنهونهىالظِّهارحرَّملمَّاسبحانهادلّّهولأنَّقالوا:

8(،:]الإسراءعُدلّؤعُذنَأ!يَزحمَكُؤ!اَنرَبُّمُؤأَن)عَسَى:تعالىقالكما،عنهالمنهيِّ

المنهيِّفعلنفسهنإ)4(فالعود.العقوبةإلىعدناالذَّفبإلىعدتمإن:أي

عنة.

إلىالطَّلاتطمنحكمَهفنقلَالجاهليَّة،فيطلاقًاكانالظِّهارولانَّقالوا:

بنحوهوأخرجه،بةالرزاقعبدطريقمن(01/15)"المحلى"فيحزمابنأورده(1)

ابنعنمعمر،طريقمن23()ص"الصحابةآثارفي"الأماليفيكماالرزاقعبد

الوطء.يريد:قالقالوا"لمايعودون"ثم:قالأبيهعن،طاوس

72(./11)"و"المغني433(،)9/""الفتحفيعنهحكاه)2(

5(.01/1)"المحلى"في)3(

"منا".:النسخفي)4(
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نأيقتضيوهذايُكفِّر،حتَّىالزَّوجةوتحريمَالتَكفيرَعليهورتَّبَالظِّهار،

كالطَّلاق.بلفظهمعتبرًاحكمهيكون

الظِّهار،لفظمجرَّدوراءأمرالعودوقالوا:،ذلكفيالجمهورونازعهم

:أوجهٍلثلاثة؛الإسلامفيإليهالعودعلىالآيةحمليصحُّولا

أتىولهذا،الإسلامفي(1يظاهر)منلحكمبيانالاَيةهذهأنَّ:أحدها

ظهارلحكمبيانًاهذاكإنوإذاههـ،)طفِرُونَ:فقالمستقبلًا،الفعلبلفظفيها

وإنَّيَعُودُونَ!،)ثُمَّ:بعدهيقولفكيفالعود،نفسعندكمفهو،لإسلاما

عندكم؟الظِّهارغير)2(العودهذامعنى

الماضيبمعنىالمضارعوكإن،ذكرتمماالعودكانلوأنَّه:الثَّاني

وجبتلما)4(=الإسلامفيعادواثمَّنسائهممنظاهرواوالَّذين)3(:تقديره

أينفمن،الإسلامفيعادوا)5(ثمَّالجاهليَّةفيتظاهرمنعلىإلاالكفَّارة

ظهار:أمرينهنافإنَّ؟عائدٍغيرالإسلامفيالظِّهارابتدأمنعلىيُوجِبونها

يجعلواأنإلا،بالكلِّيَّةالآنالظِّهارحكميُبطِلوذلك،إليهوعَودٌ،سابقٌ

لفظعننائبًا)6(المضارعولفظ،لفرقةٍو)يَعُودُونَ!،لفرقةٍ!)طفِرُونَ

الفصاحة.عنومُخرِحٌ،للنَّظممخالف!وذلك،الماضي

)1(ص،د،ح:"تظاهر".

"هو".يقتضيوالسياق.النسخفيكذا)2(

النسخ.منوالمتبت.("تقديرهكان":المطبوعفي)3(

النسخ.خلاف"ولما":المطبوعفي(4)

الجمع.بصيغةالنسخفيكذا)5(

"نائب".ز:د،ص،)6(
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صَخْربنوسلمةالصامتبنأوسأمرع!يمّادلّّهرسولأنَّ:الثَّالث

لا؟أمالجاهليَّةفيتظاهراهليسألهمإ:ولم،بالكفَّارة

شرطًاكانولوشرطًا،يجعلونهالذيالعودعنيسألهماولم:قلتمفإن

عنه.لسألَ

وقوعُيمكنزمئاالظِّهاربعدالإمساكنفسَالعَوْدَيجعلمنأمَّا:قيل

هوالعودجعلومنحجَّته،نفسوهو،قولهعلىجارٍفهذافيه،الطَّلاق

الوطء،قصدهمكانالمتظاهرينأنَّفيبيِّنٌالقصَّةسياق:قالالعزمأوالوطء

اددّه.شاءإنذلكتقريروسيأني.لهأمسكواوإنَّما

عزَّاددّهولكنَّ،كذلكهوفنعموزورًاالقولمنمنكرًاالظِّهاركونوأمَّا

أنَّكم!وبالعَود،به:بأمرينوالزُّورالمنكرهذافيالكفَّارةأوجبإنَّماوجلَّ

أحدهما.علىلاالوطء،وعلىعليهترتَّبإنَّماالإيلاءحكم

(1فصل)

فياختلفواثمَّالظِّهار،بعدبالعَودإلاالكفَّارةتجبلاالجمهور:وقال

فقال:قولينعلىوراءه؟أمرأوبعينهالظِّهارلفظإعادةهوهلالعود،معني

منأحدٍعنهذايحكُواولمالظِّهار،لفظإعادةهو:كلُّهمالظَّاهرأهل

مذهِبٌيكادلاالشَّكاةهذهكانتوإن،إليهيُستقوالمقولٌوهوالبتَّةَ،السَّلف

عنها.يخلوالمذاهبمن

المبتدأ.لاالمُعَادبالظِّهارإلاالكفَّارةسبحانهادلّّهيُوجِبفلمقالوا:

.مفيبياضهنا1()
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فيتَعقِللاالعربأنَّأحدها:،أوجُهٍثلاثةمنبالآيةوالاستدلال:قالوا

ثانيةً.مغمثلِهفعلَإلاالشَّيءإلىالعودَلغاتها

قال.وبينكمبينناالعربوكلامرسولهوكلاماللّّهكتابوهذاقالوا:

أنَّهفيسواءٌالآيةنظيرفهذا28،،:]ا!نعام)وَلَؤرُدُّوْالعًادُوألِمَاصوْاعَنهُ!:تعالى

وقالأوَّلًا.بهأتَوامابمثلثانيةًمغإتيانهموهو،باللَّامالعودفعلَ(1عدَّى)

ومنه.العقوبةكرَّرناالذَّنبكرَّرتمإنأي8،،الإسراء:1عُدلُّؤعُذنَأ!)!ان:تعالى

دلة:لمجاا1!لمجالهُوْاعَنهُثُوَّيَعُودُونَلخوَىأعَنِألّذَينَنُهُوْالَؤتَرَإَلَىأَ):لىتعالهقو

نظيرهفإنَّه،فيهالعودمنالمراديبيِّنوهونفسها،الظِّهارسورةفيوهذا8،،

.بذكرهقرينبٌوالعهدوأداةً)2(،فعلًا

الإتيانهوالقولإلىفالعودالظِّهار،لفظهوقالوهفإلَّذيوأيضا،:قالوا

هذا.غيرالعربتَعقِلُلاثانيةً،مرَّةًبه

وليسفعل،وإمَّاعزموإمَّاإمساكإمَّااللَّفظتكرارعدافماوأيضًا،قالوا:

العزمولأنَّمعنًى،ولالفظًالاعَودًا،بهالإتيانيكونفلا،بقولٍمنهاواحدٌ

الظِّهار.إلىعَودًابهاالإتيانفيكونظهازًا،ليسوالإمساكوالوطء

:يقالكمانفسَهمنهمنعَالذيالشَّيءفيالرُّجوعُبالعودأريدولوقالوا:

هبتِةفي"العائدُ:الحديثفيكماقالوا،فيما)3(يعودونثمَّ:لقال،الهبةفيعاد

".)1(م،ح:"عدّمن

صلتهمعالعودفعلذكروالمقصودخطأ،وهو.النسخخلاف""وإرادة:المطبوعفي2()

الموضعين.فياللامبحرف

يعود".":م)3(
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.()1"قَيْئهفيكالعائد

بهكانالصامتبنأوسأنَّعائشةبحديثحزمابنمحمدأبوواحتجَّ

كفَّارةفيهوجلَّعزَّاللّّهفأنزل،امرأتهمنظاهرلَممُةاشتدَّإذافكإنلَمم،

الظِّهارفييصحُّولا:قالبُدَّ)4(،ولاالتَكراريقتضيهذا)3(:فقالالظِّهار)2(.

.وحدهالخبرهذاإلا

الصَّحابة،منأحدٌبهيقللمالقولهذابأنَّعليناتشنيعكموأمَّاقالوا:

وأ،الإمساكأو،العزمأوء،الوطهوالعودإنَّ:الصَّحابةمنقالمنفأَرُونا

فلاالصَّحابة،منواحدٍرجلٍعنولوالجاهليَّة،فيالظِّهارإلىالعودهو

أبدًا.منَّاع!يمّاللّّهرسولبأصحابأسعدَتكونون

ضر

اللَّفطإعادةالعودمعنىليسوفالوا:،ذلكفيالجمهورونازعهم

:يقاللأنَّهقالوا("؛مايُعِيدون"ثمَّ:لقالالعود،هوذلككانلولانَّه؛الأوَّل

وفي،فعلهفيعاد:يقالكما،الأفعالفيهوفانَّماعادوأمَّا،بعينهكلامهأعاد

وإلى،حالهوإلى،ولايتههـالى،عملهإلىعاد:ويقال(.ب)فيفهذا،هبته

،أعاده:يقإلفانَّماالقولوأمَّاأيضًا.لهوعاد،ذلكونحو،وإساءتهإحسانه

ابنحديثمن(1)622ومسلم7596(958،21،262،2622)البخاريأخرجه(1)

أيضًا.الشيخينعندعمرعنالبابوفيآ!دلَّةُعَت!ا،رَعباس

الحديث.تخريجسبقوقد)2937(،والحاكم22(،1)9داودأبيلفظهذا2()

.(01/52)(""المحلىفي)3(

"."المحلىمنوالتصويب."والابد":النسخفي(4)
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قالوكما"()2(،عليُّكلماتِك))أعِدْع!ي!:للنَّبيِّثعلبةبنضِمام)1(قإلكما

")3(.اللّهرسولعليُّيا"أعِدْهاسعيد:أبو

الحديث:وفي،لمقالتهوعاد،مقالتهأعاد:يقالفإنَّه،بلازمٍليسوهذا

سوام!.أعادها،بمعنى(،4لمقالتة)فعاد

أمسِ،كإعادةمحالىالقولإعادةبانَّعليهمردَّمنردُّهذامنوأفسدُ

القولإعادةفانَّالفساد،غايةفيوهذا.زمانيناجتماعيتهيّالالأنَّه(:قالط)ْ

منوالعجب.بعينهلاالأوَّلبمثلالإتيانوهي،الفعلإعادةجنسمن

،البحوثهذهبمثلمعهمويبحثالظَّاهريَّة،بخلافيُعتدُّلا:يقولمتعصِّبٍ

الرَّدِّ!هذابمثلعليهمويردُّ

وإنَّماالاَية،نظيرليسفإنَّه،هبتهفيالعائدبمثلعليهمردَّمنردُّوكذلك

،،8:دلةلمجاا]!لفوْاعَنهُلمحاثُوَّيَعُودُونَفَّخوَىأعَنِنُهُوْاألَّذِينَلَؤتَرَإلَىأَ)نظيرها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حكىوقد،المهملةبالدال"ضِماد"والمشهور:،آخرهفيبالميمالنسخفيكذا

348(.)5/""الإصابةفيكمامندهابنُالوجهين

اكأيلَّةُعَئ!.رَعباسابنحديثمن)868(مسلمأخرجه

أبا"يا:لهقال!سًيروّالنبيأنالخدريسعيدأبيحديثمن()1884مسلمأخرجه

فعجب:قال".الجنةلهوجبتنبيًّاوبمحمددينًاوبالإسلامربًّابادلّهرضيمنسعيد،

ففعل.،اددّهرسولعليُّياأعِدْها:فقالسعيدأبولها

حديثمن)718(الكبير""فيوالطبراني483(،)3/"الضعفاء"فيالعقيليأخرجه

منكر"."حديث:الذهبيفيهوقال،وجهالةضعفسندهوفي،العباسبنالفضل

النبيأن:فيه،طويلحديثمنجزءوهو)7962(."الإرواء"فيالألبانيقالوكذا

وغيرها.الشحناءفيلمقالتهفعادالمنبر،إلىعادثمالظهر،فصلىنزلثم،خطب"لمجي!

العلمية.الكتبدار(01/544)""الحاويفيالماورديهو
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هوعنةنُهوالماعودهمفإنَّالظِّهار،آيةمنالمرادتُبيِّنالآيةفهذههذاومع

تلكإعادةبهالمرادوليس،النَّجوىوهو،المنهيِّنفسإلىرجوعهم

الظِّهار:فيقولهوكذلك.عنهالمنهيِّإلىرجوعهمبلبعينها،النَّجوى

هووالقول،المفعولبمعنىمصدرفهو،لقولهمأي!لِمَاقَالوُاْ)يَعُودُونَ

وهو،إليهالعودهوالمحرَّمإلىفالعودبالمحرَّمة،بتشبيههاالزَّوجةتحريم

الوطء.إنَّه:قالمنمأخذفهذا.فعله

والعود،التَّحريمهووالمقول،المقولمعنيفيالقولأنَّالمسألةونكتة

قواعدعلىجارٍوهذا،تحريمهبعدإليهعائدًااستباحتهوهو،إليهالعودهوله

والخلف،السَّلفجمهور)2(عليهالذيوهذاواستعمالها،(والعربيَّة)1اللُّغة

يُعرفولا)3(،وغيرهمومالكوالزُّهريُّوالحسنوطاوسقتادةقالكما

)1(

)2(

)3(

النسخ.خلاف"العربية"اللغة:المطبوعفي

".عليه"دل:م

(11)477الرزاقعبدفأخرجهقتادةقولواماقريبًا.سبقفقدطاوسقولاما

ثم:قالعنةومعمرسعيدطريقمنله،واللفظ228()23/()تفسيره"فيوالطبري

صحيح.وسندهفيطأها.لهايعودأنيريد

فييونسعنوُهيبطريقمن231()23/تفسيرهفيالطبريأخرجفقدالحسنوأما

المسش!.للمظاهركرهأنهالحسنعنبلغني:قالقالوا"لمايعودوناثم:تعالىقوله

ابنطريقمنمعلَّقًا5(0/11)"المحلئ"فيحزمابنفأخرجهالزهريقولواْما

لمسِّهإ.يعود:قالعنةيونسعنوهب

منالرجليتظاهرانذلك"تفسير:قال(61)18االموطأ"ففيمالكقولوأم!

عليهوجبتفقدذلكعلىأجمعفإنوإصابتها.إمساكهاعلىيجمعثم،امرأته

."الكفارة

-32(،1/1)المنذرلابن"و"الإقناع2(،39)5/""الإشراف:فيأقوالهموانظر

466



منولاالصَّحابةمنلا،البتَّةَاللَّفظبإعادةالاَيةفسَّرأنَّهالسَّلفمنأحدٍعن

بعدهم.منولاالتَّابعين

الفعلإلىالعودأنَّوهواللَّفظ،إعادةجعلهمنعلىخفيَأمزوهاهنا

عليهاكانالتيالحالإلىوعودَه،الاَنعليهاهوالتيالحالمفارقةَيستلزم

مفارقةُعودَهمأنَّترىلاأ8،،]الإسراء:عُدقرعُذنَأ!)وًن:تعالىقالكماأوَّلًا،

:(1الشَّاعر)وكقول.الإساءةإلىوَعْوُدهمالإحسانمنعليههمما

أحمدُفالعَوْدللإحسانِعادَوإن

إباحةعليهاكانوالَّتيبالظِّهار،التَّحريمالآنعليهاهوالتَيوالحال

قبلعليهكانحلإلىعودُالمظاهرفعَوْد،للحلِّالموجِببالننكّاحالوطء

بعدإليهيعودأمرًايقتضيفالعود،فتأمَّلْهللكفَّارةالموجبهووذلكالظِّهار،

مفارقته.

فإنَّالمظاهر،قاللماالعودوبينالهبةفيالعودبينالفرقسرُّوظهر

وتصرُّفهمِلكهفيإدخالَهفيهعودُهيتضمَّنعينوهو،الموهوببمعنىالهبة

)2(،الزوجةعنخرجقدبالتَّحريمفإنَّهالمظاهربخلافأوَّلًا،كانكمافيه

فكان،التَّحريمقبلمعهاعليهاكانالتيالحالإلىالرُّجوعطلبقدوبالعود

شرحو"،73(/11)"لمغنياو"،(6/75)ستذكار"لااو"،(01/15)"المحلىو"

.(9/342)"لسنةا

:وصدره253(.)ص"المقال"فصلفيكماالمرقّشهو(1)

وبينهبينيكانفيماوأحسنَ

وغيرهما.933(/1)والشعراء"و"الشعر2(17)2/"العين"كتابفينسبةبلاوالبيت

".!الزوجية:المطبوعوفي.النسخفيكذا2()
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النَّبيُّأمروقدإليها.عاد:الهبةوفي،إليهعاد:يعنيلكذا،عاد:يقالأنالأليق

مرَّتين،بهيتلقَّظاولمالظِّهار،بكفَّارةصخربنوسلمةالصامتبنأوسلمجيوو

أحدَّولاعنهماأزواجهمابهأخبرولاأنفسهما،عنبذلكيُخبِرالمفإنَّهما

هذاومثل؟مرَّتينأومرَّةًذلكقلتماهل!وَوّ:النَّبيُّسألهماولاالصَّحابة،من

بيانه.أهمللماشرطًاكانلو

عنه،يعودوأمرًا،إليهيعودأمرًا:أمرينيتضمَّنالعَوْدأنَّالمسالةوسرُّ

إليهيعودوالَّذي،وإبطالَهنقضَهيتضمَّنعنهيعودفالَّذيمنهما،بدَّولا

وإيثارَ،وإبطالهالظِّهارنقضَيقتضيالمظاهرفعَوْد،وإرادتَهإيثارَهيتضمَّن

هوالعودإنَّ:يقولفبعضهم،الاَيةمنالسَّلففهمعينُوهذاوإرادتَه،ضدِّه

:يقولوبعضهم،اللَّمس:يقولوبعضهمالوطء،:يقولوبعضهم،لإصابةا

.العزم

بهأردتمإنالمعاد،الظِّهارفيالكفَّارةأوجبإنَّماإنَّه:قولكموأمَّا

لمافيهالمُعَادالظِّهاربهأردتموإنفهمتموه،مابحسبفدعوىلفظُهالمعإدَ

الأوَّل.اللَّفظإعادةَذلكيستلزملمالمظاهر،قال

أبعدَوما!أصحَّهفما،الصامتبنأوسظهارفيعائشةحديثوأمَّا

مذهبكم!علىدلالَته

ضر

مجرَّدهوهل:فيهاختلفوااللَّفظإعادةغيرأمرًاالعَودجعلواالذينثمَّ

قولين:على؟غيرهأمرأوالظِّهإربعدإمساكه!

يصللمفمتى،طالقأنتِ:لقولهيتَّسعزمنًاإمساكهاهو:طائفةٌفقالت
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الشَّافعيِّ.قولوهذا.الكفَّارةلزمتْهبالظِّهارالطَّلاق

النّفسَهذافإنَّ،والثَّوريِّمجاهدقولالمعنىفيوهو:منازعوهقال

يوجبلمالحقيقةففيللكفَّارة،موجبًاكونهعنالظِّهاريُخرِجلاالواحد

إيجإبًاالحكمفيلهتاثيرلاطالقأنت:قولهوزمنُالظِّهار،لفظُإلاالكفَّارةَ

الواحدوالنَّفساللَّحظةتلكتُسمَّىولا،ممتنعٌبهالإيجابفتعليقنفيًا،ولا

هذافيشيءٍوأيُّالشَّارع،عرففيولاالعربلغةفيلاعودًا،الأنفاسمن

حقيقته؟أوالعودمعنىمنالزَّمانمنجدًّااليسيرالجزء

ذلكفإنَّ،بعينهاللَّفظإعادةهوقالمنقولمنبأقوىليسوهذاقالوا:

فلاالزَّمانمنالجزءهذاوأمَّاوحقيقةً،لغةًالعودمنهيُفهَممعقولى)1(قولٌ

البتَّة.العودُفيهالإنسانمنيُفهم

قبلالقولهذاقالمنالظَّاهريَّة،بهطالبتمبمانُطالبكمونحنقالوا:

الشَّافعيِّ؟

علىالدَّالَّة""ثمَّبحرفبالعودالكفَّارةأوجبسبحانهوادلّّه:قالوا

متراخية،مدَّةٌالظِّهاروبينالعودبينيكونأنبدَّفلاالظِّهار،عنالتَّراخي

عائدًاصار"أمِّيعليُّكظهر"أنتِ:قولهانقضاءوبمجرَّد،عندكمممتنعوهذا

والظِّهار؟العودبينوالمهلةالتَّراخيفأين،طالقأنتِ:بقولهيصلهلمما

أنَّهأخبروإنَّماوالتَّابعين،الصَّحابةمنأحدٍعنهذاينقللما!ةدنَدوالشَّافعيُّص

لِمَاقَالوا!)يَعُودُونَفيسمعتُممَّاعقلتُوالذي)2):فقالبالآيةالمعانيأولى

)1(م:"هو".

.7(630/)"لأما":وانظر.(302،402)ص"المزنيمختصر"فيكما(2)
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الذيبالطَّلاقيُحرِّمهالمبالظِّهارالقولبعدمدَّم!المظاهرعلىأتتإذاأنَّه

حرَّمماأمسكإذاأنَّهإلىيذهبونكانَّهم،الكفَّارةعليهوجبتبه،()يُحَرَّم

هذا.منبهأولىمعنًىأعلملاحرَّم،مافأحلَّفخالفَهقال،لماعادنفسهعلى

انتهى.

فصل

إحدىفيمالكفقالفيه)2(،اختلفواالإمساكوراءأمرًاجعلوهوالَّذين

أبيالقاضيقولوهذاالوطء،علىالعزمهوعبيد:وأبوعنهالأربعالرِّوايات

لزمتهأجمعإذا:يقولمالك)3(:وقالأحمدالإماموأنكره،وأصحابهيعلئ

إلا،كفَّارةٌعليهلكانَ)4(يُجمِعمابعدطلَّقهالوهذا؟يكونفكيف.الكفَّارة

.الطَّلاقمثلُلزمهبالظِّهارتكلَّمإذا:طاوسٍقولإلىيذهبيكونأن

العزمبعدطلَّقأوأحدهما،ماتلوفيماالقولهذاأرباباختلفثمَّ

تستقرُّ:الخطابوأبومالكفقال؟الكفَّارةعليهتستقرُّهلء،الوطوقبل

أنَّه،ثانيةروايةمالكوعنتستقرُّ.لا:أصحابهوعامَّةالقاضيوقال.الكفَّلرة

العزمأنَّه،كلِّههذاخلاف"الموطَّأ")5(ورواية.وحدهالإمساكعلىالعزم

أبيقولوهذا،نفسهالوطءأنَّه،رابعةروايةٌوعنهمعًا.والوطءالإمساكعلى

وهو"،الأمو""المزني"مختصرفيلماموافقوالمثبت."يحرم"لمز:،ص،م(1)

.الصواب

73(./11)"المغني":انظر2()

السابق.المصدرانظر)3(

.("نأكا":م(4)

(5)8(161).
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أحمد.والإمامحنيفة

،الغشيان:قال!،لِمَاقَالُوْايَعُودُونَ)ثُمَّ:تعالىقولهفي(1أحمد)قالوقد

يُعرَفلاالذيمذهبهبل،روايةٍباختلافهذاوليسكفَّر.يَغْسىأنأرادإذا

عليه.العزمعندقبلَهإخراجهاويلزمهالوطء،أنَّهغيرهعنه

أَنقتلِ)مِن:الكفَّارةفيقالسبحانهادلّّهبأنَّالقولهذاأربإبواحتجَّ

ير
وهذاالتّماسِّ،وقبلَالعود)2(بعدالكفارةفأوجب3،،:]المجاددة!شَمَآسَّا

كونهيجوزلاالكفَّارةقبليَحْرُمماوأنَّالتَّماسِّ،غيرالعودأنَّفيصريح

عودٌوطئهاعلىوالعزمُتحريمها،بالظِّهارقصدولأنَّهقالوا:.عليهامتقدِّمًا

ذلكفيرجعفقداستباحتهاأرادفإذا،تحريمٌالظِّهارولأنَّ:قالوا.قصدَهفيما

عائدًا.فكان،التَّحريم

تقدَّمكما،قولهضِدُّفعلالعودأنَّريبَلاالوطء:جعلوهالذينقال

تعالى:قالكمامريده،لافاعلُههو:ولهوإليهعنهنُهِيفيماوالعائدُ،تقريره

إرادته.لانفسهعنةالمنهيِّفِعلُفهذا8،،:]المجادلة!لمحا!وْاعَنهُ)ثُوَّيَعُودُونَ

إنَّ:قولهمفإنَّ،العزمأصحاببهألزمهمماالقولهذاأربابَيلزمولا

)ثُمَّ:تعالىقولهإنَّ:يقولونفهم،عنهمتأخِّرٌوالوطءالتَبكفير،يتقدَّمالعود

انَأقغقَ!%ت)!اِذَا:تعالىلقاكماالعود،يريدونأي!لِمَاقَالُوْايَعُودُونَ

فَآغسِلُوْاألمحهلَؤةِإِلَ!!تُضإِذَا):لىتعاوكقوله،،89:]النحل!بِاللَّهِفَاشتَعِذ

بها.لوقوعهإرادتهعلىفيهالفعليطلقممَّاونظائره6،،:]المائدةوُصهَ!!

)11/73(."المغني"فيكما)1(

"."المغنيفيلماموافقالنسخبقيةمنوالمثبت.")العزم:م2()
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واحدًانفسًاوبالإمساكالأوَّل،اللَّفظبنفسالعَودتفسيرمنأولىوهذاقالوا:

هذهفإنَّ،بعدهطلَّقولوالمجرَّدوبالعزمالظِّهار،لفظوبتكرارالظِّهار،بعد

وقواعداللَّفظدلالةإلىالاقوالفأقربضعفُها،تبيَّنقدكلَّهاالأقوال

التَّوفيق.وبادلّّه.القولهذاهوالمفسِّرينوأقوالالشَّريعة

فصل

أعانع!يوّالنبيَّفإنَّعنه،تسقطلمالكفَّارةعنعجزمنأنَّومنها:

وأمركفَّر،حتَّىبمثلهامرأتهوأعانتْه،تمرٍمنبعَرَقالصامتبنأوس

بالعجزسقطتولو،نفسهعنبهافيُكفِّرقومهصدقةَيأخذأنصخربنسلمة

وإحدىالشَّافعيِّقولوهذا.عليهدَينًاذمَّتهفيتبقىبلبإخراجها،أمرهمالما

أحمد.عنالرِّوايتين

عنهابعجزهالواجباتتسقطكمابالعجزسقوطهاإلىطائفةوذهبت

تسقط،بلذمَّته،فيتبقىلارمضانكفَّارةأنَّإلىطائفةوذهبتإبدالها.وعن

ابنالبركاتأبوصحَّحهالذيوهذا،تسقطلاالكفَّاراتمنوغيره!

.(تيميَّة)1

فإنَّ،إليهصُرِفتلماالحجزمجوجبتلوبأنَّهاأسقطهامنواحتجَّ

لزكاته.مصرِفًايكونلاكمالكفَّارته،مصرِفًايكونلاالرَّجل

نأجاز،عنهالغيروكفَّرعنهاعجزإذا:يقولونالأوَّلالقولوأرباب

أهله،وإلىإليهرمضانفيجامعمنكفَّارةَ!والنَّبيُّصرفَكما،إليهيصرفها

عنهأخرجهاالتيكفَّارتهمنوأهلههويأكلأنصخربنلسلمةأباحوكما

.(2/19)لمحرر"ا"في(1)
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أهلهوطئمنكفَّارةفيعنهواحدةًروايةًأحمدمذهبوهذا.قومهصدقةمن

إذاأنَّهعلىتدلُّوالسُّنَّة.روايتانالكفَّاراتسائرفيوعنه،رمضانفي

أهله.وإلىإليهكفَّارتهصرْفُجاز،غيرهعنهوكفَّربالكفَّارة(1أعسرَ)

يحتاجزكاةٌوعليهعيالٌلهفقيرًاكانإذالهتُجوِّزون)2(فهل:قيلفإن

وعياله؟نفسهإلىيصرِفهاأنإليها

وأللامامولكن،عليهالمستحقِّالإخراجلعدم،ذلكيجوزلا:قيل

أحمد.عنالرِّوايتينأصحِّفيمنهقبضهابعدإليهزكاتهيدفعأنالسَّاعي

عنه؟يُسقِطهاأنلهفهل:قيلفإن

واضح.بينهماوالفرق،عليهنصَّلا،:قيل

نفسه؟يُعتقأنلهفهلبالعتقالتَكفيرفيلعبدهالسَّيِّدأذنفإذا:قيلفإن

نألههل)3(،بالمالالتَكفيرفيلهأذنإذافيماالرِّوايةاختلفت:قيل

وفرضُه،ذلكلهليسأنَّه:إحداهما:روايتينعلى؟إليهالصِّيامعنينتقل

أذنوقدالسَّيِّد،لحقِّالمنعلأنَّ،يلزمهولا،إليهالانتقالله:والثَّانية.الصِّيام

فيفعنهأحمد،عنفيهالرِّوايةاختلفت؟العتقلهفهلذلك،لهقلنا:فإذا

الولاء،يعتمدوالعتقالولاء،أهلمنليسأنَّهالمنعووجه.روايتانذلك

قولانفيه؟نفسهعتقلههلهذافعلى.الإعتاقلهأنَّوغيرهبكرٍأبوواختار

)1(د،ص:"عسر".

النسخ.خلاف"يجوز":المطبوعفي2()

.(11/601،701)""المغنيانظر:)3(
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الإعتاقفيالإذنأنَّالمنعووجه،الإذنإطلاقالجوازووجه،المذهبفي

الصَّدقةإلىالإذنانصرفالصَّدقةفيلهأذنلوكما،غيرهإعتاقإلىينصرف

.غيرهعلى

فصل

فيهاهن!اختلفوقدالتَكفير،قبلمنهاالمظاهروطءيجوزلاأنَّهومنها:

والثَّاني:لا؟أمالتَبكفيرقبلالفرجدونمباشرتهالههلأحدهما:،موضعين

قولانالمسألتينوفيلا؟أمقبلهالوطءلهفهلالإطعامكفَّارتهكانتإذاأنَّه

.(1للشَّافعيِّ)وقولانأحمد،عنروايتانوهماللفقهاء،

أَنقتلِمِّن):تعالىقولهظاهرُ:الوطءبغيرالاستمتاعمنعووجه

ودواعيه.وطؤهايَحرُمبمنشبَّههاولأنَّه!؛شمَاَسَّا

الجماعتحريممنيلزمولا،الجماععنكنايةٌالتَّماسَّأنَّالجوازووجه

منهيحرموالصَّائم،دواعيهدونجماعهايحرمالحائضفانَّ،دواعيهتحريم

أبيقولوهذا،دواعيهدونوطؤهايَحرُموالمَسْبِيَّة،دواعيهدونالوطء

حنيفة.

فوجهُ-بالإطعامكانإذاالتَكفيرقبلوطؤهاوهي-الثَّانيةالمسألةوأمَّا

والصِّيام،العتقفيالمسيسقبلبكونهالتَكفيرقيَّدسبحانهادلّّهأنَّالجواز

كمالذكرهالطعامفيالتَّقييدأرادفلو،حكمةمنهماولكلٍّ،الإطعامفيوأطلقه

لفائدةٍبلعبثًا،هذاويُطْلِقْهذايُقيِّدْلمسبحانهوهو،والصِّيامالعتقفيذكره

أطلقه.ماوإطلاققيَّدهماتقييدُإلافائدةَولا،مقصودةٍ

67(.66،/11)("المغني"انظر:(1)
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الصَّحيع،علىبيانًاإمَّاقيَّده،ممَّاأطلقهماحكماستفادة:المنعووجه

بينيُفرِّقلاسبحإنهوهوالصُّورتين،بينالفارقفيهأُلغِيقدقياسًاوإمَّا

به(1)لَطالثًاثاأعادهفلو،مرَّتين!شمَاَسَّاأَندتلِمِّن)ذكروقد،المتماثلين

آخرفيذكرهولو،الكفَّاراتفيحكمهتكرُّرعلىمرَّتينبذكرهونبَّه،الكلام

مرَّةٍأوَّلفيذكرهولو،الأخيرةبالكفَّارةاختصاصَهلأوهمَ،واحدةًمرَّةًالكلام

أفصحفكان،تطويلكفَّارةٍكلِّفيوإعادته،بالأول2(اختصاصَه)لأوهم

وقع.ماوأوجزهوأبلغهالكلام

وشدَّةزمنهتطاولِمع-بالصَّومالمسيسقبلَبالتَكفيرنبَّهفإنَّهوأيضًا

لاالذيالإطعامفيتقدُّمهاشتراطأنَّعلى-الزَّوجةمسيسإلىالحاجهَ

أولى.زمنهيطولُ

فصر

ليلًاالمسيسَيعمُّوذلك،المَسِيسقبلبالصِّيامأمرسبحانهأنَّهومنها:

ليلًا)4(،الصَّومزمنفيوطئهاتحريمفيالأمَّة)3(بينخلافولاونهارًا.

قولوهو،يبطلأحدهما:،قولانوفيه؟بهالتَّتابعُيبطُلهلاختلفواوإنَّما

قولوهو،يبطللا:والثَّاني.مذهبهظاهرفيوأحمدحنيفةوأبيمالك

عنه.أخرىروايةٍفيوأحمدالشَّافعيِّ

"."لطال:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

.ممنساقطة"اختصاصه...بالكفارة"2()

"."الأئمة:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(

النسخ.فيوليست."ونهارًا":المطبوعفيبعدها(4)
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بشهرينأمرسبحانهفانَّه،القرآنظاهرُمعهمالتَّتابعأبطلواوالَّذين

المسيسعنالنَّهييتضمَّنذلكولأنَّيوجد،ولم،المسيسقبلمتتابعين

عمللأنَّه؛بالصَّومالاعتدادعدميوجبوهو،وتحريمهالصِّيامإكمالقبل

رَدًّا.فيكون!م،اللّهرسولأمرعليهليس

والثَّاني:،الشَّهرينتتابعأحدهما:أمرينأوجبسبحانهأنَّهالمسألةوسرُّ

بمجموعإلابهأمِربماأتىقديكونفلاالتَّماسِّ،قبلصيامهماوقوع

لأمرين.ا

فصل

،تتابعٍولابقدرٍيُقيِّدهولم،المساكينإطعامأطلقسبحانهأنَّهومنها:

تمرٍأوحبٍّتمليكغيرمنعشَّاهمأوفغدَّاهمأطعمهملوأنَّهيقتضيوذلك

وأحمدحنيفةوأبيمالكالجمهور:قولوهذا.ادلّّهلأمرممتثلًاوكانجاز،

متفرِّقين.أوجملةًأطعمهموسوا!،عنهالرِّوايتينإحدىفي

قصر

لميومًاستِّينواحدًاأطعمفلوالسِّتِّين،عدداستيفاءمنبدَّلاأنَّهومنها:

إحدىفيوأحمدوالشَّافعيِّمالكالجمهورقولهذا.واحدٍعنإلايُجْزِئْه

وهولواحد،ولومسكينًا،ستِّينطعامالواجبأنَّ:والثَّانية.عنه()1الروايات

وهذه،أجزأهوإلَّا،يُجزِئْهلمغيرهوجدإنأنه:والثَّالثة.حنيفةأبيمذهب

.الأقوالأصحُّوهي،مذهبهظاهر

النسخ.خلاف""الروايتين:المطبوعفي(1)
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الفقراءفيهمويدخل،المساكينإلىإلاالكفَّارةدفعُيُجزِئهلاأنَّهومنها:

وغيرُهمأصحابناوعمَّم،الإطلاقعندالفقراءلفظفيالمساكينيدخلكما

والمساكين،الفقراء،:أربعةٌوهم،لحاجتهالزَّكاةمنيأخذمنكلِّفيالحكمَ

(1اختصاصها)القرآنوظاهر.والمكاتَب،لمصلحتهوالغارمالسَّبيل،وابن

يتعدَّاهم.فلا،بالمساكين

فصل

فيوقيَّدها،بالإيمانيُقيِّدهاولمهاهناالرَّقبةأطلقسبحانهاللّّهأنَّومنها:

القتلكفَّارةغيرفيالإيماناشتراطفيالفقهاءفاختلف،بالإيمانالقتلكفَّارة

يشترطهولم،مذهبهظاهرفيوأحمدالشَّافعيُّومالكفشرَطَه:قولينعلى

شرطًاكانلو:قالواالإيمانيشترطوالموالَّذينالظَّاهر.أهلولاحنيفةأبو

قيَّده،ماونُقيِّد،أطلقهمانُطلِقبل،القتلكفَّارةفيبيَّنهكما،سبحانهاللّهلبيَّنه

علىزيادالإيماناشتراطأنَّالحنفيَّةوزادتوالمقيَّد.بالمطلقفنعمل

.متواترٍخبرٍأوبالقرآنإلايُنسَخلاوالقرآن،نسخوهيالنَّصِّ،

فيالرقبةفيسبحانهاللّّهشرَطَ-:للشَّافعيِّ)2(واللَّفظ-الاَخرونقال

مواضع،فيالشُّهودوأطلق،الشَّهادةفيالعدلشرطكما،مؤمنةًالقتل

زكواتِاللّّهردَّوإنَّماشُرِط،مامعنىعلىأُطلقماأنَّعلىفاستدللنا

فلمالصَّدقاتِ،الدّهوفرض،المشركينعلىلاالمسلمينعلىالمسلمين

لمؤمن.إلايجوزلاالرِّقابمنفَرضَماوكذلك،لمؤمنإلاتجز

اختصاصا".":صد،(1)

7(.60)6/""الأموانظر:يسير.باختلاف2(40)ص"المزني"مختصرفيكما2()
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إذاالمقيَّدعلىالمطلقحمْلَيقتضيالعربلسانالشَّافعيُّبأنَّفاستدلَّ

لسإنهم.مقتضىعلىالشَّرععرْفَفحَملَجنسه،منكان

:أمرانوهاهنا

.قيالسٌلابيانالمقيَّدعلىالمطلقحملأنَّأحدهما:

نأ:والثَّاني،الحكماتِّحاد:أحدهما،بشرطينعليهيُحمَلإنَّماأنَّه:الثَّاني

يُحمَللممختلفينأصلينبينكانفإنواحا.أصلٌإلا)1(للمطلقيكونلا

بعينِه)2(.بدليلٍإلاأحدهماعلىإطلاقه

علىبناءًوهذا.مؤمنةإلاتُجزِئهلممطلقةًرقبةًنذرولو:الشَّافعيئُقال

يتأدَّىلاالعتقوواجب،الشَّرعواجبعلىمحمولىالنَّذروأنَّ،الأصلهذا

عتقفياستفتىلمنقالالنَّبيُّع!ياّلهأنَّهذا:علىيدلُّوممَّا.المسلمبعتقإلا

أنا؟"،"من:فقالالسَّماء،في:فقالت؟اللّّهأينَفسألهابها،ائْتِني:منذورةٍرقبةٍ

الشَّافعيئُ)4(:قال)3(.مؤمنة"فإنَّها"أَعتِقْها:فقال،اللّهرسولأنت:فقالت

انتهى.بعتقها.أمرالإيمانَوَصَفَتفلمَّا

،مؤمنةٍرقبةٍفيإلايُجزِئلاشرعًابهالمأمورالعتقأنَّجدًّاظاهرٌوهذا

كانللحكمعلَّةًكانمتىالأعمَّفإنَّفائدقبالإيمإنللتَّعليليكنلموإلَّا

التَّاثير.عديمَالأخصُّ

"."المطلق:النسخفي(1)

يعيّنه".":المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

السلمي.الحكمبنمعاويةحديثمن)537(مسلمأخرجه)3(

7(.70)6/"الأم"في(4)
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منوتخليصه،ربِّةلعبادةتفريغُهالمسلمإعتاقمنالمقصودفإنَّوأيضًا

للشَّارعمقصو؟أمزهذاأنَّريبَولا،الخالقعبوديَّةإلىالمخلوقعبوديَّة

تفريغورسولهادلّهعنديستويوكيف.إلغاؤهيجوزفلا،لهمحبوبٌ

والنَّار؟والقمرالشَّمسأوالصَّليبلعبادةوتفريغُة،وحدهلعبادتهالعبد

عنهسكتماوأحال،القتلكفَّارةفيالإيماناشتراطَسبحانةبيَّنوقد

وسكتأطلقهماوأحالالشَّاهدين،فيالعدالةاشتراطبيَّنكمابيانة،على

لمنومقيّداته!سبحانهكلامهمُطلَقاتِغالبُوكذلكبيَّنه،ماعلىعنه

أومعروفٍأوبصدقةأمرفيمنقولهفمنها:تُذكر.أنمنأكثروهيتأمَّلها،

أَتجرًالُؤصشهِلمحمصؤفَألَّهِمَزضَاتِاشغَآءَذَلِثَيَفعَل)وَمَن،النَّاسبينإصلاحٍ

العملبنفسالأجريُعلَّقمواضعَبلآخرموضعٍوفي،411]النساء:عَظِيمًا!

يغمَلحَمفَ)فَمَن:قولهوكذلك.موضعهفيلمذكورابالشَّرطاكتفاءً

يُعلَّقمواضعَوفي9،،4]الأنبياء:!!ءفَلا!قرَانَوَهُوَمُؤمِفٌآ!حَت

وهذا،الإيمانشرطمنعُلِمبمااكتفاءًالصَّالحةالأعمالبنفسالجزاء

والوعيد.الوعدنصوصفيغالنث

فصر

ثلاثةهذاوفي،لرقبةمُعتِقًايكنلمرقبتينِنصفَئيأعتقَلوأنَّهومنها:

وهووثالثهاالإجزاء،:ثانيهاأحمد،عنرواياتوهي(،1للنَّاس)أقوالٍ

عليهيصدُقفانَّةفلا،وإلَّا،أجزأهالرَّقبتينفيالحرِّيَّةتكمَّلتإنأنَّهأصحُّها:

الحرِّيَّة.تكمللمإذامابخلاف،حغجعلهاأي،رقبةًحرَّرأنَّة

.(463ص)نيللكلوذا"يةالهدا":نظرا(1)
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صل

هيبل،تتضاعفولاالتَكفير،قبلبالوطءتسقُطلاالكفَّارةأنَّومنها:

قالتقدَّم،الذي!اددّهرسولحكمعليهدلَّكما،واحدةٌكفَّارةٌبحالها

يكفِّر،أنقبليجامعالمظاهرعنالفقهاءمنعشرةًسألتدينار:بنالصلْت

وبكر،(،1)ومسروق،سيرينوابن،الحسنوهم:قال.واحدةٌكفَّارم!فقالوا:

نافعًا)2(.أراهوالعاشر:قال.وعكرمةومجاهد،،وطاوسوعطاء،،وقتادة

عليهأنَّ)3(العاصبنوعمروعمرابنعنوصحَّ.الأربعةالأئمَّةقولوهذا

ثمَّيظاهرالذيفيوإبراهيمالحسنعن)4(منصورٍبنسعيدوذكر.كفَّارتين

)1(

)2(

)3(

)4(

".المغنيو"""المحلىفيكما"العجلي"مورّق:والصواب.النسخفيكذا

المغني""فيقدامةوابن،وكيعطريقمن55(/01)""المحلىفيحزمابنذكره

وكيع.والقائل.عنةالخلالعن(11/111)

طريقمن(01/55)""المحلىفيوكذا893()9/""الأوسطفيالمنذرابنأخرجه

طريقمنحزمابنوذكره.حسنوسنده،العاصبنعمروعنذؤيببنقبيصة

قالايكفر؟أنقبليطؤهاالمظاهرفيكلاهماعمر،ابنعنبلغنيقالالتيميسليمان

.(11/111)"و"المغني(،25)6/"الاستذكار":وانظر.كفارتانعليه:جميعًا

عنهشيمطريقمن55(/01)""المحلىفيحزمابنوعنه()1833""سننهفي

سندوفي.كفاراتثلاثعليهقالا:،إبراهيمعنوعبيدة،الحسنعنعبيدبنيونس

يظاهرالذيفيجميعًاقالا:حزمابنعندولفظة.ضعيفوهو،الضبيعبيدة:إبراهيم

بنسعيد"سننفيليستزيإدةوهي،كفاراتثلاثعليهيكفر:أنقبليطؤهاثم

منصور".

كما،كفاراتثلاثُأولهما:؛قولانالمسألةهذهفيوالنخعيِّالحسنعننُقل:تنبيه

السابقة،منصوربنسعيدروايةعلىاعتمادًا؛حزمابنوقبلههنا،المصنِّفحكاه

مَن-حكمِإثرسعيدُساقهاحيث؛أخرىلمسألةالروايةَهذهأنالظاهرإذنظر؛هذاوفي
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.كفَّاراتٍثلاثلةيكفِّر:أننريطأ

،(1)تسقطالكفَّارةأنَّيوسفوأبيجبيرٍبنوسعيدالزُّهريِّعنوذُكِر

المسيس.قبلإخراجه!إلىسبيلٌلهيبقَولموقتها،فاتأنَّه:هذاووجهُ

كالصَّلاة،الذِّمَّةفيالواجبيُسقِطلاالأداءوقتفواتأنَّ:هذاوجواب

.العباداتوسائروالصِّيام

وزيادةُالتكفير،قبلبالجماعبتعلقهايُشعرمانصِّهافيوليس،نسوةثلاثمِنظاهر

مرَّاكما"السنن"فيليستحزمابن

من(42511)الرزاقوعبد(1،9821)828سعيدرواه،واحدةكفارة:والثاني

قبلالمظاهِرواقَع"إنْ:الحسنولفظ،إبراهيمعنومغيرة،الحسنعنيونسطريق

كفارةويكفِّرْ،إليةويتبْوجلعزاددّهوليستغفرغشيانها،عنفليُمْسكْيكفِّرأن

القائلينفيالحسنَعَدَّحيث؛السابقالصّلتأثرُويؤكِّده،صحيحوسنده."واحدة

!"والشعبيالنخعيإبراهيمقول"وهو:بقولةحزمابنوأعقبه،الواحدةبالكفارة

ابنإغفالُيَعضدهومما592(،)5/""الإشراففيالمنذرابنأيضًاعنهماوحكاه

لابهأنَّالقولعلىأصلًا،بالثلاثالقولَوغيرهمقدامةوابنالبرعبدوابنالمنذر

القولحكايةأنفالحاصلوجهٌ"؛لهيُعرف"ولا:هناالمصنفقالكمانظر؛يعضده

فتأمَّل!نظر؛فيهاكفاراتثلاثبإيجاب

سعيدعنجاءوقد(.391)6/"البيانأضواءو"31(0)6/الأوطار""نيلانظر:(1)

عن(0183)منصوربنسعيدرواهماففيسعيدأما،بالكفارتينالقولوالزهري

غشيهاثمظاهررجلعنجبير،بنسعيدعن،خصيفعنحرب،بنالسلامعبد

قدامة.وابنحزمابنإليةوعزاه.حسنوسنده."كفارتانعلية":قاليكفرأنقبل

وأما(.14)8/"المغنيو"5(01/5)"و"المحلى2(59)5/""الإشرافانظر:

ابنعنةوحكاه،كفارتان"عليه":عنةمعمرعن(05311)الرزاقعبدفعندالزهري

أيضًا.قدامةوابنالمنذر
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العَود،بهاقترنالذيللظِّهارإحداهماأنَّ:الكفَّارتينوجوبووجه

المُحْرِم.وكوطءرمضاننهارفيكالوطء،المحرَّمللوطءوالثَّانية

علئإقدامهعلىعقوبةًيكونأنإلاوجهلمالثَّلاثلإيجابيُعلَمولا

.الحرام

وادلّّه(،1)الثلاثالأقوالهذهخلافعلىيدلُّ!وّادلّهرسولوحكم

أعلم.

.المطبوعفيليست"الثلاثو"،النسخفيكذا(1)
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الإ*ءفيص!اِّاللهرسولحكم

من!سَيوّاللّهرسولآلى:قالأنسعن(1)"البخاريِّ"صحيحفيثبت

ثمَّليلةًوعشرينتسعًاله)2(مَشْرُبةٍفيفأقام،رِجلهانفكَّتْوكانت،نسائه

تسعًايكون"إنَّالشَّهر:فقالشهرًا،آليتَ،اللّّهرسوليا:فقالوا،نزل

أَشهُيفَاِنفِممَإَدهِؤتَرَ!أزَلَجَةَمِنيؤلوُنَلِّكَّينَ):نهسبحالقاوقد."وعشرين

-622:لبقرةا]!عَلِيوٌسَمِيعألَّهَ!اِنَّطَّلَقأعَزَمُواْوَنغَفُوُرُرَّحِيوٌ!أللَّّهَوفَإِنَّفَآءُ

722،.

باليمينبالامتناعالشَّرععرففيوخُصَّ،باليمينالامتناع:لغةًالإيلاء

منيمتنعونمعنىلهتضمب""منباداةفعلةعُدِّيولهذا،الزَّوجةوطءمن

"."علىمقام"من"إقامةمنأحسنوهو،نسائهم

وطءمنفيهايمتنعونأشهرٍأربعةمدَّةللأزواحسبحانهوجعل

يطلِّق.أنوإمَّايفيءأنفامَّامضتفإذابالإيلاء،أزواجهم

الغضبحالفييكونإنَّماالإيلاءأنَّعبَّاسٍوابنعليعناشتهروقد

معالقرآنوظاهرُ،نسائهمع"لمجيرِرّاللّّهلرسولوقعكماالرِّضى)3(،دون

.(1191،9825،4866)مرق!بأ(1)

المرتفعة.الغرقةهي2()

،)47918شيبةأبيوابنُ(1874،1878)منصوربنسعيدُعليعنأخرجه)3(

منصوربنسعيدفرواهعباسابن.وأماضعفمنتخلولاوأسانيدها(48918

275()5/""الإشرافوانظر:.عنهفزارةأبيعنوكيعأبيعن()1876

.(01/54)"و"المحلى
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فاحتجَّاَخر،ورجلسيرينبنمحمَّدالمسألةهذهفيتناظروقدالجمهور.

)1(.فسكت،بالآيةمحمدعليهفاحتجَّعلي،بقولمحمدعلى

:أحكامٍعلئالآيةدلَّتوقد

هذا.منها:

مُؤليًا،يكنلمأشهرٍأربعةمنأقلَّالوطءتركعلىحلفمنأنَّومنها:

.مُؤلٍأنَّهشاذّقولىوفيهالجمهور،قولوهذا

أربعةمنأكثرعلىيحلفحتَّيالإيلاءحكملهيثبتلاأنَّهومنها:

اللّّهلأنَّالإيلاء؛حكملهيثبتلمأشهرٍأربعةالامتناعمدَّةكانتفان،أشهرٍ

وهذايفيئوا.أنوإمَّايُطلِّقواأنإمَّاانقضائهاوبعد،أشهرٍأربعةمدَّةلهمجعل

بأربعةمؤليًاحنيفةأبووجعله.والشَّافعيُّومالكأحمدمنهمالجمهور،قول

الطَّلاقلوقوعأجلالمضروبةالمدَّةأنَّأصلهعلىبناءًوهذاسواء،أشهرٍ

المطالبة.لاستحقاقأجلًاالمدَّةيجعلونوالجمهوربانقضائها،

بعدهم،ومنكأإدلَّهُعَتلا)2(الصَّحابةمنالسَّلففيهاختلفموضعٌوهذا

:قال،يسارٍبنسليمانعن،سعيدٍبنيحتىعنسفيانثناالشَّافعيُّ)3(:فقال

طريقمن(4918)9شيبةأبيوابن()1877سعيدسيرينابنقصةأخرج(1)

ماأدري"ما:فقالسيرينابنسألت:قالالحسنعنالضبييزيدبنالقعقاع

صحيح.وسندها.الإيلاءاَيةوتلا"،بهيجيئونوما،يقولون

النسخ.فيوليست"."والتابعين:المطبوعفيبعدها)2(

الإرواء(""فيالألبانيقالكماشرطهما،علىصحيحوسنده95(،)8/""الأمفي)3(

860(.)2
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بعد:يعني.المؤلي(1يُوقِف)كلُّهمالصَّحابةمنرجلًاعشربضعةَأدركتُ

.أشهرٍأربعة

منرجلًاعشراثنيسالتُ:قال،أبيهعنصالحٍأبيبنسهيلوروى

تمضيحتَّىبم!شيعليهليسفقالوا:،المؤليعن!يواللّّهرسولأصحاب

بعدهم.ومنوالتَّابعينالصَّحابةمنالجمهورقولوهذا)2(.أشهرٍأربعة

،أشهرٍ)3(الأربعةمضتإذا:ثابتٍبنوزيدمسعودٍبناللّهعبدوقال

وقولالتَّابعين،منجماعهٍقولوهذابمُضِيِّها)4(.منهطلقتفيها،يفئولم

الأربعةمُضِيِّقبلالمطالبةيستحقُّهؤلاءفعند،وأصحابهحنيفةأبي

المطالبةيستحقُّلاالجمهوروعندبمضيِّها.طلقتوإلَّافاءفإن(،أشهر)ْ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".ز:"يقف

والبيهقي(4)930""السننفيوالدارقطني(4/394)""تفسيرهفيالطبريأخرجه

قال.بهصالحأبيبنسهيلعنعمربناددّهعبيدطريقمن377()7/""الكبرىفي

".مسلمشرطعلىصحيح"وسنده2(:0)85"الإرواء"فيالألباني

".أربعة":المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا

والشعبيومسروققتادةطريقمن68(67،،446،66/)الطبريبنحوهأخرجه

إسنادَهوصحح.بائنةواحدةفهيأشهرأربعةمضتإذامسعود:ابنعنوالنخعي

منتخلوولا،وغيرهالطبرانيعندأخرىطرقوله(،428)9/"الفتح"فيالحافظ

.(11)5/الزوائد"مجمع"فيانظرها،مقال

عطاءعنطريقينمن65(4،66/)""تفسيرهفيالطبريفأخرجهزيدأثروأما

.(284)9/""الفتحفيالحافظإسنادَهوحسَّن،عنه،سلمةأبيعن،الخراساني

"الأشهر".:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا
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تطلِّبص،أنوإمَّاتفيء،أنإمَّا:لهيقالفحينئذٍأشهر)1(،الأربعةتمضيحتَّي

يطلِّبص.حتَّىبحبسهوإمَّابالحاكمإمَّاالطَّلاق،لايقاعأُخِذيفئلموإن

ثلاثةمنذلكعلىتدلُّالإيلاءآية:المدَّةبمُضِيِّللطَّلاقالموقعونقال

:أوجهٍ

غفورادلّّهفإنَّفيهنَّفاءوا)فانقرأ:مسعودٍبنادلّهعبدأنَّأحدها:

القراءةوهذهفيها.الفيئةاستحقاقعلىتدلُّالمدَّةإلىالفيئةفاضافة(،رحيم

كونَهاتُوجِبلمهـانالعماصَفتُوجِبالواحد،خبرمُجرىتُجرىأن)2(إمَّا

هذاغيرفيهايجوزلا،حكمهوبقيلفظهنُسِصنقرأآاتكونأنوإمَّا،القرآنمن

البتَّة.

الفيئةكانتفلو،أشهرٍأربعةالإيلاءمدَّةجعلسبحانهاللّّهأنَّ:الثَّاني

.جائزٍغيروذلك،النَّصِّمدَّةعلىلزادتبعدها

علئفدلَّموقعَها،الفيئةُلوقعتالإيلاءمدَّةفيوطئهالوأنَّه:الثَّالث

فيها.الفيئةاستحقإق

فَآءُو)فَإن:قالثمَّ،أشهرٍأربعةتربّصَلهمجعاصسبحانهادلّهولأنَّقالوا:

المدَّةفيالتَّقسيمهذاأنَّهذاوظاهر!،أطَّلَمصعَصمَمُمصاْغَفُوُرُرَّحِيصٌ!وَنألدَّهَ!اِنَّ

،أشهرٍأربعةبدينيعليكأصبر:لغريمهقالإذاكما،التربُّصُفيهالهمالتي

يُقهمولاالمدَّة،فيوفَّيتَنيإنإلا:هذامنيُفهَمفلاحبستُك،وإلَّاوفَّيتَنيفإن

ابنوقراءة،أشهرٍأربعةمنأكثرالصَّبرمدَّةكانتوإلَّابعدها،وفَّيتَنيإن:منة

.م،حفيليست"أشهر"(1)

.مفيليست"أن")2(
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تفسيرًا.تكونأنمراتبهاوأقلُّ،المدَّةفيبأنَّهاالفيئةتفسيرفيصريحةمسعودٍ

وكالأجلكالعدَّة،الفرقة(1فتعقَّبتْه)،للفرقةمضروبأجلولأنَّه:قالوا

طالق.فأنتِأشهرٍأربعةمضتإذا:كقوله،الطَّلاقلوقوعضُرِبالذي

:أدلَّةٍعشرةالإيلاءآيةمنلناالجمهور:قال

يجعلهاولملهم،وجعلها،الأزواجإلىالإيلاءمدَّةأضافأنَّهأحدها:

ومن،الدَّينكأجلبعدها،بلفيها،المطالبةيستحقَّلاأنفوجب،علتِهم

لهم،أجلًاكونهايُعقَلولالهم،أجلًا)2(عندهيكنلمفيهاالمطالبةأوجب

المطالبة.فيهاعليهموبستحقّ

بعدالفيئةفذكرغَفُوُرُرَّحِيوٌ!،أدلَّّهَفَآءُوفَإِنَّ)فَاِن:قوله:نيالثَّاالدَّليل

سبحانه:قولهونظيره.المدَّةبعديكونأنيقتضيوهذا،التَّعقيببفاءالمدَّة

بعداوهذ.،922:لبقرةا]!بِاِخسَقأَؤلشَئريحبِمَعرُوف3ٍطَّ!مًزَّلانِفَإِمسَاآ)

قطعًا.الطَّلاق

المدَّة.بعدلاالإيلاءبعديكونأنتوجبالتَّعقيبفاء:قيلفإن

ذكرُيُعقبهما)3(ثمَّالمدَّة،ذكرُتلاهثمَّالإيلاء،ذكرُالاَيةفيتقدَّمقد:قيل

أبعدإلىيعودأنيجزْلم،ذكرهتقدَّممابعدالتَّعقيبَالفاءأوجبتفإذا،الفيئة

أقربهم!.إلىأوإليهما4(عودها)ووجب،المذكورين

فتعقبة".":المطبوعوفي."فتعقيبه":،حبوفي.صم،فيكذا(1)

عندهم"."ز:2()

بذكر".أعقبها":المطبوعوفي."تعقبها"د:،ص)3(

."عودهما"ز:د،(4)
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العازمعزمماالعزموإنَّما!هو،أطَّلَقَعَزَمُوْا)وًن:قوله:الثَّالثالدّليل

اَلمجبُلمحلخُحَمَّماافِّ!احَ)وَلَاتَمزِمُوْاعُقدَةَ:تعالئكقوله،فعلةعلى

235،.]البقر-:أَطًةُو!

الطَّلاق.علىعزمٌالفيئةفترك:قيلفان

تُوقِعونوأنتم،تركهأوعليهالمعزوملفعلإراد!جازمةٌهوالعزم:قيل

علىولاوطءٍعلىلاعزمٌمنهيكنلمهـان،المدَّةمضيِّبمجرَّدالطَّلاق

يعزمولم،المدَّةبمضيِّعليهطلَّقتميجامعولمالفيئةعلىعزملوبل،تركه

عليكم.حجَّةفالآيةقدَّرتمفكيفما،الطَّلاق

الطَّلاق،أوالفيئة:أمرينبينالاَيةفيخيَّرهسبحانهاللّهأنَّ:الرَّابعالدَّليل

فيكانولو)1(،كالكفَّاراتواحدةٍحالةٍفيإلايكونلاأمرينبينوالتَّخيير

المدَّة،نفسفيعندكمفالفيئةهذاتقرَّروإذاتخييرًا.لاترتيبًالكانحالتين

.واحدةٍحالٍفيالتَّخييريقعفلم،المدَّةبانقضاءالطَّلاقوعزم

فيكونالفيئة،يتركأنوبينالمدَّةفييفيءأنبينمخيَّرهو:قيلفان

المدَّة.بمضيِّللطَّلاقعازمًا

إذاعندكمعزمًايكونوإنَما،للطَّلاقعزمًايكونلاللفيئةتركُه:قيل

فانَّالبتَّةَ،الفيئةوبتِنالطَّلاقعزمبينالتَّخييريتأتَّىفلاالمدَّة،انقضت

الفيئة،يمكنالمدَّةوفيالفيئة،يمكنفلا،عندكمالطَّلاقيقعالمدَّةبمضيِّ

دليلفهذاوحينئذٍ،مضيُّالمدَّةهوالذيالطَّلاق)2(عزمِوقتُيحضرولم

)1(د:"!يان".

)2(م،د،ح:"عدم".
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خامس!مستقلّ.

إليه،فعلُهمايكونأنيقتضيأمرينبينالتَّخيتِرأنَّ:السَّادسالدَّليل

ومضيُّ،خيارهحكملبطلوإلَّا،وتركهمنهماكلٍّفعلِاختيارمنهليصحَّ

إليه.ليسالمدَّة

عَلِيوٌ!،سَمِينباللَّةَألطَّلم!اِنَّعَنمَمُوْا)وَن:لقاسبحانهأنَّه:بعالسَّاالدَّليل

السَّمع.بصفةالاَيهَختمليحسُنَيُسمَع،قولًاالطَّلاقيكونأنفاقتضى

وفَّيتَنيفإن،أشهرٍأربعةأجلُلك:لغريمهفاللوأنَّه:الثَّامنالدَّليل

بعدوالحبسالوفاءأنَّمقتضاهكان-حبستُكتُوفِّنيلموإن،منكقبلتُ

هذا.غيرالمخاطبيعقلولافيها،لاالمدَّة

البيعفسختَفإن،إّلامٍثلاثةالخيارُلك:قولهنظيرفيهنحنما:قيلفإن

بعدها.لاالثَّلاثفييقعإنَّماالفسخأنَّومعلولم،لزمكوإلَّا

فجعل،اللُّزومالعقدموجبفإنَّ،عليكم(1حججنا)أقوىمنهذا:قيل

حكمه،إلىالعقدعاديفسخولمانقضتفإذا،إّلامٍثلاثةمدَّةفيالخيارله

عليها،حقٌّلهكماالوطء،فيالزَّوجعلىحقّلهاالزَّوجةوهكذا.اللُّزوموهو

الشَّارعلهفجعل228،،:البقرةأبِآقَغرُودث!)وَلَهُنَّ!لُألَّذِىعَلَيهِنَّ:تعالىقال

حقِّهاعلىعادتالمدَّةانقضتفاذافيهنَّ،لهاحقَّلاأشهرٍأربعةامتناع

تاسعٌدليلٌفهذاوحيمئذٍ.الطَّلاقوقوعلاالمطالبةوهوالعقد،بموجب

مستقلّ.

)1(د،ص،ز:"حجتنا".
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فالَّذي،شيئينوعليهمشيئًا،للمُؤلينجعلسبحانهأنَّهالعاشر:الدَّليل

وعندكم،الطَّلاقوإمَّاالفيئةإمَّاعليهموالَّذي،المذكورةالمدَّةتربُّصُلهم

وإنَّما،إليهمولابل،عليهمفليسالطَّلاق)1(وأمَّافقط،الفيئةإلاعليهمليس

شاء،المدَّةانقضاءعقيبَبطلاقهافيُحْكَمالمدَّة،انقضاءعندسبحانهإليههو

ظإهرخلافوهو،عليهولا)2(المؤليإلىليسهذاأنَّومعلولم.أبىأو

النَّصِّ.

كسائرالطَّلاقبهايقعفلم،الكفَّارةتوجبتعالىبالدّهيمينٌولأنَّهاقالوا:

كأجلبينونةٌبهايقعفلا،الفرقةيتقدَّمهالمالشَّرعمدَّم!قدَّرهاولأنَّها.الأيمان

المؤجَّلبهيقعفلمالمعجَّل،الطَّلاقبهيقعأنيصحُّلالفأولانَّه.العنِّين

نأيجوزفلاكالظِّهار،فنُسِخالجاهليَّةفيطلاقًاكانالإيلاءولأنَّكالظِّهار.

الجاهليَّة.أهلعليهكانولِما،المنسوخللحكماستيفام!لأنَّه؛الطَّلاقبهيقع

بالطَّلاقأشياء:بثلاثةتحلفالجاهليَّةالفِرَقُكانتالشَّافعيُّ)3(:قال

الجاهليَّةفيعليهكاناعمَّاوالظِّهارالإيلاءسبحانهاللّهفنقلوالإيلاء،والظِّهار

وبقيالشَّرع،فيحكمهماعليهاستقرَّماإلىالزَّوجةعلىالفرقةإيقإعمن

لفظه.هذا.عليهكانماعلىالطَّلاقحكم

واحدًاالإيلاءوليس،الكنايةأوبالصَّريحيقعإنَّم!الطَّلاقولأنَّقالوا:

قيَّده،إنمسمًّيأجلٍإلىأو،أطلقهإنمعجَّلًالوقعصريحًاكانلوإذمنهما،

.دمنساقطة"الطلاقواما..."وعندكم(1)

خطأ.،لماليلوا9:ح،م(2)

:(لفكرادار.ط01/228)يوردللما"ويلحاا"فيو.بنحوه(6/696)"لأما"في3()

هنا.مايوافقثم."..أشياءبثلاثةأسبابهاالزوجينبينالجاهليةفيالفرقة"كانت
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الفسخيوجبفإنَّه،اللِّعانُهذاعلىيَرِدولا.نيَّتهإلىفيهلرجعكنإيةًكانولو

.بالقولإلايقعلاوالطَّلاق،قولٍبغيريقعوالفسخ،الطَّلاقدون

مدَّةفيالفيئةجوازعلىتدلَّأنفغايتهامسعودٍابنقراءةوأمَّاقالوا:

.ننكرهلاحقّوهذاالمدَّة،فيبهاالمطالبةاستحقاقعلىلاالتَّربّص،

باطلفهوفيها،استحقاقهاعلىدليلٌالمدَّةفيالفيئةجواز:قولكموأمَّا

المؤجَّل.بالدَّين

،أشهرٍأوبعةعلىلزادتالمدَّةبعدالفيئةكانتلوإنَّه:قولكموأمَّا

فيهيستحقُّلاالذيالصبرلزمنمدَّة1ٌ(الأشهر)الأربعةلأنَّ؛بصحيحفليس

بهالمطالبةتعجِّلأنفلهاالحقّ،عليهيستحقُّانقضائهافبمجرَّد،المطالبة

عندتستحقُّإنَّما،معدودةٍباجالٍالمعلَّقةالحقوقكسإئروهذا.تُنظِرهأنوإمَّا

أجلفكذا،الأجلعلىالزِّيادةيستلزمذلكإنَّ:يقالولاآجالها،انقضاء

.سواءٌلإيلاءا

)2(فصر

مُؤلٍفهوحلف،يمينٍبايِّالإيلاءمنهصحَّمنكلَّأنَّعلىالآيةودلَّت

منإليهذهبلماحجَّةهذا)3(فيفكانيطلِّق،أنوإمَّايفيءأنإمَّايَبرَ،حتَّى

نأوامَّايفيءأنإمَّابالطَّلاقباليمينالمؤليإنَّ:والخلفالسَّلفمنيقول

حكمفياليمينهذهإدخالُيمكنهلمحالٍكلِّعلىالطَّلاقَيُلزِمُهومن.يُطلِّق

)1(د،ز،ح:"أشهر".

.مفيبياض)2(

.دفيليست"هذا")3(
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أربعةمضتفاذاثلاثًا،طالقٌفأنتِسنةٍإلىوطئتكِإن:قالإذافانَّهالإيلاء،

وطئتَه!إن:لهيقولونبل،تطلِّقأنوإمَّاتطأأنإمَّا:لهيقولونلاأشهرٍ

لوقوعالإيلاجمنيُمكِّنهلاوأكثرهم،عليكطلَّقناتطأهالموإنطلقتْ،

غيربأنَّهيقالأنإلاهذاعنجوابَولا.أجنبيَّةٍفيالوطءجزءهوالذيالنَّزع

لهإنَّوقولوا:أشهر،الأربعةمدةمُضيِّبعدتُوقِفوهفلا:فيقالوحيمئذٍ،مُؤلٍ

حكملهأثبتُّمالأجلَلهضربتمفاندائمًا،الطَّلاقبيمينوطئهامنيمتنعأن

حكمَخالفتمتُخيِّروه)1(ولممُؤليًاجعلتموهوإن،يمينٍغيرمنالإيلاء

منازعيهم.علىهؤلاءحججبعضفهذا.النَّصِّوموجَبَالإيلاء

طالقفأنتوطئتُكِإن:قالإذاوهي،المسألةهذهحكمفما:قيلفان

ثلاثًا؟

وهما:قولينعلىلا؟أممُؤليًايكونهلفيها،الفقهإءاختلف:قيل

مذهبوهومؤليًا،يكونأنَّهالجديد،فيللشَّافعيِّوقولانأحمد،عنروايتان

ومالك.حنيفةأبي

أحمدلأصحابوجهانفيه؟الإيلاجمنيُمكَّنفهلالقولينوعلى

والشَّافعيِّ:

تَطْلُقبالإيلاجلأنَّها؛عليهيحرمبل،منهيمكَّنلاأنَّه)2(أحدهما:

وهذامحرَّمًا.الإيلاجفيكونمحرَّمًا،الإيلاجبعدمافيصيرثلاثًا،عندهم

دونالذكرإيلاجِقدْرُإلاالفجرطلوعإلىيبقَلمأنَّهتيقَّنإذاكالصَّائم

.الصوابهوالأخرىالنسخمنوالمثبت.""تجيزوه:المطبوع،م(1)

.زب،،صد،فيليست"أنه")2(
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فيالإخراجلوجود؛الإباحةزمنفيكانوإنالإيلاجعليهحرُمَ،إخراجه

لوجودالطَّلاق؛قبلكانوإنالإيلاجعليهيحرمهاهناكذلكالحظر.زمن

.بعدهالإخراج

سائرقولوهو(:1)الماوردبدقال،الإيلاجعليهيحرملاأنَّه:والثَّاني

طلقتوإن،تَرْكلأنَّهالإخراجعليهيحرمولا،زوجتهلأنَّهاأصحابنا؛

والنَّزع.الابتداءلا،الإيلاجاستدامةالوطءجهذاالمحرَّمويكون،بالإيلاج

وهوالصَّائمعلىالفجرطلعلوقال)2(:فإنَّهالشَّافعيِّ،نصِّظاهروهذا

أفطرإخراجهلغيرِمكثفإن.صومهعلىكان،مكانهوأخرجه،مجامع

وُقِف،ثلاثًاطالقفأنتوطئتكِإنقالولوالإيلاء)3(:ئبفيوقالويكفِّر.

مهرُفعليهأدخلهثمَّأخرجهفإنثلاثًا،منهطلقتالحشفةغيَّبفإذافاءفإن

مثلِها.

ولاداريادخلْ:لرجلقاللورجلًاأنَّالجوازعلىويدلُّهؤلاء:قال

منلمنعهالًخروجعليهووجب،إذنٍعنلوجودهالدُّخولاستباح،تُقِمْ

هذاكذلك،تَرْكلأنَّهمباحًا؛الحظرزمنفيكانوإنالخروجويكون،المقام

.الإيلاجاستدامةعليهوَيحرُم،ينزعأنويستبيح،يولجأنيستبيحالمُؤلي

المُؤلي،فيكالخلافللصَّائمبعدهوالنَّزْعالفجرقبلالإيلاجفيوالخلاف

المؤلي،علىيَحرُمولاالفجر،قبلَالإيلاجالصَّائمعلىيَحرُم:وقيل

عليهيحرمأنفجاز،الإيلاجبغيرالصَّائمعلىيطرأقدالتَّحريمأنَّوالفرق

985(./01)الكبير""الحاويفي(1)

".الحاوي"منينقلوالمؤلف.بنحوه2(64)3/"الأم"في2()

.(891)ص"المزنيمختصرو"(،6567/)"لأما")3(
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فافترقا.،الإيلاجبغيرالتَّحريمعليهيطرألاوالمؤلي،الإيلاج

بلالزَّوجة،عليهتطلقولاالوطء،عليهيحرملا:ثالثةٌطائفةٌوقالت

يكونوكيفقالوا:.تُطلِّقأنوإمَّاتفيءأنإمَّا:اللّّهأمرمالهويُقاليُوقَف

الطَّلاق،بهوقعمنهامُكِّنوإن؟بالطَّلاقيُلزَمبلالفيئة،منيُمكَّنولامُؤليًا

بل.القرآنظاهرخلاففهذامؤليًا!كونهمعالتَّقديرينعلىبهواقعٌفالطَّلاق

وهذا.بالطَّلاقأُلزِميفئلموإن،الطَّلاقبه(1يقع)لمفاءإنلهذا:يقال

أهلقولوهوطلاقًا)2(،تُوجبلابالطَّلاقاليمينيرىمنمذهب

شيخواختيار،الحديثأهلمنوجماعةٍوعكرمةوطاوسالظَّاهر)3(

التوفيق.وباللّه،تيميَّةابنالإسلام

المعنى.يقلب،غلط،"وقع":النسخفي(1)

النسخ.فيوليست."يمينكفارةيجزئه"وإنما:المطبوعفيبعدها2()

2(.0/111)"المحلى"فيكما)3(
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اللعاقفي!ي!اّاللهرسوليحكم

5ُأَنقُ!همُ!فشًهَدَلَّآإِلَّهُؤشُهَدَآأَزدرجَهُؤوَلَويَ!نيَزمُونَ)وَالَّذِينَ:لىتع!لقا

بِرتجَذِامَمنَإِنكاَنَعَليهآللَّهِلَغنَتَأَنَّوَالحمسَةُ!لصَّنهدِقِينَلَمِنَآوإِنَّةُبِاللَّ!صشَهَدَتأَحمَدِهِؤأَرقيُ

غَفهَبَأَنَّوَالحفِسَةَ!اتبهَذِبِينَلَمِنَوإِنَّهُبِأللَّهتشَهَدَأَزجًتشهَدَأَنألعَذَابَعَنهَا!لَذرَؤا!

.،9-6:لنورا]!لمَّنهدِفِينَمِنَأإِ!بمَنَعَلتهـاَأدلَّهِ

عُويمرًاأنَّ:سعدٍبنسهلحديثمن)1("الصَّحيحين"فيوثبت

رجلًاامرأتهمعوجدرجلًاأنَّلوأرأيتَ:عديبنلعاصمقالالعجلاني

"لمج!اللّهرسولَفسأل،!يطاِّاللّّهرسولليفسَلْ؟يفعلكبفأمفتقتلونهأيقتلة

منسمعماعاصمعلىكبُرَحتَّى4وعابَهاالمسائلَ!ي!!اللّّهرسولفكره

نزلَ"قد:فقال،ذلكعنلمجي!اللّّهرسولَسالعُويمرًاإنَّثمَّ.!ي!اللّهرسول

فلمَّا،!ي!اِّاللّّهرسولعندفتلاعنا،بها"فأْتِفاذهبْقرآنَّ؛صاحبتِكوفيفيك

يأمرهأنقبلثلاثًافظلَّقهاأمسكتُها.إناللّّهرسولياعليهاكذبتُ:قالفرغا

المتلاعنينِ.سنَّةَتلكفكانت:الزُّهريُّقإل.!ي!اللّّهرسول

جرتثمَّ،أمِّهإلى]يُدعَى،)3(ابنهافكانحاملًا،وكانتسهل)2(:قال

لها.اللّّهفرضمامنهوترِثَيرِثَهاأنالسُّنَّة

النَّبيُّفقاللمجي!،النَّبيِّعندففارقهاالمسجد،فيفتلاعنا)4(:لفظٍوفي

.(41/1)29ومسلم73(،4،5447،9525،8053،40)23البخاريأخرجه(1)

2(./2941)مسلمعند2()

"."ينسب:المطبوعوفي."مسلمصحيح"منوالزيادة.النسخفيليست)3(

3(./2941)مسلمعند4()
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".متلاعنينِكلِّبينالتَّفريقُ))!اكم:+!ي!ه

قولمنالبخاريِّعندهو،آخرهإلىحاملًاوكانت:سهلوقول

.(1)الزُهريَ

أسحَمبهفإنَّجاءت))انظروا،:ع!ي!اللّهرسولقالثمَّوللبخاريِّ)2(:

قدإلاعويمرًاأحسبُفلاالسَّاقين)3(،خَدَلَّجالألْيتينعظيمَالعينينأدعجَ

قدإلاعويمرًاأحسبُفلاوَحَرَ!)4(،كانهأُحيمِرَبهجاءتوإنعليها،صدقَ

من!سًييهاللّّهرسولُ(نعتَ)ْالذيالنَّعتعلىبهفجاءت.عليها"كذبَ

عويمر.تصديق

.حمْلَها"فأنكرَحاملًا"وكانت)6(:لفظٍوفي

يا:قالفلانٍبنفلانأنَّعمرابنحديثمن)7("مسلم"صحيحوفي

تكلَّمإن؟يصنعكيففاحشةٍعلىامرأتهأحدناوجدَلوأرأيتَ،اللّهرسول

النَّبيُّلمجي!فسكتذلك)8(؟مثلعلىسكتسكتوإن،عظيمٍبأمرتكلَّم

)9053(.برقم)1(

)4745(.برقم)2(

ممتلئهما.اي)3(

،بحمرةمنقَّطةبيضاءوهي،ابرصسامِّشكلعلىالصحارىفيتكونوزغة:الوحرة(4)

.العربعندقذرةوهي

والرواية.النسخفيوليست.""بة:المطبوعفيبعدها()5

.(474)6البخاريعند)6(

.(41/4)39برقم)7(

والرواية.النسخبقيةخلاف"عظيمأمرعن"سكتد:)8(
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به،ابتُلِيتُقدعنهسألتُكالذيإنَّ:فقالأتاهذلكبعدكانفلمَّا.يُجِبهفلم

أَز!رجَهُؤ!يَزمُولتَ)وَالَّذِينَالنُّور:سورةفيالاَياتهؤلاءوجلَّعزَّاللّهفانزل

عذابمنأهونُالدُّنياعذابأنَّوأخبره،وذكَّرهووعظَهعليهفتلاهن9َّ،،]6-

فوعظهادعاهاثمَّ.عليهاكذبتُمابالحقِّبعثكوالَّذيلا:قال،الآخرة

والَّذيلا:قالت،الآخرةعذابمنأهونُالدّنياعذابأنَّوأخبرهاوذكَّرها

لمنإنَّهبادلّّهشهاداتٍأربعفشهد،بالرَّجلفبدأ.لكاذبإنَّهبالحقِّبعثك

،بالمرأةثنَّىثمَّ،الكاذبينمنكانإنعليهادلّهلعنةأنَّوالخامسة،الصَّادقين

عليهاالدّهغضبَأنَّوالخامسة،الكاذبينلمنإنَّهباللّّهشهاداتٍأربعفشهدتْ

بينهما.فرَّقثمَّ.الصَّادقينمنكانإن

"حسابُكما:للمتلاعنين!يمادلّّهرسولقال:عنه)1(""الصَّحيحينوفي

:قإل؟مالي،اللّهرسوليا:قال.عليها"لكسبيلَلا،كاذبأحدكمااللّه،على

كنتوإنفرجها،مناستحللتَبمافهوعليهاصدقتَإنَّكنتَ،لكمالَ"لا

منها".لكأبعدُفهوعليهاكذبتَ

"واللّه:وقالالمتلاعنينبين!شًي!اللّّهرسولفرَّقَلهما)2(:لفظٍوفي

.("؟تائنثمنكمافهل،كاذثأنَّأحدكما()3(]يعلم

اللّّهرسولفقرَّق!ي!،اللّهرسولعهدعلىلاعنَرجلًاأنَّ:عنهوف!ا )4(

بأمِّه.الولدَوألحقَبينهما،!يروّ

5(./41)39ومسلم535(،153.0)2البخاريأخرجه(1)

6(./41)39ومسلم53(،94،ه213،ه113)البخاريأخرجه2()

".الصحيحين"منالزيادة)3(

له.واللفظ(4941)ومسلم6748(،،)4748البخاريأخرجه(4)
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المتلاعنين:قصَّةفيمسعودٍابنحديثمن)1("مسلم"صحيحوفي

لعنةأنَّالخامسةلعنثمَّالصَّادقين،لمنإنَّهباددّهشهاداتٍأربعالرَّجلفشهد

))مَهْ"،!:النبيلهافقاللِتلْتَعِن)2(،فذهبتْ،الكاذبينمنكانإنعليهالدّه

بةفجاءت.جَعْدًا"أسودَبهتجيءَأن"لعلَّها:قالأدبر)3(فلمَّا.فلعنتْفأبتْ

جَعْدًا.أسودَ

أميةبنهلالأنَّ:مالكٍبنأنسحديثمن")4(مسلم"صحيحوفي

أوَّلَفكان،لأمِّهمالكٍبنالبراءأخاوكانسَحْماء،ابنبشَرِيكامرأتهقذفَ

أبيضَبهجاءتفإن))أبصِرُوها،النَّبيُّع!يه:ففَال،الإسلامفيلاعنَرجلٍ

جَعْدًاأكحلَبهجاءتوإن،أميةبنلهلالفهو)6(العينينقَضِيءَ(سَبِطًا)ْ

بهجاءتأنَّهافاُنبِئتُ:قال.سَحْماء"ابنلشَرِيكفهوالسَّاقين)7(حَمْشَ

السَّاقين.حَمْتنَجَعْدًاأكحلَ

لهفقالالقصَّة،هذهنحوعبَّاسٍابنحديثمن"الصَّحيحين")8(وفي

بيّنةٍبغيرأحدًارجمتُ)الو!:اللّّهرسولقالالتيالمرأةأهي:رجلٌ

)5914(.برقم)1(

".لتلعن":"مسلم"صحيحوفي.النسخفيكذا)2(

أدبرا".":مسلموعند.النسخجميعفيكذا)3(

.(1)694برقم)4(

الشعر.مسترسل:اد()ه

ذلك.غيرأوحمرةأودمعٍبكثرةفاسدهما:أي)6(

دقيقهما.:أي)7(

.(41)79ومسلم685(0153،6)البخاريأخرجه)8(
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الإسلامفيتُظهِركانتامرأةٌتلكلا،:عبَّاسٍابنفقال،هذه؟"لرجمتُ

السُّوءَ.

وقضيبينهما،!مماللّّهرسولففرَّق)2(:الحديثهذافي(1داود)ولأبي

ولدَهاورمىرماهاومنولدُها،يُرمىولاتُرمىولا،لأبٍولدُهايُدعىلاأن

منيتفرَّقانأنَّهماأجلمنقُوتَ،ولاعليهلهابيتَلاأنوقضىالحدُّ،فعليه

أميرًاذلكبعدفكان:عكرمةقال:القصَّةوفي.عنهامتوفًّىولا،طلاقٍغير

.لأبٍيُدعىومامصر،على

بشَرِيك!النبيعندامرأتهقذفَأميةبنهلالأنَّالبخاريُّ)3(وذكر

إذا،اللّّهرسوليا:فقال("،ظهركفيحدّأو))البيِّنة:النَّبيُّع!ي!فقالسَحْماء،ابن

!يوّاللّهرسولفجعلالبيِّنة؟يلتمسينطلقرجلًاامرأتةعلىأحدنارأى

إنِّيبالحقِّبعثكوالَّذي:الرجلفقال،"ظهركفيحدّوإلَا"البيِّنة:يقول

عليه:وأَنزل،جبريلفنزلالحدِّ.منظهرييُبرِّئماادلّّهوليُنزِلنَّ،لصادقٌ

ليها،إ(4،)]فأرسلَالنَّبيُّلمجيطنصرففا،لاَياتا!...أَزدرجَهُؤيَزمُونَ)وَالَّذِدنَ

فهل،كاذثأحدكماانَّيعلم"إِنَّاللّّه:يقول!سًي!والنَّبيُّفشهد،هلالفجاء

عكرمةعنمنصوربنعبادطريقمن2(131)أحمدوكذا)2256(،""السننفي(1)

تابعهنعم.مدلسوهوولعنعنتهعباد،فيللكلام؛ضعيفوسنده،عباسابنعن

عبادصرحوقدبعضها،فيخولفبلبها،انفردألفاخثَمَّةلكن،حسانبنهشام

السابقسعدبنسهلحديثلحديثهويشهد،وغيره493()7/البيهقيعندبالسماع

"."الصحيحينفي

النسخ.فيوليست."عباسابن"عن:المطبوعفيبعدها)2(

)4747(.برقم)3(

.البخاريمنزيادة(4)

994



وقَّفوهاالخامسةعندكانتفلمَّا،فشهدت،)1(قامت]ثم،تاذبئ؟"منكما

ترجع،أنَّهاظننَّاحتَّىوبمصَتْفتلكَّأتْ:عبَّاسٍابنقال.مُوجِبةإنَّهاوقالوا:

))أبصِرُوها،!ي!:النَّبيُّفقال.فمضَتْ،اليومسائرَقوميأفضَحُلا:قالتثمَّ

ابنلشَرِيكفهوالسَّاقينخَدَلَّجَالاثيتينِسابغَالعينينأكحلَبهجاءتفإن

اللّّهكتابمنمضىما)الولا!ي!:النَّبيُّفقال،كذلكبهفجاءتسَحْماء"(،

."شأنولهاليكان

أرأتحا،اللّّهرسوليا:قالعبادةبنسعدأنَّ)2(""الصَّحيحينوفي

بلىسعد:ففَاللا،:!ي!ادلّّهرسولفقال؟أيقتلهرجلًاامرأتهمعيجدالرَّجل

يقولماإلى))اسمعُواع!وّ:اللّّهرسولفقالبالحقِّ،أكرمَكَ)3(والَّذي

".سيِّدكم

حتَّىأُمهِلُةرجلًاامرأتيمعوجدتُإن،اللّّهرسولَياآخر)4(:لفظٍوفي

"(.))نعم:ادلّه!ي!رسولقالشهداء؟بأربعةآني

بأربعةآنيحتَّىأَهِجْهُلمرجلًاأهليمعوجدتُلوآخر)5(:لفظٍوفي

نإبالحقِّ)6(،بعثكوالَّذيكلَّا:قال))نعم"(،!مّ:ادلّّهرسولقالشهداء؟

يقولماإلى))اسمعُوا!يمّ:اللّهرسولقالذلك،قبلبالسَّيفلأعاجلُهكنتُ

الرواية.وكذاز.هامشمنالزيادة(1)

له.واللفظ(41/41)89ومسلم74(،61)6846،البخاريأخرجه2))

والرواية.النسخخلاف"بعثك":المطبوعفي)3(

.(41/51)89مسلمعند(4)

أَهِجْه(.المبدلأمسَّه(الم:قالأنهغيرأيضًا،(1/16)894مسلمعند))ه

والرواية.النسخفيوليست."نبيا":المطبوعفيبعدها)6(

005



".منِّيأغيرُواللّه،منهأغيرُوأنالغيوز،إنَّه،سيِّدكم

)2(،مُصْفَحٍغيربالسَّيفلضربتهرجلًاامرأنيمحرأيتُلو)1(:لفظٍوفي

منِّي،أغيرُواللّّهمنة،اغيرُلأنافواللّه؟سعدٍغيرةمن))أتعجبون:!يمّالنَّبيُّفقال

اللّه،منأغيرُشخصَ!ولا.بطنومامنهاظهرماالفواحشَحرَّمذلكاجْلِمن

المرسليناللّّهبعثذلكأجلِمناللّّه،منالعذرُإليهأحبُّشخصَدولا

وعدَذلكأجلمناللّّه،منالمِدْحةُإليهاحبُّشخصَولا،ومنذرينمبشِّرين

".الجنَّةاللّه

فصل

:أحكامٍعدةالنَّبويِّالحكمهذامنفاستُفيد

وأمسلمينكإناسواءٌ،زوجينكلِّمنيصحُّاللِّعانأنَّ:الأوَّلالحكم

أحدهما.أومحدودينغيرأوقذفٍفيمحدودينِ،فاسقينأوعدلينِ،كافرين

الازواحجميح)3(:منصورٍبنإسحاقروايةفيأحمدالإمامقالكذلك

إذاوالأمةالحرَّةمنوالعبد،زوجةًكانتإذاوالأمةالحرَّةمنالحرُّ؛يلتعنون

،وإسحاقمالكقولوهذا.والنَّصرانيَّةاليهوديَّةمنوالمسلم،زوجةًكانت

)4(.يسارٍبنوسليمانوربيعةوالحسنالمسيِّببنسعيدوقول

شعبة.بنالمغيرةحديثمن(41)99ومسلم74(،)16البخاريأخرجة(1)

ومن،جانبهوهوالسيفبصفحضاربٍغيروالمعنىوفتحها،الفاءبكسريروى2()

منة.وحالًاللسيفوصفًاجعلهافتحها

"."المسائلفيأجدهاولم(.11/221)""المغنيفيكما)3(

عنة،يونسعنالتوريطريقمن(0521)6الرزاقعبدعندفقولهالحسنأما(4)

.(11/221)(""المغنيفيالأقوالبقيةوانظر.صحيحوسنده
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يكونلااللِّعانأنَّإلىوجماعةٌوالأوزاعيُّوالثَّوريُّالرَّأيأهلوذهب

عنروايةٌوهو،قذفٍفيمحدودينغيرحرَّينعدلينمسلمينزوجينبينإلا

أحمد.

سمَّاهوقد،والشَّهادةاليمين:وصفينيجمعاللِّعانأنَّالقولينومأخذ

الايمانُ"لولا:يقولحيثيمينًا!يَخ!ادلّّهرسولوسمَّاه،شهادةًسبحانهادلّه

منكلِّمنيصحُّ:قالالأيمانحكمَعليهغلَّبفمن)1(،شأن"ولهالكانَّلي

يمينه.تَصِحُّ

.،6:]النورأَزوَجَهُؤ!يَزمُودتَ)وَالَّذِينَ:لىتعاقولهولعموم:لواقا

يمينًا.!وَوّادلّّهرسولسمَّاهوقدقالوا:

وجوابه.المؤكَّدالقسمذكروإلى،ادلّّهاسمإلىمفتقرٌولأنَّهقالوا:

الشَّهادة.بخلافوالأنثىالذَّكرفيهيستويولا!سنَهقالوا:

فيهايُشْرَعقدفإنهااليمينبخلاف،لفظهتكرَّرلماشهادةًكانولوقالوا:

القسامة.كأيمانالتَنكرار،

ونفْيِاللِّعانإلىالشَّهادةمنهتصحُّلاالتيالزَّوححاجةولأنَّقالوا:

إلىيدعوممَّابه)2(ينزلالذيوالأمر،سواءٌشهادتهتصحُّمنكحإجةالولد،

النَّوعينأحدضررَترفعلاوالشَّريعةالحرِّ،بالعدلينزلكالَّذياللِّعان

إلاقريبًا؛تخريجةسبقوقدداود،وأبيأحمدعنداللعانفيعباسابنحديثمنجزء(1)

البخاريفيكما،حسانبنهشامَمنصوربنعبادِبمخالفةمُعلَّةاللفظةهذهأن

المصنف.كلامفيبيانهوسيأتي."،..اللّهكتابمنمضيما"لولا:فيةولفظه(،)4747

.مفيليست"به")2(

205



والأغلالالآصارفيالاَخرالنَّوعَوتَدَعُ،بهنزلممَّاومخرجًافرجًالهوتجعل

يُجار،فلاوشنتجيريُغاث،فلايستغيثبلمخرجَ،ولابهنزلممَّالهفرجَلا

عنهضاقتقد،مثلهعلىسكتسكتوإن،عظيمٍبأمرٍتكلَّمتكلَّمإن

الحنيفيَّةالواسعةالشَّريعةتأباهوهذا،شهادتهتصحّمنوَسِعَتْالتيالرَّحمة

السَّمْحة.

أَزوَجَهُؤوَقَضَي!ناَّلُؤشُهَدَآءُيَزمُونَ)وَالَّذِينَ:تعالىاللّهلقا:الاَخرونقال

ثلاثةمندليلٌالآيةوفي6،.]النور:بِآدلَّه!أَحَدِ!رأَرقيُشَهَدَلِخأَ!سُ!لمحثمَهَدَهُإِلَّاَ

:وجهٍأ

متَّصلٌاستثنا!وهذاالشَّهداء،منأنفسَهماستثنىسبحانهأنَّه:أحدها

مرفوعًا.جاءولهذاقطعًا،

:ففالبيانًاهذاسبحانهزادثمَّ،شهادةٌالْتِعانهمبأنَّصرَّحأنَّه:والثَّاني

.،8:لنورا]!تبهَذِبِينَآلَمِنَوإِنَّهُبِاللَّهتشَهَدَأَزبَمَلشَهَدَأَنألعَذَابَعَنهَا!لَذرَؤا)

عدمهم.عندمقامَهموقائمً!الشُّهود،منبدلًاجعلهأنَّه(:1الثَّالث)

:قال!ي!النبيَّأنَّ،جدِّهعنأبيهعنشعيبٍبنعمروروىوقد:قالوا

)3(."التَّمهيد"فيعمر)2(أبوذكره،"كافرينِولامملوكينِلِعانَّبينلا"

".الثاني":،حمد،،ص(1)

.الأصولفيوليستالبر".عبدبن":المطبوعفيبعده)2(

وقال."بهيحتجمنشعيببنعمرودونليسحديث"وهذا:إثرهوقال(291)6/)3(

"ولا:معناهفيوماالحديثهذاإيرادهبعد-792(4692/)""المفهمفيالقرطبي

".المحدثينعندشيءكلهامنهايصح
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أربعة"مرفوعًا:جدِّهعنأبيةعنأيضًاحديثةمن(1الدَّارقطنيئُ)وذكر

،لعانوالعبدالحرَّةبينوليسلعانَّ،والأمةالحرِّبينليسلعانَّ؛بينهمليس

".لعانوالنَصرانيَّةالمسلمبينوليس،لعانٌواليهوديَّةالمسلمبينوليس

النَّبيِّوصيَّةمن:قالشهابٍابنعن)2(""مصنَّفهفيالرزاقعبدوذكر

.معناهفذكر.أربعٍبينلعانَلاأنأَسِيد:بنلعتَّاب!يه

فلاعدمها،عندمقامهاوقائمًاالشَّهادة،بدلجُعِلاللِّعانولأنَّقالوا:

تنزيلًاوممولِهاالزَّوحبالْتِعانالمرأةتُحَدُّولهذا،منهتصحّممَّنإلايصحُّ

.شهودٍ)3(أربعةمنزلةَللعانه

"،شانولهاليلكانالايمانمنمضىمَا"لولا:الحديثوأمَّاقالوا:

فيالبخاريِّلفظهذا،اللّّه"كتابمنمضيما"لولا:فيهفالمحفوظ

بنعبَّادروايةفمن"الأيمانمنمضىما"لولا:قولهوأمَّا)4(.""صحيحة

وقال.بشيءٍليس:معينٍبنيحيىقال.واحدٍغيرفيهتكلَّموقد،منصورٍ

بنعنمان:سندهوفي693()7/""الكبرىفيالبيهقيوكذا)3338(،"السنن"في(1)

أيضًاوأُعلَّ،الدارقطنيأعلَّهوبه،الحديثمتروكوهو،الوقاصيالرحمنعبد

اخرىطرقمنورويموقوفًا،عمروعنوالأوزاعيجريجابنرواهفقد؛بالوقف

و"نصب2(،261/)""التنقيحانظر:.تصحلا،معلَّةوكلهامرفوعًا،عمروعن

.(842)3/"لرايةا

ظاهروسنده،شهابابنعنعياشعنجريجابنطريقمن(412)89برقم)2(

فيوسيأني،لهالقرطبيتضعيفسبقوقدأيضًا،ضعيفةأخرىطرقوله،الانقطاع

2(.48)3/"الراية"نصبوانظر:أيضًا.إعلالهالمصنفكلام

."أربع":ح،م3()

.(474)7برقم(4)
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ضعيفا)2(.:النَّسإبيُّوقال.قدريٌّمتروك(:1الجنيد)عليُّبن

علىواليمينالمدَّعيعلىالبيِّنةأنَّالشَّريعةقاعدةاستقرَّتوقد

فيتُشرعلميمينًاكانولو،شهادفلعانه،مدَّعٍهاهناوالزَّوج،عليهالمدَّعى

جانبه.

باللّّه،أشهد:يمينهفيالملتعنفلقولشهادةًتسميتهأمَّاالأوَّلونَّ:قالى

بلفظها.اعتبارًايمينًاكانوإن،شهادةًذلكفسمِّي

"أشهد:قإللوولذلك،وجوابهبالقسمفيهمصرَّجٌوهوكيف:قالوا

ذلكتَعُدُّوالعرب،أطلقأواليمينَنَوىسواءٌ،بذلكيمينهانعقدت"باللّّه

قيس)3(:قالواستعمالها،لغتهافييمينًا

ليا)4(عندهافماعنديلهافهذاأُحبُّهاأنِّياللّهعندفأشهدُ

يقللمولواليمينبهتنعقد"أشهدُ"قولهإنَّ:قاللمنحجَّةٌهذاوفي

بالنية،إلايمينًايكونلا:والثَّانيةأحمد.عنالرِّوايتينإحدىهوكما،"باللّه"

بمطلقه.الاكثرينعنديمينٌباللّّه(""أشهد:قولهأنَّكما.الاكبرينقول(وهو)ْ

"إلا"أوَّلًا:فيقالالشُّهداء،من("أنفسهم"سبحانهاستثناؤهوأمَّا:قالوا

اسمهوهو".الرازيالجنيدبنالحسينبن"علي:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا(1)

الكامل.

.(301)5/"التهذيبو"تهذيب376(،2/)"الاعتدال"ميزانانظر:2()

2(.49)ص""ديوانهانظر:،المشهورةاليائيةقصيدتهمنوالبيت،المجنونهو)3(

ليا".عندهالي"فما:ز،ح،م)4(

"وهي".:ص،م)5(
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فإنَّ،أنفسهمغيرشهداءلهميكنولم:والمعنىغير،بمعنىصفةٌهاهنا

علىحملًا"غير"بفيُستثنىوالاستثناء،الوصفيَّةتتقارضان)1(و"إلَّا""غمِر("

"غير".علىحملًا"إلّا"بويوصف،"إلَّا"

نأيجوزولكنالشُّهداء،منمستئنينَ)2("أنفسهم"إنَّثانيًا:ويقال

أهليُبدِلكماالانقطإعفييُبدِلونفانَّهم،تميمٍبنيلغةعلىمنقطعًايكون

الاتِّصال.فيوهمالحجاز

فيمنزلتهمنزَّلهملأنَّهالشُّهداء؛منأنفسهماستثنيإنَّماثالثًا:ويقال

إذاالزَّوجبالْتِعانالمرأةيرجممنقولعلىجدًّاقويٌّوهذا،قولهمقبول

ادلّّه.شاءإنتقريرهيأنيكماالصَّحيحوهو،بمَلَتْ

شهادب!فهو،والشَّهادةاليمين:الوصفينيجمعلعانهمأنَّوالصَّحيج

لاقتضاءوالتَكرار؛الشَّهادةبلفظمغلَّظةٌويمينوالتَنبرار،بالقسممؤكَّدةٌ

:أنواعٍعشرةالتَّاكيدمنفيهاعتبرولهذاالأمر،تأكيدَالحال

الشَّهادة.لفظذكر:أحدها

أسمائهلمعانيوأجمَعِهاسبحانهالرَّبِّأسماءبأحدِالقسمذكر:الثَّاني

.ذكرهجلَّ""اللّهاسمهوهو،الحسنى

و"اللَّام"،(""إنَّمنعليةالمُقْسَمبهيُؤكَّدبماالجوابتأكيد:الثَّالث

صدقهوالذيالفعلدونوكاذبٌصادقٌهوالذيالفإعلباسموإتيانه

.وكذب

ءَالشيتقارضا:يقال.الصوابهوالنسخمنوالمثبت.""يتعاوضان:المطبوعفي(1)

.تبادلاهلأمرَ:وا

"."مستثنى:المطبوعوفي.""مستثنَونَ:والصواب.النسخفيكذا2()
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.مرَّاتٍأربعذلكتكرار:الرَّابع

الكاذبين.منكانإنادلّهبلعنةالخامسةفينفسهعلىدعاوه:الخامس

عذابوأنَّ،الدّهلعذابالموجبةأنَّهاالخإمسةعندإخباره:السَّادس

.الآخرةعذابمنأهونُالدُّنيا

الحدُّإمَّاوهوعليها،العذابلحصولمقتضِي)1(لعانهجعل:السَّابع

عنها.للعذابدارئًالعانهاوجعل،الحبسوإما

فيوإمَّاالدُّنيافيإمَّاأحدهما،علىالعذابيوجباللِّعانهذاأنَّ:الثَّامن

.لآخرةا

.بالفراقوكسرهابيتهاوخرابُالمتلاعنينبينالتَّفريق:التَّاسع

بينهما.التَّحريمودوامالفرقةتلكتأبيدالعاشر:

بالشَّهادة،مقرونً!يمينًاجُعِلالشَّأنهذااللِّعانهذاشأنكانفلمَّا

بمَلَتفانكالشَّاهد.قولهلقبولالملتعنوجُعل،باليمينمقرونةًوشهادةً

الحدِّسقوط:شيئينويمينهشهادتهوأفادت،وحُدَّتشهادتهمضتالمرأة

أفادمنهاآخربلعإنلعانَهوعارضتْالمرأةالتعنتوإنعليها.ووجوبه،عنه

إليهبالنِّسبةويمينًاشهادةًفكانعليها،وجوبهدونعنهالحدِّسقوطَلعانُه

شهادةًكإنوإن،حلفهبمجرَّد)2(تُحَدُّلافهيمحضةًيمينًاكانإنلائهدونها؛

جانبقوِيَنكولُهاذلكإلىانصمَّفإذا.وحدهعليهاشهادتهبمجرَّدتُحَدُّفلا

صدقه،علىظاهرًادليلًافكانونكولها،بتأكُّدهحقِّهفيوالشَّهادةاليمين

"مقتضيًا".:والوجه.النسخفيكذا(1)

"لمجرد".ز:د،،ص2()
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ومَن،الحكممنيكونماأحسنُوهذاعليها.وأوجبهعنهالحدَّفأسقط

الشَّهإدة،معنىفيه!يمينأنَّهبهذاظهروقد.يوقنونلقومحكمًااللّهمنأحسنُ

اليمين.معنىفيهاوشهادةٌ

كانلودلالتَهأبينَفماجدِّه،عنأبيهعنشعيببنعمروحديثوأمَّا

قالومفاوزُ.مهالكُعمروإلىطريقهفيولكًنعمرو،إلىبوصولهصحيحًا

به.يُحتجُّمنشعيبٍبنعمرودونليسالبرِّ)1(:عبدبنعمرأبو

الحديثطريقفعلىالدَّارقطنيُّ،رواهالذيالآخرحديثهوأمَّا

به)2(فالطَّريقباجماعهم،متروكوهوالوقَّاصيُّ،الرَّحمنعبدبنعثمان

.مقطوعةٌ

بها،يُحتجلاضعيفةٌعندهمالزُّهريِّفمراسيل،الرزاقعبدحديثوأمَّا

ولايهوديّبمكَّةيكنولممكَّة،علىجم!ي!للنَّبيِّعاملًاكانأَسِيدبنوعتَّاب

بينهما.يلاعنَلاأنيوصيهحتَّىالبتَّةَنصرانيٌّ

شانَّ"،ولهالكانَّليالأيمانمنمضىما"لولا:لقولهردُّكموأمَّاقالوا:

فيهتعلّقكموأمَّا.بهبأسلاوإسنإده،""سننهفيداودأبورواهحديثوهو

لاوهذاالقدر،إلىداعيةٌقدريّأنَّهعليهعِيبَمافأكثرمنصورٍبنعبَّادعلى

والمرجئةالقدرَّيةمنبجماعةٍالاحتجاجُالصَّحيحففي،حديثهردَّيوجب

اللّه"كتابمنمضىما"لولا:قولهبينتَنافيَولا.صدقهعُلِمممَّنوالشِّيعة

علىوتقديمهاللَّفظينأحدترجيحإلىفيُحتاجَ،"الأيمانمنمضىماو"لولا

"التمهيد")6/291(.في)1(

.د،ص،بفيليست"به")2(
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حكمُهوجلعزَّاللّّهوكتاباللّّه،كتابفيهيالمذكورةالأيمانبلالآخر،

الذيادلّّهحكممنمضىمالولا!:وأرادالمتلاعنين،بينبهحكمالذي

اَخر.شأنولها)1(ليلكانالمتلاعنينبينفَصَل

جانبفيالشَّهإدةأنَّعلىاستقرَّتالشَّريعةقاعدةإنَّ:قولكموأمَّاقإلوا:

:وجوهٍمنفجوابه،عليهالمدَّعىجانبفيواليمينالمدَّعي

بأنالقَسامةفياستقرَّتقدبلهذا،علىتستقرَّلمالشَّريعةأنَّأحدها:

أنَّالشَّريعةوقإعدة،باللَّوثجانبهملقوَّةوهذاالمدَّعين)2(،بأيمانيُبدأ

قويًّاعليهالمدَّعىجانبكانفلمَّا،المتداعيينأقوىجَنْبةمنتكوناليمين

فيالمدَّعيجانبُقويفلمَّا،جانبهفياليمينشُرِعتالأصليَّةبالبراءة

جانبهقويلمَّاالصَّحيحعلىوكذلك،جانبهفياليمينكانتباللَّوثالقسامة

كمالمنوهذا.واستحقَّاحلِنتْ:لهفيقال،جانبهفياليمتِنصارتبالنكُول

اليمينشُرِعتولوالإمكإن،بحسبللمصالحواقتضائهالشَّارع)3(حكمة

تأبىالشَّارعوحكمةهدرًا،الرَّاجحالجانبقوَّةلذهبتدائمًاواحدٍجإنبفي

والمصلحة.الحكمةغايةهوبهجاءفالّذيذلك،

تُنكرالمرأةفإنَّجانبها،منأقوىهاهناالزَّوجفجانبهذا،عُرِفوإذا

فراشهوإفسإدحرمتههَتْكفيغرضلهليسوالزَّوج)4(،وتشتهيهزناها

لها"."لكان:المطبوعفي(1)

".المدعيين":بز،د،م،)2(

"."الشرع:م)3(

:المطبوعوفي.""وتسترهلعلها:هامشهاوفي"تسبيهه":موفي.بز،د،،صفيكذا(4)

".وتبهته"
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هذافكان،إليهشيءٍوأكرهُعليه(1أشْوثزُ)ذلكبلالفجور،إلىأهلهونسبة

النَّاسقلوبفيجدًّاالأمرقوِيالمرأةنكولُإليهانصاففاذاظاهرًا،لَوْثًا

فحُدَّتشرعًا،عليهاالزِّناحكمبثبوتذلكفاستقلَّوعامِّهم،خاصِّهم

نألهاكانحقيقةًالأربعةالشُّهداءبمنزلةأيمانهتكنلملمَّاولكن،بلعانه

قولهفيالمذكورالحدِّعذابُبها)2(عنهايُدرأمثلها،أخرىبأيمانٍتعارضها

)3(بيِّنةًلعانُهكانولو2،،]النور:!ألمحؤمِنِينَ)وَل!ث!هَذعَذَاطمَاطَإَلفًَمِّنَ:تعالى

شيئًا.عنهاأيمانُهادفعتْلماحقيقةً

أنَّوهولمج!،اللّّهرسولقضاءمنالمستفادالثَّانيبالفصليتَّضحوهذا

قولانفيه؟تُلاعِنأوتُقِرَّحتَّىتُحبسأوتُحدُّفهلتَلتعِنْلمإذاالمرأة

للفقهاء:

أهلقولوهوتُحَدُّ،:والخلفالسَّلفمنالشَّافعيُّوجماعةفقال

الحجاز.

وعنه.العراقأهلقولوهو،تلاعنأوتُقِرَّحتَّىتُحبسأحمد:وقال

سبيلها.ويُخلَّىتُحبسلا:ثانيةرواية

الحدَّتوجببيِّنةًالرَّجللعانكانلو:وافقممومنالعرادبأهلقال

أربعة.عليه!شهدلوكماالبيِّنة،وتكذيبباللِّعانإسقاظَهتَملِكْلمعليها

لافلأنالشَّهادة،بهذهتُحَدَّلمغيرهثلاثةٍمععليهاشهدلوولأنَّهقالوا:

.وأحرىأولىوحدَهبشهادتهتُحَدَّ

شيء".أسوأ":بوفي.والتخليطالإفسادبمعنيالتشويشمن،النسخعامةفيكذا(1)

النسخ.بقيةفيوليست."العذاب":صد،فيبعدها)2(

النسخ.بقيةمنوالمثبت."عنه":م)3(

051



يُوجِبلمكماالاَخرحدَّيُوجِبفلا(،1اللاعنَيْنِ)أحدولأنَّه:قالوا

حدَّه.لعانُها

الزَّوجأنَّريبَولا)2(،"المدَّعيعلئ))البيِّنة!ي!:النَّبيُّقالوقدقالوا:

.مدَّعٍهاهنا

عليها،الحدِّإيجإبُلانفسهعنالحدِّإسقاطُلعانِهموجَبَولأنَّقالوا:

الزَّوجقذفموجبفإنَّ")3(،ظهركفيحدّوإلَ!))البيِّنة!ي!:النَّبيُّقالولهذا

التَّخلُّصإلىطريقًالهسبحانهاللّهفجعلالحدُّ،وهوالأجنبيِّقذفكموجب

أربعةإمَّا:أمرينأحدالمرأةعلىالحدِّإقامةطريقَوجعل،باللِّعانمنة

الخطَّاببنكعمرالصَّحابة،منبهيَحُدُّمنعندالحَبَلأواعتراف!أو،شهودٍ

والرَّجم:!ي!اللّّهرسولمنبرعلىالخطَّاببنعمرقالوقد،وافقهومن

وأ،بيِّنةٌقامتإذامُحصَنًاكانإذاوالنِّساءالرِّجالمنزنامنكلِّعلىواجبأ

طريقفجعلا(،اللَّه!ح!كَتهُ)هرَعليقالوكذلك)4(.الاعترافأوالحبلكان

)1(

)2(

)3(

)4(

اللعانين".":،حم

فيالحافظإسنادهوحسن،عباسابنحديثمن2(01/52)البيهقيأخرجه

بلفظ:(1171)ومسلم(4)552البخاريفيالحديثوأصل283(،)5/""الفتح

علىاليمينولكن،وأموالهمرجالدماءناسادَّعىبدعواهمالناسيعطى"لو

انظر:.قيسبنوالأشعثعمرو،بنادلّّهوعبدعمر،عنالبابوفي."عليهالمدعى

.(1462)لإرواء"ا"

.عباسابنحديثمن(26714747،)البخاريأخرجه

آ!ددَّةُعَنطُرَعباسابنحديثمن(1961)ومسلم683(0،)9682البخاريأخرجه

بنشدادبناللّهعبدطريقمن،صحيحبسند6(0)6""المختارةفيالضياءأخرجه

شيبة-أبيوابن(،)176الجعدوابن(،)13353الرزاقعبدوأخرجه،عنهالهاد
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اللِّعان.فيهايجعلالمثلاثةًالحدِّ

تحقُّقلأنَّالحدُّ؛عليهايجبفلازناها،يتحقَّقلمفهذهوأيضًاقالوا:

بلعإنه!يسقطلمبهتحقَّقلولأنَّه،وحدهالزَّوجبلعانيكونأنإمَّازناها

بنكولهايتحقَّقأنيجوزولاقاذفها،علىحدّذلكبعدوجبولَمَاالحدُّ،

يجبفكيفبالشُّبهات،يُدرأالحدَّفإنَّبالنُكول،يثبتلاالحدَّلأنَّأيضًا؛

وألسانها،لعُقْلةِأو(،خَفَرِها)1لشدَّةيكونأنيحتملالنكُولفانَّ،بالنكُول

فكيف،الأسبابمنذلكلغيرأوالمُخْزِي،الفاضحالمقامذلكفيلِدَهَشها

وفيالحدود،سائرفياعتُبِرماضِعفُالعددمنبيِّنتهفياعتُبِرالذيالحدُّيثبت

الإقرارمنكلٍّفيواعتُبِر،الصَّريحةالصَّحيحةبالسُّنَّةمرَّاتٍأربعإقراره

لإثباتودفعًاالسَّتر،فيمبالغةًبه،والتَّصريحَالفعلوصفَيتضمَّنَأنوالبيِّنة

،شبهةٍبأدنىالحدِّإسقاطإلىوتوسُّلًاواَكدِها،الطُّرقبأبلغإلَّا)2(الحدِّ

فيبهيُقضىلا،شبهةنفسهفيهوالذيبالنكُولفيهيُقضىأنيجوزفكيف

؟الاموالعدافيماولا،البتَّةَوالعقوباتالحدودمنشيءٍ

ولا،دونهفمادرهمٍفيبالنكُولالقضاءيرىلاا!هدد!والشَّافعيُّبمقالوا:

وأسرعهاثبوتًاوأبعدهاالأمورأعظمفيبهيَقْضِيفكيف،تعزيرٍأدنىفي

:قال؛عنهنافعبنوعمروالشعبيطريقمن،وجهالةانقطاعفيهبسند492()17

ثمالإمامثمالشهوديرجمورجم،الناسثمالإماميرجمفرجم:رجمانالرجم

شهدواإذاالشهودورجم،والاعتراففالحبَلالإماميبداالذيالرجمفأما.الناس

.بدؤوا

خطأ.وهو."نفرها"لعله:مهامشفيوكتبالحياء.شدةالخفر:(1)

.المطبوعفيليست"إلَّا")2(
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سقوطًا؟

يجبَلاقلانالحدُّ،عليهايجبلمرجعتْثمَّبلسانهاأقرَّتلوولأنَّها

لواحدٍتأثيرلاأنَّهظهروإذا،أولىبراءخهاعلىاليمينمنامتناجمهابمجرَّد

لوجهين:بهمابتحقُّقهيقالأنيجُزْلمزناهاتحقّقفيمنهما

إلىأحدهمابضمِّيزوللاالشُّبهةمنمنهماواحدٍكلِّفيماأنَّأحدهما:

ذلكوهيبةِحيائها،لفرطنكولهااحتمالفإنَّ،فاسقٍمائةكشهادةالآخر،

يزوللالسانها=وعُقْلةِالنُّطق،عنوعَجْزِهاالخَفَر،وشدَّة،والجمعالمقام

بنكولها.ولاالزَّوحبلعان

معباليمينفيهيقضىلاالمفردةباليمينفيهيُقضىلاماأنَّ:الثَّاني

.الحقوقكسائرالنُنكول

8،،]النوز:!دشَهَدَأَنألعًذَابَعَنهَا)وَلَذرَؤا:تعالىقولهمَّاوأ:لواقا

والعقوبةالحبسبهيرادوأنالحدُّ،بهيُرادأنيجوزهإهنافالعذاب

علىيدلُّلاالمطلقعلىالدَّالَّفإنَّ،بهالحدِّإرادةيتعيَّنفلا،المطلوبة

يثبتفلا،الاحتمالذلكدرجاتوأدنى،خارحٍ(1من)بدليلٍإلاالمقيَّد

إنَّماالحدَّإنَّ:وعليعمرقولمنتقدَّمبماهذاترجَّحوقد،قيامهمعالحدُّ

الحبل.أوالاعترافأوبإلبيِّنةيكون

أبتإذاأحمد:فقالتلاعن،لمإذابهايُصنَعذا)2(فيماهؤلاءاختلفثمَّ

عليهاأحكمأنوهِبتُ،عليهأجبرتُهاالرَّجلالْتعانِبعدتلتعنأنالمرأة

ز.فيليست"من")1(

.المطبوعفيليست"ذا")2(
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أبتإذافكيف،رجعتْإذاأرجُمْهالمبلسانهاأقرَّتلولأنَّها؛بالرَّجم

يجبلالأنَّه!بكر؛أبواختارهاسبيلُها،يُخلَّى:ثانيةروايةوعنه؟اللِّعان

البيِّنة.تكمللملوكماسبيلهاتخليةفيجبالحدُّ،عليها

فصل

عنبدلًاالزَّوجالْتعانَجعلسبحانهاللّّهأنَّمعلومٌالموجبونَّللحدِّ:قال

وصرَّحتقدَّم،كماشُهداءالملتعنينالأزواججعلبل،مقامهموقائمًاالشُّهود

قَشهَدَازَجًأَنألقَذَابَ)!لَذرَؤاعَنهَا:بقولهذلكوأوضحشهادم!،لعانهمبأنَّ

وُجد،قدالدُّنيويِّالعذابشبأنَّعلئيدلُّوهذا8(،]النور:بِألمحو!شًهَدَت

المذكورهوبلعانهاعنها)1(المرفوعوالعذابلعانُها،إلاعنهايدفعهلاوأنَّه

عذابوهذا2(،:]النور!ألقُؤ!ينَمنَ)وَبنث!هَذعَذَا!مَاطَإَلفَةٌ:تعالىقولهفي

إلىينصرفأنيجوزفلاالعهد،بلامومعرَّفًامضافًافذكرهقطعًا،الحدِّ

فكيف،غيرهأوحبسٍمنمابوجهٍعليهادلَّولااللَّفظ،فيتُذكرلمعقوبةٍ

لظاهرمخالفةإلاهذاوهل؟لعانٍبغيرالعذابعنهاويُدرأسبيلهايُخلَّى

؟القران

وجعل،عنهالقذفلحدِّدارئًاالزَّوجلعانَسبحانهادلّّهجعلوقدفالوا:

يُحَدُّيلاعنلمإذاالزَّوجأنَّفكماعنها،الزِّناحدِّلعذابدارئًاالزَّوجةلعان

الحدُّ.عليهايجبتلاعنلمإذاالزَّوجةفكذلك،القذفحدَّ

لمعليهاالحدَّتُوجِببيِّنةًكانلوالزَّوجلعانإنَّ:قولكموأمَّاقالوا:

حكمٌاللِّعانحكمأنَّ:فالجواب،الأجنبيِّكشهإدةباللِّعانإسقاطههيتملك

".المدفوع":المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)
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قائمٌأصلٌهوبل،والبيِّناتالدَّعاوي1()أحكامإلىمردودٍغيربنفسهمستقلٌّ

الحلالفصَّلَالذيوفصَّلَه،الأحكاممننظيرهشرعالذيشرَعَهبنفسه

البيِّنة،مرتبةعننزلجَرَمَلاالشُّهودعنبدلًاالزَّوجلعانكانولمَّا،والحرام

وحيمئذٍ،نظيرهبلعانمعارضتهللمرأةوجعل،البيِّنةبحكموحدَهيستقلَّفلم

،كاذبٌأحدهماأنَّيعلمواللّهلنا،الاَخرعلىاللِّعانينأحدترجيحيظهرفلا

بماوإتيانهامعارضتهمنمُكِّنتفإذا.الزَّوجلعانبمجرَّدالمرأةلحدِّوجهَفلا

وانضافعملَه،المقتضيعمِلَذلك=عنوبملتْتفعلفلمساحتهايُبرِّئ

منيخلِّصهاعمَّاوإعراضهاالمرأةنكولوهي،وأكَّدتْهقوَّتْهقرينةإليه

عنها.ويدرؤهالعذاب

بهذهتُحَدَّلمغيرهثلاثةٍمععليهاشهدلوإنَّه:قولكموأمَّاقإلوا:

،مجرَّدةٍبشهادةٍتُحدَّلمأنَّها:فجوابه؟وحدهبشهادتهتُحدُّفكيف،الشَّهادة

قدرتهامعمعارضتهعنونكولِهامرَّاتٍخمسَلعانِهبمجموعحُدَّتوإنَّما

قوله،صحَّةعلىوالقوَّةالظُّهورغايةفيدليلذلكمجموعمنفقامعليها،

الشُّهود.شهادةمنالمستفادالظَّنِّمنبكثيرٍأقوىمنهالمستفادوالظَّنُّ

يوجبلمكماالآخرحدَّيُوجِبفلااللِّعانين،أحدإنَّه:قولكموأمَّا

تعالى:قالكما،للإيجابلاللدَّفعشُنغإنَّمالعانهاأنَّ:فجوابهحدَّه،لعانُها

لإيجابمقتضٍلعانهأنَّعلىالنَّصُّفدلَّ!،دشَهَدَأَنآلعَذَابَ)!لَذرَؤُاْعَنهَا

جمْعٌالآخرعلىاللِّعانينأحدفقياس،مُوجِنثلاودارئٌدافعٌولعانهاالحدِّ،

.باطلٌوهوبينهما،سبحإنهفرَّقمابين

".أحكامحكم":صد،(1)

515



اللّهلرسولوطاعةًفسمعًا،"المدَّعيعلى))البيِّنة:ع!يمّالنَّبيِّقولوأمَّا:قالوا

نكولُهاإليهاانضمَّوقد،بيِّنةالمكرَّرالمذكورالزَّوجلعانأنَّريبَولاص!،

وهذا،اخرينعندالمدَّعينبيِّنةومجرى،قومٍعندإقرارهامجرىالجاري

فيحدّوإلَ!"البيِّنة:لهقال!لمجفالنبيَّأنَّعليهويدلُّ.البيِّناتأقوىمن

منفصلةٍبيِّنةٍعنعجزهعندنقلَةوإنَّماهذا،سبحانهاللّّهيُبطِلولم)1(،"ظهرك

كانتولمَّاإقامتها،منيتمكَّنبيِّنةٍإلىإقامتها،عنيَعجِزعنهالحدَّتُسقِط

ومعارضتهادفعهاعنالمرأةنكولُوهومنفصل،مقوٍّلهااعتُبِرالرُّتبةفيدونها

وتمكُّنها.قدرتهامع

لا،نفسهعنالحدِّإسقاطُلعانهموجَبَإنَّ:قولكموأمَّاقالوا:

الحدِّإسقاطَموجَبهمنأنَّأردتمفان،آخرهإلى..عليها.الحدِّ)2(إيجاب

موجَبَولاموجَبه،جميعُعنه)3(الحدِّسقوطأنَّأردتموإنفحقّ،نفسهعن

المؤبَّدوالَتَّحريمَالتَّفريق،وجوبأوالفُرقةوقوعَفانَّقطعًا،فباطل،سواهله

ووجوبَباللِّعان،نفيهفيالمكتفىأوبنفيهالمصرَّحالولدونفْيَالمؤقَّت،أو

منذلككلَّ-الحبسعذابأوالحدِّعذابإمَّا:الزَّوجةعلىالعذاب

الزَّوحعنالقذفحدِّسقوطَيوجِبإنَّما:يقالأنيصحُّفلا،اللِّعانموج!

فقط.

البيِّنةإمَّاأشياء؛ثلاثةبأحدالزِّناحدَّجعلواالصَّحابةإنَّ:قولكموأمَّاقالوا:

كانإن:يقولونمنازعيكمأنَّفجوابهمنها،ليسواللِّعان،الحبلأوالاعترافأو

تخريجه.سبق(1)

(".يجاب"لا:ص)2(

المعنى.تفسدوهي،النسخفيوليست.""يسقط:المطبوعفيبعدها)3(
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الحدِّإسقاطقإنَّ،الصَّحابةهؤلاءلأقوالخلافًاباللِّعانعليهاالحدِّإيجاب

أوجبوهحدٍّإسقاطَلكمسَوَّغالذيفماوأظهرُ،خلافهمفيأدخلُبالحبل

الحدِّإيجابفيمخالفتَهممنازعيكمعلىوحرَّممخالقتِهم،وصريحَ،بالحبل

:أوجهٍلثلاثةمنكمأعذرُأنَّهممعالثَّلاثة؟هذهبغير

سكتوالمفهومٍمخالفةهووإنَّما،قولهمصريحَيخالفوالمأنَّهم:أحدها

أقوالهم.صريحخالفتموأنتم،لسكوتهممخالفةفهو،عنه

منهمجماعةٍعنصريحخالفهقدمفهومخالفوهماعامَّة)1(أنَّ:الثَّاني

لامنطوقًاخالفتموأنتمالصَّحابة،عليهأجمعمايخالفوافلمالحدِّ،بإيجاب

عنيُحفَظفلا،بالحبلالحدِّإيجابوهوالبتَّة،مخالففيهلهميُعلَم

به.الحدِّإيجابفي1بهددَّهُعَن!رَوعليعمرمخالفةقطُّصحابي

تقدَّمت،التيالأدلَّةتلكلمنطوقالمفهومهذاخالفواأنَّهم:الثَّالث

المفهومهذاأنَّريبَولا!،دشَهَدَأَنألعَذَابَعَنهَا)وَلَذرَؤا:قولهولمفهوم

،الاعترافأوالحبلأوالبيِّنةكانتإذا:بقولهمالحدِّسقوطمفهوممنأقوى

الصَّحابة،خالفواقدكانوالوهذا،وأولىمنهأقوىهولمامفهومًاتركوافهم

أقوىمنالمرأةنكولمعاللِّعانفإنَّ؟الصَّحابةلأقوالموافقٌوقولهمفكيف

تقرَّر.كماالبيِّنات

أردتمإن:فجوابه،آخرهإلى...زناهايتحقَّقلم:قولكموأمَّا:قالوا

الحدِّ،إقامةفييُشتَرطلافهذا،كالمحرَّماتبهالمقطوعاليقينَبالتحقُّق)2(

"."غاية:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

النسخ.خلاف""بالتحقيق:المطبوعفي)2(
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الزِّناتَجعللاشهادتهمإذ،أربعةٍبشهادةالحدُّأقيملماشرطًاهذاكانولو

السَّواءعلىفيهمشكولنٌأنَّهالتَّحقُّقبعدمأردتموإنالاعتبار.بهذامحقَّقًا

العذابُعليهاوجبلم!وإلَّاقطعًا،فباطلٌ،ثبوتهيترجَّحلابحيث

المكرَّرالمؤكَّدلعانهمنالمستفادالتَّحقُّقأنَّريبَولابلعانها،(المدرُوءُ)1

ولعلَّ،شهودٍبأربعالتَّحقّقمنأقوىمنه،ممكنةٍمعارضةٍعنإعراضهامع

فيلهغرضَلاوالزَّوجزوجها،علىوإفسادِهاوهتكِهاقذْفِهافيغرضً!لهم

منها.ذلك

بهما،أوبنكولهاأوالزَّوجبلعانيتحقَّقأنفإمَّاتحقَّقلوإنَّه:وقولكم

بالحدِّالأمرينأحداستقلالعدممنيلزمولابهما،تحقَّقأنَّهفجوابه

بالحكميستقلَّلممفردٍكلِّشأنهذاإذمعًا،استقلالهماعدمُعنهوضعْفِه

به.لقوَّتهغيرهمعبهويستقلُّ،بنفسه

ويقضيدرهمٍفيبالنكُوليقضيلاكيف!للشَّافعيِّعجبًا:قولكموأمَّا

لاموضعٌفهذا،بيِّنةٍأكمللهواعتبرسَتْرهفيالشَّارعُبالغَحاإقامةفيبه

ولاهذا،كتابناوُضِعلهذا)2(وليسالأئمَّة،منلغيرهولاللشَّافعيِّفيهيُنتَصر

ع!موادلّّهرسولهديِمجرَّدَبهقصدناوإنَّما،العالمينمنأحدٍنُصرةَبهقصدنا

فهَبْلغيرهمقصودٌفتَبعذلكسوىتضمَّنوما،وأحكامهوأقضيتهسيرتهفي

!ي!؟اللّّهرسولهديَ)3(ذلكيَضُرُّفماذاتناقضَبالنكُوليقضِلممنأنَّ

مفعولاسمالمدفوعبمعنيوالمدروء.النسخجميعخلاف"المدرأ":المطبوعفي(1)

المعنى.بهذاالرباعيالفعليستعملولا،الثلاثيالفعلمن

"هذا".ز:د،،ص2()

"."بهدي:م)3(
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عارُها)1(عنكظاهزشَكاوتلك

له،قوَّةلامجرَّدٍنكولٍبينفرَّقفإنَّه،يتناقضلماحَمُهدكهالشَّافعيُّجيأنَّعلى

مع،البيِّنةمقامَالزَّوجحقِّفيأقيممكرَّرمؤكَّدٌالتعانٌقارنهقدنكولٍوبين

وإقامةِ)2)،بيتهوخرابِوفضيحتِها،امرأتهلزِناالزَّوجبكراهةالحالشهادة

باللَّعنةنفسهعلىيدعو،المسلمينبمشهدالعظيمالمقامَذلكفيوحبِّهنفسه

الصَّادقين.لمنإنَّهمرَّاتٍأربعأيمانهجهدَبادلّهحلفهبعدكاذبًاكانإن

نأيلزمهأينفمن،شانههذاماقارنَهقدبنكولٍحكمإنَّمااحَمُهدكهءفالشَّافعيُّ

؟مجرَّدٍبنكولٍيحكم

الحدُّ،عنهالسقطزجعتثمَّبالزِّناأقرَّتلوإنَّها:قولكموأمَّاقالوا:

آنفًا.تقرَّرما)3(:فجوابه؟اليمينمنامتناعهابمجرَّديجبفكيف

الحبسعذابهوبلعانهاعنها4(المدروءَ)العذابإنَّ:قولكموأمَّاقالوا:

وحمْلُ،الآخرةعذابأوالدُّنياعذابإمَّاالمذكورالعذابأنَّ:فجوابه،غيرهأو

وإنَّماعليها،وجبإذايَدْرؤهلالعانهافإنَّقطعًا،باطلٌالاَخرةعذابعلىالاَية

عذابمنلهفداءٌوهوالمحدود،عذابفإنَّهقطعًا،الحدُّوهوالدُّنيا،عذابهو

بهصرَّحوقدكيف،العذابذلكمنوفديةًطُهْرةًسبحانهشرعهولهذاالاَخرة،

أعادهثم2َّ،،]النور:!مِّنَألمُؤمِنِينَعَذَابَهُمَاطَاِبفَة)وَتيشَهَذ:بقولهالسُّورةأوَّلفي

أحبُّها.أنيالواشونوعيَّرها:صدره(1)

.وغيره7(1/0)"الهذليينأشعار"شرحفيالهذليذؤيبلأبيوالبيت

النسخ.بقيةمنالمثبت"بيتها".:المطبوع،صد،في)2(

النسخ.خلاف""بجوابه:المطبوعفي)3(

للنسخ.ومخالفخطأوهو،الرباعيمن"المدرأ":المطبوعفي(4)
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مَكَّنهاالمشهود،العذابهوفهذا8،،]النور:!أقَذَابَ)!لَذرَؤاعَنهَا:بقولهبعينه

به؟الآيةتُفسَّرحتَّىغيرُهعذابهنافأينبلعانها،دفْعِهمِن

ولا،سواهنعتقدلاالذيالصَّحيحالقولهوفهذاهذاتبيَّنوإذا

.0")1(
التّوفيق.إلاإيّاه.وبادلّّهلرلصي

نكوله؟حكمفماقذْفِهبعداللِّعانعنالزَّوجنكلَفلو:قيلفإن

وهو،والخلفالسَّلفمنالعلماءجمهورعندالقذفحدَّيُحَدُّقلنا:

:وقال،حنيفةأبوذلكفيوخالف.وأصحابهموأحمدومالكالشَّافعيِّقول

قذفموجِبَأنَّمبنيُّعلىالخلافوهذا.الزَّوجةتُقرَّأويُلاعِنحتَّىيُحبس

موجبهأوباللِّعان،إسقاطُهولهالأجنبيِّكقذفالحدُّهوهللامرأتهالزَّوج

حنيفة.أبيقول:والثَّانيالجمهور،قولفالأوَّل؟نفسداللِّعانُ

فُّرَ!يَأتؤاالمحخصَنَتيَزمُونَ)ؤَالَّذِينَ:تعالىقولهبعمومعليدواتجُّوا

بنلهلال!مالنبيوبقول،،4]النور:!شُهَدَآءَفَآظِدُوهُؤثَمَنِينَجمَادةًبِازَ!ةَ

عذابمنأهونُالدُّنيا"عذابُ:لهوبقوله)2(،"ظهركفيحدّأو"البيِّنة:أمية

يجبلمفلو،اللِّعانفيشروعهقبلأميةبنلهلالقالهوهذاالاَخرة")3(،

وبينهابينهيجريعفيفةًحرَّةًقذفَوبأنَّه.معنًىلهذايكنلمبقذفهالحدُّ

لعانِه)4(بعدَنفسَهأكذبَثمَّلاعنهالووبأنَّه.كالأجنبيِّبقذفهافحُدَّالقَوَدُ،

)1(م،د،ب:"يعتقد"و"يرتضى(".

تخريجه.سبق)2(

عمر.بناللّهعبدحديثمن(1)394مسلمأخرجة)3(

النسخ.خلاف"لعانها(":المطبوعفي()4
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إسقاطهوله،عليةالحدِّلوجوبسببٌقذفهأنَّعلىفدلَّالحدُّ،عليهلوجب

اللِّعان.بعدنفسَهبإكذابةوجبلماسببًايكنلملوإذباللِّعان،

وإفَالعانهإمَّا:أمرينأحدتُوجِبدعوىلهاقذفُه:يقولحنيفةوأبو

موجبفيزولتُقِرَّأنلاإيلاعن،حتَّىحُبِسيلاعنلمفإذاإقرارها،

فكان،المقذوفةعندلهحقَّلافإنَّهالأجنبيِّ،قذفبخلافوهذا.الدَّعوى

محضًا.قاذفًا

الحدَّموجَبُهافكانعِرْضها،علىمنهجنايةٌقذفةبل:يقولونوالجمهور

لحقِّه(1إتلافَها)عليهاالدَّعوىشائبةُفيهاكانولمَّاالأجنبيِّ،كقذف

لمفإذا،بلعانهالحدِّمنالقذفيوجبهماإسقاطَمَلكَ=فيهوخيانتَها)2(

عملَه،القذفمقتضىعَمِلَمنه-وتمكّنِةاللِّعانعلىقدرتهمعيلاعن

التَّوفيق.وبادلّّه.لهمعارضَلاإذالحدِّ،بإيجابواستقلَّ

فضر

بمالا،اللّّهأراهوبمابالوحييقضيكانإنَّما!ي!اللّهرسولأنَّومنها:

،القراَنونزلالوحيجاءهحتَّىالمتلاعنينبينيقْضِلمع!يمّفإنَّةهو،رآه

)4(،بها"فأْتِفاذهبْ)3(،صاحبتكوفيفيكنزل"قد:حيمئذٍلعويمرٍفقال

:المطبوعوفيالادّعاء(.بمعنى)مصدر"الدعوى"مفعولوهو،النسخفيكذا(1)

.بإتلافها")

.جنايتها"":ز،ح2()

خطأ.،"صحابتك":المطبوعفي)3(

سعد.بنسهلحديثمن(1)294ومسلم)8053(،البخاريأخرجه4()
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فيوهذا(.1)بها"أُؤْمَرْلمفيكمأحدثتُهاسنَّةٍعناللّّهيسألُنيلا)ا:!ي!قالوقد

إلىترجعلاالتيالجزئيَّةالأموزوأمَّا،الكلِّيَّةوالسُّننوالأحكامالأقضية

هوممَّاذلكونحو،معيَّنٍرجلٍوتأمير)2(معيَّنٍمنزلٍفيكالنّزولأحكامٍ

صصطءير

،،951:عمران]اَلألأمرِ!)وَشَاوِزهُؤفَى:بقولهبهاالمامور)3(المشاورةمتعلقُ

هو"إنَّما:النَّخلتلقيحشأنفي!ي!قولههذاومن،مدخلٌفيهاللرَّأيفتلك

اَخر.شيءٌالكلِّيَّةوالسُّننوالأحكإم!،شيالقسمفهذا)4(."رأيتهرأي

الصحابة""معجمفيقانعوابن6(،12)2/""التاريخفيخينمةأبيابنأخرجه(1)

"العمالكنز"فيوعزاه3(،6960/،4/4091)"المعرفة"فينعيموأبو287(،2/)

سنةعنوجلعزادلّّهيسألنيلا":بلفظ،والبغوي"الكبير"فيللطبراني()7489

راويهاسمِوفي،الحديثهذاإسنادفياختلفوقد.بها"يأمرنيلمفيكمأحدثتها

صحابيًّا،كونهورجَّح(،435)3/"الإصابة"فيالحافظذكرهاجهٍأوعلىوصحبتِه

ابنوزجح،وهم"عداهوماالمعتمد،هو"هذا:وقالنصيلة،بنطلحةاسمهوأن

الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال32(،0)ص"القاري"افتتاحفيإرسالَهالدينناصر

النسائيضعفهالدمياطيسهلبنبكروفيهالكبير،فيالطبراني"زواه(:001)4/

أحمدعند-هذاللفظدون-الحديثوأصل."ثقاترجالهوبقية،غيرهووثقه

3(،154)داودوأبي2)،002)ماجهوابن2(،)587والدارمي(،19521)

".صحيححسن"حديث:الترمذيقال.أنسحديثمن(4131)والترمذي

هامشها.فيوالتصحيح."وتأثير":م2()

النسخ.منوالمثبت."بالمشاورة"متعلقٌ:المطبوعفي)3(

فلاظنًا،ظننتُإنما"إني:ولفظه2363(2361،2362،)مسلمبنحوهأخرجه)4(

ادلّهعلىأكذبلنفإني،بهفخذواشيئًا،ادلّهعنحدثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذوني

".وجلَّعزَّ
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فصل

بيانمذافيفكان،بحضرتهفتَلاعَنابها،يأتيبأنأمره!ي!النبيَّأنَّومنها:

يلاعنأنالرَّعيَّةلآحإدليسوأنَّه،نائبهأوالإمامبحضرةيكونإنَّمااللِّعإنأنَّ

نائبه.أوللامامهوبلالحدِّ،إقامةلهليسكما)1(بينهما،

فصل

ابنفإنَّ،يشهدونهالنَّاسمنجماعةٍبمحضرالتَّلاعنيُسَنُّأنَّهومنها:

علىذلكفدلَّأسنإنهم،حداثةمعحضروهسعدٍبنوسهلعمروابنعبَّاسٍ

تبعًاالأمرهذامثلَيحضرونإنَّماالصِّبيانفإنَّكثير،جمعٌحضرهأنَّه

)2(.لمجسمالنَّبيِّعندالنَّاسمعوأنافتلاعنا:سعدٍبنسهلوقال.للرِّجال

الرَّدعفيمبالغةًالتَّغليظعلىبُنِياللِّعانأنَّ-أعلموادلّه-هذاوحكمة

ذلك.فيأبلغالجماعةفيوفعلهوالزَّجر،

فصل

له:قال!شًم!مّالنبيَّأنَّأميةبنهلالقصَّةوفيقيامًا،يتلاعنانأنَّهماومنها:

"ثمَّ:المرأةقصَّةفي(")5("الصَّحيحينوفي(.)4)3("شهاداتٍأربعَفاشهدْ"قُئم

النسخ.منوالمثبت.أنه(""كما:المطبوعفي(1)

سهل.حديثمن(41)29ومسلم(،52،8053)95البخاريأخرجه2()

النسخ.فيوليست،"باللّه":المطبوعفيبعدها)3(

"السماكابن"فوائدمنالتاسعفيكما،إجزئة"فيإسحاقبنحنبلاللفظهذاروى)4(

الأمردونفيهماوهو،ومسلمللبخازي(136)6/المننور"الدر"فيوعزاه6(.1)

تخريجه.سبقكما،بالقيام

.القيامذِكردون(41)29مسلمعندوهو.اللفظبهذا(47،7053)47البخاريرواه5()
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".فشهِدتْقامتْ

فيوأوقعَ،شهرتهفيأبلغَفكان،الحاضرونشاهدَهقامإذاولأنَّه

صادفتإذاإصابتُهاتُطلَبالتيالدَّعوةأنَّوهوآخر،سرّوفيه.النُّفوس

حينالمشركينعلىخُبينبٌدعالمَّاولهذافيه،نفذتْقائمًاعليهالمدعوَّ

لَطِئَإذاالرَّجلأنَّيرونوكانوا،فأضجعهمعاويةَسفيانأبوأخذصلبوه

الدَّعوة)2(.عنهزلَّت(1)بالأرض

بدأ!فلوبه)3(،ورسولهاللّّهبدأكمااللِّعان،فيبالرَّجلالبُداءةومنها:

فيسبحانهاددّهبدأوقد.حنيفةأبوبهواعتدَّالجمهور،عندبلعانهايُعتَدَّلمهي

5ط

النور:]منهُمَامِائَةَطدَهِ!وَعِدٍفَآبئُأْ!!وَالزَّاقِألزَّاصليةُ):فقالةلمرأابذكرلحدِّا

أقبعالمرأةمنالزِّنالأنَّ؛المناسبةغايةفيوهذا،الزَّوجبذكراللِّعانوفي2،،

وتعليقَبَعْلها،فراشإفسإدَادلّّهحقِّهَتْكعلىتزيدلأنَّها)4(،الرجلمنمنه

حقِّمحضعلىوالجنايةَوأقاربها،أهله!وفضيحةَ،عليهغيرهمننسبٍ

وغيرَ،البغيِّبإمساكوتعييرَه،النَّاسعندحرمتهوإسقاطَ،فيهوخيانتَه،الزَّوج

فالزَّوجاللِّعانوأمَّا.أهمَّالحدِّفيبهاالبُداءةفكانتزناها،مفاسدمنذلك

وفضحَها،بالعظيمةورماهاعِرضَها،وهتَكَ،للِّعانوعرَّضهاقذفَهاالذيهو

بها.التصقأي(1)

935(./1)للواقدي"المغازيو"(،2173/)("هشامابن"سيرةانظر:2()

.د،ص،بفيليست"به")3(

النسخ.خلاف""بالرجل:المطبوعفي(4)
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فيبهالبُداءةفكانتيُلاعِن،لمإذاالحدُّعليهيجبولهذاوأهلها،قومهاعند

بهإ.البداءةمنأولىاللِّعان

فيُوعظ،اللِّعانفيالشُّروعإرادةعندالمتلاعنينمن(1)كلٍّوعأومنها:

عندكانفاذا،الاَخرةعذابمنأهونُالدُّنياعذاب:لهويقالويُذَكَّر

وهذا.بهذاالسُّنَّةصحَّتكماعليهما،ذلكأُعِيدالخامسة

فصل

ولا،المرأةمنولا،مرَّاتٍخمسمنأقلُّالرَّجلمنيُقبللاأنَّهومنها:

الغضبإبدالُمنهاولا،والسَّخطوالإبعادبالغضباللَّعنةإبدالمنهيُقبل

شرعًاذلكمنلهادلّّهقسمبمامنهماكلّيأنيبلوالسَّخط،والإبعادباللَّعنة

وغيرهما.ومإلكأحمدمذهبفيالقولينأصجُّوهذاوقدرًا،

والسُّنَّةالقرآنفيالمذكورةالألفاظعلىيزيدأنيفتقر)2(لاأنَّهومنها:

هوإلاإلهلاالذيبادلّّهأشهد:يقولأنيحتاجفلاذلك،يُستحبُّلابلشيئًا،

ذلك،ونحو،العلانيةمنيعلمماالسِّرِّمنيَعلمالذيوالشَّهادة،الغيبعالم

إنَّهبادلّّهأشهد:هيوتقول،الصَّادقينلمنإنِّيباددّهأشهد:يقولأنيكفيهبل

إنَّه:هيوتقولَالزِّنا،منبهرميتُه!فيما:يقولَأنيحتاجولا،الكاذبينلمن

الرُّوية:ادَّعىإذايقولأنيُشترطولاالزِّنا،منبهرمانيفيماالكاذبينلمن

سنَّةولااددّهكتابفيلذلكأصلَولا،المُكْحُلَةفيكالمِرْوَدتزنيزأيته!

النسخ.فيوليست"واحد("،:المطبوعفيبعدها(1)

"يقتصر".د:)2(
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عنبهوأمرنالناشرعَهبماكفاناوحكمتهبعلمهسبحانهادلّّهفإنَّ،رسوله

علية.زيادةٍتكلُّفِ

-فيهُبَيرةبنمحمدبنيحيى-وهو""الإفصاحصاحبقال

فيما:الصَّادقين""منقولهبعديزادأناشترطمنالفقهاءمن"إفصاحه"()1(:

منبةرمانيفيما:تقولأننفسهاعننفيهافيواشترطالزِّنا،منبةرميتُها

هذايذكرولم،وبيَّنهذلكأنزلتعالىادلّّهلأنَّ؛إليةيحتاجأراهولا:قال.الزِّنا

.لاشتراطا

بنإسحاقفإنَّ،اللِّعانفيالزِّناذكريشترطلاأنَّهأحمد:كلاموظاهر

فا)2( يقول،ادلّهكتَابفيماعلى:قاليلاعن؟كيفلأحمد:قلت:لمنصورٍ

عنديُوقَفثمَّ،الصَّادقينلمنبهرميتُهافيماإنِّيبادلّّهأشهد:مرَّاتٍأربع

ذلك.مثلوالمرأة،الكاذبينمنكانإنعليهادلّّهلعنة:فيقولالخامسة

ولاهي،تقولهولاالزِّنا،من:يقولأنيُشترطلاأنَّهالنَّصِّهذاففي

بة.رمانيفيما:هيوتقول،بهرميتُهافيم!:الخامسةعنديقولأنيُشترط

فيالصَّادقينلمنإنِّي:نَوىربَّما:قالواأنحجَّتهمذلكاشترطواوالَّذين

شأنٍفيالكاذبينلمنإنَّه:ونَوتْ،الصَّادقالخبرمنغيرِهأوالتَّوحيدشهادة

التَّاويل.هذاانتفىالزِّنامنبهرميتماذكرافإذااَخر،

الظَّالمفإنَّبنيَّتهما،يَنتفعانلافإنَّهماذلكنوياأنَّهماهَبْ:الآخرونقال

مجاهرًاكانإذابهادلّهأمربماويمينُه،خصمةنيَّةعلىويمينُهتأويلة،ينفعةلا

نافصة.وهي،منهالمطبوعةالنسخةفيالنصّأجدلم(1)

.(1/504)"مسائله"انظر:،الكوسجهو2()
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لمأوذكرتممانَوى،الغضبَأواللَّعنةَعليهموجبةٌوالكذببالباطلفيها

هذا.بمثلوأخفىالسِّرَّيعلممنعلىيُموِّهلافانَّهيَنوِه،

فصل

الحملهذاوما:يقولأنيحتاجولا،بلعانهينتفيالحملأنَّ:ومنها

منالعزيزعبدبكرأبيقولهذااستبرأتُها.وقد:يقولأنيحتاجولا،منِّي

الشَّافعيُّ:وقالالظَّاهر.وأهل،مالكأصحاببعضوقولأحمد،أصحاب

الخِرَقيوقال.ذكرهإلىالمرأةتحتاجولاالولد،ذكرإلىالرَّجليحتاج

منالولدهذا:يقولأنيشترط:القاضيوقال.ذكرهإلىيحتإجان:وغيره

،الأقوالأصحُّبكرأبيوقول.الشَّافعيِّقولوهو(.1منِّي)هووليسزنًا،

الثَّابتة.السُّنَّةتدلُّوعليه

بينلاعنَ!يمّالنبيَّأنَّعمرابنعننافععنمالكروىفقد:قيلفإن

)3(.بالمرأةالولدوألحقبينهما،ففرَّق)2(،ولدهمنوانتفى،وامرأتهرجلٍ

!ي!حكموقد.حملَها"فأنكرحاملًا،"وكانت:سعدٍبنسهلحديثوفي

فلا،لهفالولدحاملًا،كوخهاحاللهفراشًاكانتوهذهللفِراش،الولدبأنَّ

بنفيه.إلاعنهينتفي

ماعلىسابقًاكانإنالحملأنَّوهومنه،بدَّلاتفصيلٍموضعهذا:قيل

عنهينتفيولاقطعًا،لهفالولدمنه،حاملٌوهيزنتْأنَّهاوعلمبهرماها

.(11/018،181)""المغني:الأقواللهذهانظر(1)

النسخ.منوالمنبت."ولدها":المطبوعفي2()

.بعدهالحديتانوكذا،تخريجهسبق)3(
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فراشًا)2(،كانتبهعَلِقتْلمَّافإنَّهااللِّعان،في)1(ينفيهأنلهيحلُّولابلعانه،

حملهايعلملموإن.بهلحوفهحكمَيُزيللافزِناهابه،لاحقًاالحملوكان

منأشهرٍستَّةمنلأفلَّبهجاءتفإنفيه؛يُنظرفهذابهقذَفَهاالذيزناهاحالَ

منلأكثرولدتْهوإنبلعانه،عنهينتفيولا،ولدهفالولدبهرماهاالذيالزِّنا

لمأوزِناهاقبلاستبرأهايكونأنفإمَّانُظِر؛بهرماهاالذيالزِّنامنأشهرٍستَّة

يَنْفِه،لمأونفاهسواءٌاللِّعان،بمجرَّدعنهالولدانتفىاستبرأهافإنيستبرئها،

يكونأنأمكنفهاهنايستبرئهالموإن،ذكرهيشترطمنعندذكرهمنبدَّولا

لأنَّه؛بهلَحِقَوإلَّا،انتفىاللِّعانفينفاهفإنالزَّاني،منيكونوأنمنهالولد

يَنْفِه.ولممنهكونُهأمكن

يُشبِهجاءإنبأنَّهالولدَونفىاللِّعان،بعدحكمفد!يهفالنَّبيُّ:فيلفإن

فماله،فهوبهرُمِيَتْالذييُشبِهجاءوإنله،فهوالفراثنصاحبَالزَّوجَ

الولدجاءثمَّولدها،منوانتفىامرأتهلاعنإذاالوافعةهذهمثلفيقولكم

منهنسبهبانقطاعتحكمونأوبالقافة،عملًابالشَّبهبهتُلحِقونههليُشبِهه،

لعانِه؟بموجبعملًا

المقتضياللِّعانُأَعِنَتّهَتَجاذبَضيِّقٌوموضعٌضَنْكٌمجالمهذا:قيل

الدَّالّوالشَّبه،لأبٍيُدعىولالأمِّهيُدعىوأنَّهالولد،وانتفاءِالنَّسبلانقطاع

بهجاءتإنبأنَّه!ع!يهالنَّبيِّشهادةمعابنهوأنَّه،الزَّوجمننسبهثبوتعلى

إلامنهيتخلَّصلامضيقفهذاعليها،كذبوأنَّهله،فالولدشبههعلى

الذي،وفَرْفهبجمعهوالخبير،وأسرارهالشَّرعبأدلَّةالبصيرالمستبصر

النسخ.فيوليستداعنه":المطبوعفيبعدها(1)

النسخ.فيوليست""له:المطبوعفيبعدها)2(
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الحلالمنهاظهرالتيوالمشكاةِ،الأحكاممطلعِإلىهمَّتُهبةسافرت

.لحراموا

اللِّعانحكمأنَّ-التُكلانوعليةالمستعانواللّّه-هذافييظهروالَّذي

عبرةَفلاأضعفهما،معالدَّليلينأقوىبمنزلةمعهوصار،الشَّبهحكمقَطَعَ

شأنعنيُخبِرلم!ي!والنَّبئيُ.أحكامهتغييرفياللِّعانحكممُضيِّبعدللشَّبة

منهماالصَّادقليتبيَّنعنهأخبروإنَّمااللِّعان،حكمبذلكليغيِّروشَبَهِةالولد

قدريأمرٍعنإخبارفهو،والغضباللَّعنةاستوجبقدالذي،الكاذبمن

سبحانهادلّّهوأنَّالدِّينيِّ،الحكمتفَرُّربعدالكاذبمنالصَّادقبهيتبيَّنكونيٍّ

ذلك.علىدليلًاالولدسيجعل

به"إنَّجاءت:وقالالولدمنانتفائهبعدذلكقال!وأنَّهعليهويدلُّ

كذَبَإلاأراهفلاوكذاكذابهوإنَّجاءتعليها،صَدقَإلاأراهفلاوكذاكذا

يَعرِضولمعليها،صدقأنَّهفعَلِمَ،المكروهالنَّعتعلىبهفجاءتعليها"،

صدقبأنَّهالعلممعالزَّانيةبحكمعليهافيحكماللِّعان،حكميفسخولملها،

ولاعليها،كذبأنَّةلعَلِمَ)1(الزَّوجشَبَهعلىبهجاءتلوفكذلكعليها،

جاءت"إن:قولهفليسالولد.بهويلحقالزَّوجفيحدَّاللِّعانحكمَذلكيُغيِّر

نفاهوقدكيف،الحكمفيبهلهإلحاقًا"أميةبنلهلالفهووكذاكذابه

للَّذيفهووكذاكذابهجاءت"وإن:قولهأنَّ)2(كما.بهنسبهوانقطع،باللِّعان

وهذا.الواقععنإخبارٌهووإنَّما،ابنَةوجَعْلَهبهله)3(إلحاقًاليس"بةرُمِيَتْ

"يعلم".:المطبوعفي)1(

"وكان".د:)2(

.المطبوعفيليستالة")3(
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كذبعلئتدلُّآيةًسبحانهاللّّهأظهرثمَّالقسامة،بأيمانحكملوكما

،بيمينٍالدَّعوىمنبالبراءةحكملووكذا،بذلكحكمُهاينتقضلمالحالفين

بذلك.الحكميبطُللم،فاجرةٌيمينأنَّهاعلىتدلُّاَيةًسبحانهاللّّهأظهرثمَّ

أعلم.واللّه

فصل

الحدُّسقطلاعنَهاثمَّبعينهبرجلٍبالزِّناامرأتهقذفإذاالرَّجلأنَّومنها:

لكلِّفعليهيلاعنلموإن،لعانهفيالرَّجلذكرإلىيحتاجولالهما،عنه

فيه)1(:اختُلِفموضعٌوهذا.حدٌّمنهماواحدٍ

للأجنبيِّ.ويُحَدُّللزَّوجةيلاعن:ومالكحنيفةأبوفقال

الحدُّعنهويسقطواحاحدّعليهيجب:قوليهأحدالشَّافعيُّفيوقال

واحدٍلكلِّيُحَدُّإنَّه:للشَّافعيِّالثَّانيوالقولأحمد.قولوهوبلعانه،لهما

قولين،فعلىيذكرهلموإنالحدُّ،سقطلعانهفيالمقذوفذكرَفإن.حدٌّ

يسقطأنَّه:والثَاني.لهحدَّيذكرهلمفان،فيهويذكرهاللِّعانيَستأنِفأحدهما:

الزَّوجة.حدُّيسقطكمابلعانه،حدُّه

بغيرهايتعلَّقولاوحدها،للزَّوجةالقذفأحمد:أصحاببعضوقال

الحدُّ.ولاالمطالبةحقُّ

واحدَّحدّيجبوهللهما.الحدُّيجب:الشَّافعيِّأصحاببعضوقال

قولًاواحاحدٌّإلايجبلا:أصحابهبعضوقال،وجهينعلى؟حدَّانأو

يسقطأنَّهلعانهالأجنبيُّفيوذكرلاعنإذاأنَّهأصحابهبينخلافَولاواحدًا.

.(11/181)""المغني:انظر(1)
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يسقط.لاأنَّهعندهمالصَّحيح؛قولينفعلىيذكرهلموإن،حكمهعنه

جدًّا،وقويَّةٌظاهرةٌحجَّتهمباللِّعانالأجنبيِّقذفحكمأسقطواوالَّذين

صريحًا.سمَّاهوقدسَحْمإء،ابن(1بشَرِيك)الزَّوجَيَحُدَّلى!رفافَّ

بجوابين:هذاعنالاَخرونوأجاب

الكافر.بقذفالحدُّيجبولايهوديًّا،كانالمقذوفأنَّ:أحدهما

به)2(.المطالبةبعديُقامإنَّماالقذفوحدُّ،بهيطالبلمأنَّه:والثَّاني

يهوديّإنَّه:قالمنقول:وقالواالجوابينهذينعنالآخرونوأجاب

أخووهوالأنصار،حليفوهوسَحْماء،وأمُّهعَبْدة،بنشَريكفإنَّه،باطل

لأحكام"شرحهفيبَزِيزةبنالعزيزعبدقال.لأمِّهمالكٍبنالبراء

فقيل:،المقذوفسَحْماءابنشَريكفيالعلمأهلاختلفقد:"الحقعبد

الأنصار،حليفعَبْدةبنشريكأنَّهوالصَّحيح،باطلوهويهوديًّا.كانإنَّه

لأمِّه)3(.مالكٍبنالبراءأخووهو

لاأنَّهعندهاستقرَّلمَّالأنَّه؛عليكمحجَّةًينقلبفهوالثَّانيالجوابوأمَّا

عنيسكتفكيفوإلَّاله،يتعرَّضولمبهيطالِبْلمالقذفهذافيلهحقَّ

حميَّةًأشدَّكانواوالقوم،قاذفهبحدِّإظهارهاإلىطريقٌوله،عرضهبراءة

ذلك؟منوأنفةً

(".)1(م:"لشريك

.المطبوعفيليست"بة")2(

.(911،012)5/""الإصابةانظر:)3(

531



الشُّهودمنبدلًاوجُعِل،للحاجةالبيِّنةمقامَأُقيماللِّعانأنَّتقدَّموقد

كانفاذا،بمَلَتْإذاعليهاالحدَّيوجبأنَّهالصَّحيحكانولهذا،الأربعة

المحإلومنالآخر،الطَّرففيبمنزلتهاكانالطَّرفينأحدفيالشَّهادةبمنزلة

البيِّنةأقاموقد،القذفحدَّالقاذفيُحدُّثمَّ،نكلتإذاباللِّعانالمرأةتُحدَّأن

منالحدَّعنهدرأتْكمافإنَّهايمينًا،جعلناهإنوكذلك.قولهصدقعلى

إلىحاجةًبهلأنَّ؛فرقَولا،المقذوفطرفمنعنهدرأتْالزَّوجةطرف

بشَبَهليستدلَّذكرهإلىيحتاجوربَّما،فراشهمنعليهأفسدلماالزَّانيقذف

الولدبشَبَههلالصدقعلى!وَوّالنَّبيُّاستدلَّكما،قاذفهصدقعلىلهالولد

وقدقذفِهإ،حكمَأَسقطماقذفهحكمَيُسقِطأنفوجبسحماء،ابنِلشريك

.حدَّانلَّاوإ:يقلولم،"ظهركفيحدّوإلَ!"البيِّنة:للزَّوج!النَّبيُّقال

لاالحدِّإقامةفيشرطالمطالبةفانَّ،القذفبحدِّتطالبلموالمرأةهذا،

فانَّبالحدِّ،يطإلبلمشريكاإنَّ:قولهمعنآخرجوابوهذا.وجوبهفي

(".ظهركفيحدٌّوإلَ!))البيِّنة!:النَّبيُّلهقالوقد،بهتطالبلمأيضًاالمرأة

بكزنى:فقالسمَّاه،برجلبالزِّناأجنبيَّةًقذفلوتقولونفما:قيلفإن

به؟زنيتَأو،فلان

بم!يأتِولممنهما،واحدٍلكلِّقاذفٌلأنَّهحدَّان؛عليةيجبهاهنا:قيل

إلىبالنِّسبةبيِّنةهناليسإذ،حكمهعليهفوجب،قذفهموجبَيُسقِط

مقامها.يقومماولاأحدهما،

فصل

ولم،عنهانتفىحملهامنوانتفىحاسلوهيلاعنه!إذاأنَّهومنها:
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وهذا.الصَّريحةالصَّحيحةالسُّنَّةعليهدلَّتكما،وضعهبعديلاعنأنيَحتجْ

فيه:اختلفموضح

ريحًايكونأنلاحتمال،تضعحتَّىلنفيهيلاعنلا:حنيفةأبوفقال

فيالخِرقيذكرهالذبدهووهذا.معنًىحيمئذٍللِّعانيكونولافتَنفَّشَ،

عندينفيهحتَّىينتفِلمالتعانِهفيالحملنفىوإن)1(:فقال""مختصره

محمَّدٍأبووخالفهم،ذلكعلىالأصحابوتبعه.ويلاعنلهوضعها

كلامه.يأتيكماالمقدسيُّ

قصَّةعلىاعتمادًاالحملحالفييلاعنأنله:العلمأهلجمهوروقال

فيالولدونَفْيالحملحالَاللِّعانفيصحيحةصريحةقإنَّها،أميةبنهلال

أُراهفلاوكذاكذاصفةِعلىبهجاءتْ))إن:!ي!النَّبيُّقالوقد،الحالتلك

مالكوقال)2(:""المغنيفيالشَّيخقال.الحديثعليها"صدقَقدإلا

محتجِّينعنه،وينتفيالحملنفْييصحّالحجاز:أهلمنوالشَّافعيُّوجماعةٌ

خفاءولا.بالأمِّوألحقَه!يطالنَّبثيُعنهفنفاهحمْلَها،نفىوأنَّه،هلالبحديث

وكذا".كذابهجاءتفإن))انظُروها:!ي!النَّبيُّقالولهذاحملًا،كانبأنَّه

أحكامٌللحاملثبتَتْولهذا،عليهتدلُّبأماراتٍمظنونٌالحملولأنَّ:قال

عليها،الحدِّإقامةوتركالصِّيام،فيوالفطرالنَّفقة،من:الحائلفيهاتُخالف

الحملاستلحاقويصحُّ.ذكرهيطولممَّاذلكوغيرعنها،القصاصوتأخير

ظواهرلموافقته؛الصَّحيحهوالقولوهذا:قال.وضعهبعدكالولدفكان

ينتفيبكر:أبووقال،كانم!كائنًابهيُعبألاالحديثَخالفوما،الأحاديث

116(.)ص)1(

)2(.)11/161(
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بظاهراحتجاجًا،اللِّعانفيذكرهإلىيحتاجولا،الفراشبزوالالولد

لنفيه.تعرّضولاالحملنفْييُنقَللمحيث،الأحاديث

فان،عليهواللِّعانُالحملنفييصحُّلافإنَّهحنيفةأبيمذهبوأمَّا

لأنَّأصلًا؛نفيهمنيتمكَّنولم،عندهلزمهبالولدأتتثمَّحاملًالاعنَها

حملها.حالفيبلعاخمهابانتقدوهذهالزَّوجتِن،بينإلايكونلااللِّعان

منالانتفاءبابوسدُّ،منهليسولدًاإلزامهفيههذا:لهالمنازعونقال

قالوا:سَدُّها.يجوزفلاطريقًا،ذلكإلىلهجعلقدسبحانهواللّهالزِّنا.أولاد

تأنيالذيالولدلأنَّفيها؛إليهاالزِّناأضافالتيالحالفيالزَّوجيَّةتعتبروإنَّما

الحالتلكفيزوجتهكانتوهذه،نفيهإلىفيحتاجينْفِه،لمإذايلحقهبه

ولدها.نفيفملك

تمامإلىالولادةبتِنماالحملينفيأنلهومحمد:يوسفأبووقال

إلاالحمللنفييلاعنلا:الماجشونبنالملكعبدوقالمنهإ.ليلةًأربعين

منالحاكمفأمكنهبالحملعلمإذا:الشَّافعيُّوقال.الولادةبعدثانيةًينفيهأن

بعدُ.ينفيهأنلهيكنلميلاعنفلماللِّعان

الولدهذا:فقالبالزِّنا،وقذَفَهاالحملَاستلحقلوتقولونفما:قيلفإن

المسألة؟هذهحكمما؟زنَتْوقدمنِّي

:أقوالٍثلاثةعلىالمسألةهذهفيالعلماءاختلفقد:قيل

.اللِّعانمنيُمكَّنولاالولد،بهويُلحَقيُحَدُّأنَّه:أحدها

الولد.وينتفييلاعنأنَّه:والثَّاني

الولد.ويلحقهللقذفيلاعنأنَّه:والثَّالث
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يصحُّلاأنَّهأحمد:عنوالمنصوص.مالكعنرواياتٌوالثَّلاثة

نفيه.يصحُّلاكما)1(الحملاستلحاق

لا:قالنفيةيصحُّلا:قالفمنالحملَ،استلحقوإنمحمد)2(:أبوقال

يصحُّ:قالنفْيَةأجازومنأحمد.عنالمنصوصوهو،استلحاقهيصحُّ

النَّفقةوجوببدليل،بوجودهمحكولملأنَّةالشَّإفعيِّ؛مذهبوهو،استلحاقه

بعدنفْيَهيملكلماستلحقهوإذاكالمولود،بهالإقرارفصحَّ،الميراثووقف

لو:قالاستلحاقهيصحُّلا:قالومن.الوضعبعداستلحقهلوكما،ذلك

وليس،بالإجماعذلكيلزمهولاكالمولود،نفيهبتركللزمهاستلحاقهصحَّ

بعدبمامختصّوذلكالملاعنة،حديثبدليل،الإلحاقفيأثر)3(للشَّبه

وضعةبعدنفاهثمَّاستلحقهلوهذافعلى.بهالإلحاقصحَّةفاختصَّ،الوضع

أحدٍعنديلزمةلميستلحقهولمينْفِهفلمعنهسكتإنفأمَّاذلك،لهكان

فإنَّيلاعنها،أنإلاوجودهيمَحقَّقلالأنَّه؛محتملٌتركهلأنَّ؛قولهعلمنا

.أسلفناهماعلىالولدألزمهحنيفةأبا

صر

ولدهايُدعىلاأنوقضىبينهما،!سًي!اللّّهرسولففرَّق:عبَّاسٍابنوقول

لهابيتَلاأنوقضىالحدُّ،فعليهولدهارمىأورماهاومن،تُرمىولالأبٍ

عنها)4(.متوفَّىولاطلاقٍغيرمنيفترقانأنَّهماأجلمن،قُوتَولاعليه

"الولد".:المطبوعفي(1)

.(11/621)"المغني"في2()

المعنى.يقلبوهذا.أثرًا"للشبهولأنّ":""المغنيوفي.النسخجميعفيكذا)3(

.بعدهالثلاثةالآثإروكذا،تخريجهسبق4()
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وترِثُيرِثُهاأنَّهالسُّنَّةجرتثمَّ،أمِّهإلىيُدعىابنهافكان:سهلوقول

لها.ادلّهفرضمامنه

أبدًا.يجتمعانلاثمَّبينهما،يُفرَّقأنالمتلاعنينِفيالسُّنَّةمضت:وقوله

"لا:وقالبينهما!ادلّّهرسولفرَّق:سعدٍبنسهلعنالزُّهريُّوقال

كنتإنلك؛مالَلا":قال؟مالي،اللّهرسوليا:الزَّوجوقول.يجتمعانَّأبدًا"

أبعدفهوعليهاكذبتَكنتوإنفرجها،مناستحللتَبمافهوعليهاصدقتَ

منها".لك

:أحكامٍعشرةالجملةهذهفتضمَّنت

مذاهب:خمسةذلكوفي،المتلاعنينبينالتَّفريق:الأوَّلالحكم

عبيد،أبيقولوهذا.القذفبمجرَّدتحصلالفرقةأنَّأحدها:

اختلفوا:ثمَّ،ذلكفيخالفوهوالجمهور

فقهاءمنوطائفةٌصفرةأبيبنالبتِّيُّومحمدوعثمانزيدٍبنجابرفقال

يقطعلااللِّعان:صفرةأبيابنوقالالبتَّةَ،فرقةٌباللِّعانيقعلا:البصرة

هوبلاللِّعان،بعدالطَّلاقعليهيُنكِرلم!صالنبيَّبأنَّواحتجُّوا،العصمة

عليهيقومأنأوزنت،بأنَّهااعترفقدمنيمسكأننفسَهونزَّهطلاقها،أنشأ

سنَّةً.فعلَهالنَّبيُّع!ي!فجعلبامساكها،كذبٍدليل

اختلفواثمَّ،الفُرقةيوجباللِّعانوقالوا:العلماءجمهورُهؤلاءونازع

مذاهب:(1)ثلاثةعلى

وهذا.المرأةتلتعنلموإن،وحدهالزَّوجلعانبمجرَّدتقعأنَّهاأحدها:

)1(د،ص،ز:"ثلاث".
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،بالقولحاصلةفُرقةبأنَّهالهواحتجَّ،ا!ةدنَهالشَّافعيُّبمبهتفرَّدممَّاالقول

كالطَّلاق.وحدهالزَّوجبقولفحصلت

وقعتلعانهماتمَّفإذاجميعًا،بلعانهماإلاتحصللاأنَّها:الثَّانيالمذهب

عنه،الرِّوايتينإحدىفيأحمدمذهبوهذا.الحاكمتفريقيُعتبرولا،الفرقة

إنَّماالشَّرعبأنَّالقوللهذاواحتُجَّالظَّاهر.وأهلمالكوقولبكر،أبواختارها

وإنَّما،وحدهالزَّوجبلعانمتلاعنينِيكونانولاالمتلاعنينِ،بينبالتَّفريقورد

مخالفٌقبلهالفرقةبوقوعفالقولمنهما،اللِّعانتمامبعدبينهما!يوّالنَّبيُّفرَّق

فإنَّهفرقةً،يقتضيلااللِّعانلفظبأنَّواحتجُّوا.!ي!النَّبيِّوفعلِالسُّنَّةلمدلول

الشَّرعوردوإنَّمافرقةً،يقتضيلاوكلاهما،بهشهادةٌوإمَّازناهاعلىأيمانإمَّا

جعلسبحانهادلّهأنَّوهي،ظاهرةٍلمصلحةٍلعانهماتمامِبعدبينهمابالتَّفريق

هذازالوقدللآخر،سَكَنًامنهماكلًّاوجعل،ورحمةًمودَّةًالزَّوجينبين

فضَحَهافقدكاذبًاكانإنفإنَّه،والفضيحةوالعارالخِزْيمقاموأقامها،بالقذف

علىوهتكَهاقومها،ورؤوسرأسَهاونكَّس،العضالبالدَّاءورماهاوبهتَها

للفضيحةوعرَّضته،فراشَهأفسدتْفقدكاذبةًكانتوإنالأشهاد.رؤوس

هذابعديحصلفلا،عليهغيرهولدِوتعليقِبَغِيٍّزوجَبكونهوالعاروالخزي

محاسنمنفكانبإلننبّاج،مطلوبٌهوماوالسَّكَنوالرَّحمةالمودَّةمنبينهما

يترتَّبولا.سنذكرهماعلىالمؤبَّدوالتَّحريمُبينهماالتَّفريقُالإسلامشريعة

ولأنَّه:قالوا.الزَّوجلعانِبعضِعلىيترتَّبلاكما،اللِّعانبعضعلىهذا

(1لتحالُفِ)كالفسخأحدهما،بأيمانيثبتفلممتحالفينِ،بأيمانثبتفسخ

.الاختلافعندالمتبايعين

"."لتخالف:المطبوعفي(1)
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الحاكم.وتفريقلعانهمابتمامإلاتحصللاالفرقةأنَّ:الثَّالثالمذهب

كلامظاهروهيأحمد،عنالرِّوايتينوإحدى،حنيفةأبيمذهبوهذا

أبدًا.يجتمعالمبينهماالحاكموفرَّقتلاعناومتى(:1قال)فانَّه،الخِرقي

!يمّادلّهزسولففرَّق:حديثهفيعبَّاسٍابنبقولالقولهذاأصحابواحتحَّ

:قالعُويمرًابأنواحتجُّوا.قبلهتحصللمالفرقةأنَّيقتضيوهذابينهمإ.

اللّهرسوليأمرهأنقبلثلاثً!فطلَّقهاأمسكتُها،إناللّهرسولياعليهاكذبتُ

إمساكها.إمكانَيقتضيأنَّه:أحدهما،وجهينمنحجَّةوهذا!!)2(،

منواحدٌثبتلماوحدهباللِّعانالفرقةحصلتولو.الطَّلاقوقوع:والثَّاني

ع!ميه.ادلّهرسولفأنفذهثلاثًاطلَّقهاأنَّهسعدٍبنسهلحديثوفي،الامرين

داود)3(.أبورواه

معنًىاللِّعان:الحاكمتفريقبدوناللِّعانبتمامللفرقةالمُوقِعونقال

.كالرِّضاعالحاكمتفريقعلىيقففلم،سنذكرهكماالمؤبَّدالتَّحريميقتضي

كرههإذاالتَّفريقتركُلساغالحاكمتفريقعلىوقعتلوالفرقةولأنَّقالوا:

والإعسار.بالعيبكالتَّفريق،الزَّوجان

الفرقة.إنشاء:أحدها؛ثلاثةًأمورًايحتمل!النَّبيُّفرَّق:وقوله:قالوا

الحسِّيَّة.الفرقةمنبموجبهاإلزامه:والثَّالثبها.الإعلام:والثَّاني

بعدإمساكهاأنَّعلىيدلُّلافهذا،أمسكتُها"إنعليها"كذبتُ:قولهوأمَّا

116(.)ص)1(

تخريجه.سبق)2(

عنشهابابنعنطرقمن(428ه،)4284حبانابنوكذا22(،05)برقم)3(

مرَّ.كما"الصحيحين"فيوأصله،صحيحوسندهسعد،بنسهل
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ماإلىصائرًاالأمركانوإنفراقهاإلىبادرَهوبلشرعًا،فيةمأذونٌاللِّعان

عليهحرِّمتفانَّهاتأكيدًا،إلاالواقعةالفرقةزادفماثلاثًاطلاقهوأمَّا.إليهبادر

هذا.بعدليتحلُّلا:قالوكأنَّه،التَّحريملهذاتأكيافالطَّلاقمؤبَّدًا،تحريمًا

لهتحلَّلمإذافإنَّهاالتَّحريم،منلموجبهفتقريرٌعليهالطَّلاقإنفاذوأمَّا

معنىفهذا(،1بإللِّعان)الواقعللتَّحريمتأكيدًاالثَّلاثالطَّلاقكانأبدًاباللِّعان

إنفاذًاهذاجعلموجبهوعلىبهالتَندلُّمعلىوأقرَّهعليهيُنكِرهلمفلمَّا،إنفاذه

وإنَّماطلاقك،وقعٍ:قالأنَّه!ي!النَّبيِّلفظَيحكِلموسهل!ي!.النَّبيِّمن

صحيحوهوتنفيذا،ذلكفظنَّ،للطَّلاق!ي!النَّبيِّإنكاروعدمَالقصَّةشاهدَ

أعلم.واللّهالاعتبار،منذكرنابما

فصل

ذهبهذاوإلى.بطلاقٍوليمستفسخاللِّعانفرقةأنَّ:الثَّانيالحكم

مؤبَّدًاتحريمًاتوجبفرقةبأنَّهاواحتجُّوابقولهما،قالومنالشَّافعيُّوأحمد

الطَّلاق،فيصريحًاليساللِّعانبأنَّواحتجُّوا.الرَّضاعكفُرقةفسخًافكانت

صريحًااللِّعانكإنولوقالوا:.الطَّلاقبهيقعفلا،الطَّلاقبهالزَّوجنوىولا

لعانعلىيتوقَّفولم،الزَّوجلعانبمجرَّدلوقعفيهكنايةًأوالطَّلاقفي

لمعوضٍبغيربهامدخولٍمنطلاقٌفهوطلاقًاكانلوولأنَّهقالوا:.المرأة

شاءإن،الزَّوجبيدالطَّلاقولأنَّ:قالوارجعيًّا.يكونفكان،الثَّلاثبهينوِ

وإذا:قالوا.اختيارهوبغير،بالشَّرعحاصلٌالفسخُوهنا،أمسكشإءوإنطلَّق

بلبطلاقٍلي!ستالخلعفُرقةأنَّالقرآنودلالةالصَّحابةوأقوالبالسُّنَّةثبت

طلاقًا؟اللِّعانفُرقةتكونفكيفبتراضيهما،كوخهامعفسخٌهي

.دمنساقطة"باللعان.."أبدًا.(1)
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بعدهايجتمعانلامؤبَّدًاتحريمًاتوجبالفرقةهذهأنَّ:الئَّالثالحكم

،سعدٍبنسهلعن،الزُّهريُّحدَّثنا،الزبيديحدَّثن!الأوزاعيُّ:قالأبدًا.

يجتمعانِ"لا:وقالبينهماع!ي!اللّّهرسولففرَّق:وقالالمتلاعنينقصَّةفذكر

.(1)أبدًا"

ع!يمّالنَّبيِّعنعمرابنعنجبيرٍبنسعيدحديثمن)2(البيهقيوذكر

أبدًا".يجتمعانلاتفرَّقاإذا"المتلاعنان:قال

فيالسُّنَّةمصتقالا:)4(عبَّاسٍبناللّّهوعبدعليعنوروِّيناقال)3(:

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح،بسند(004،014)7/(""الكبرىفيالبيهقيأخرجهاهذهالأوزاعيطريق

سهل:عنشهابابنعنالفهريعياضطريقمن22(05)أيضًاداودأبووأخرج

جاءوقد،إبدا"يجتمعانلاثمبينهما،يفرَّقأنالمتلاعنَينفيبعدُالسنة"فمضت

انظرها.جيِّدةبأسانيدوعليمسعودوابنعمرابنحديثمنأيضًاالأبديُّالتفريق

2(.)465""الصحيحةفي

،ثقاتورجالهمعلَّقًا،جبيربنسعيدعنزيدبنمحمدعن4(90)7/""الكبرىفي

.بعدهوماقبلهمالهويشهد

طريقهومن(43421،43621)الرزاقعبدأخرجهوكذا(،014)7/""الكبرىفي

وائلأبيعنعاصمعنالربيعبنقيسعن6619()الكبير""المعجمفيالطبراني

صدوقالربيعبنقيسحسن؛وسندهعلي،عنزِرعنعاصموعن،اللّهعبدعن

فيمقررهوكماهنا؛الرفعحكموله.بعدهوماقبلهماللحديثويشهدتغيَّر.

.لأصولا

نسبة،غيرمنهكذامطلقًااددّه(وعبدعلي)عن:البيهقيعندونصُّه؛الأصلفيكذا

-القاعدةعلىجريًا؛المصنِّفقالكماعباسابنلامسعود،ابنأنهوالظاهر
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:قالأنَّهالخطَّاببنعمرعنوروي:قالأبدًا.يجتمعانلاأنالمتلاعنين

ومالكوالشَّافعيُّأحمدذهبهذاوإلى(.1أبدًا)يجتمعانولابينهمايُفرَّق

يوسف.وأبوعبيدوأبووالثَّوربدُّ

فراشةوعادلةحلَّتنفسَهأكذبَإن)2(أنَّة:أخرىروايةٌأحمدوعن

رواهاأحدًانعلملابكر:أبوقال.عنةحنبلبهاشذَّشاذَّزوايةٌوهي،بحاله

يُفرِّقلمإذاماعلىهذهتُحملأنوينبغي)3(:""المغنيصاحبوقال.غيره

بحالة.الننكّاحلبقاءوجهَفلابينهماالحاكمتفريقمعفأمَّابينهما،الحاكمُ

الفُرقةفإنَّالتَّحريم،دوامفيالحاكملتفريقأثرَولا،مطلقةٌالرِّواية:قلت

كانفإذا،الحاكمبتفريقالحاصلةالفرقةمنأقوىاللِّعانبنفسالواقعة

منها،النَّاشئللتَّحريمرافعًاالقويَّةالفرقةتلكفيمؤثِّرًانفسِةإكذابُ)4(

أولى.تحريمَهاويرفعدونهاهيالتيالفرقةفييُؤثِّر(فلَأن)ْ

لأنَّ؛الحاكمبتفريقالفرقةمنأقوىاللِّعانبنفسالفرقةإنَّ:قلناوإنَّما

وهو،وائلأبوعنةالراويإذ؛الصحابةطبقةفياللّه()عبدإطلاقعندالمش!هورة

عند،باسمهمصرَّحًامسعودابنعننفسِةالطريقهذامنمجيئةالنِّزاعويقطعكوفيّ،

آنفًا.مرَّكما،والطبرانيالرزاقعبد

الأعمشطريقمن(014)7/"الكبرى"فيوالبيهقي(21)433الرزاقعبدأخرجه(1)

لكنعمر.يدركلمفإبراهيم،للانقطاعضعيفوسنده.عنهالنخعيإبراهيمعن

قبله.مالهيشهد

.زمنوسقطت."إذا"د:2()

)3((11/941).

".أكذب":م(4)

خطأ.،فلا""ز:د،،م5()
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والمتلاعنانِالحاكمسوام!رضي،ورسولهاللّّهحكمإلىتستنداللِّعانفرقة

،اختيارهولامنهمأحدٍرضابغيرالشَّارعمنفُرقةٌفهي،اَبَوهأوالتَّفريقَ

.باختيارهيفرِّقإنَّمافإنَّه،الحاكمفرقةبخلاف

عليه،وسلطانهلقوَّتهالتَّفريقَ؛بنفسهاقتضىقديكوناللِّعانقإنَّوأيضًا

اقتضاءعلىبنفسهيَقْوَلمفإنَّه،الحاكمتفريقعلىتوقَّفإذامابخلاف

عليها.سلطانلهكانولا،الفرقة

فهونفسهأكذبَإن:قالالمسيِّب،بنسعيدمذهبهيالرِّوايةوهذه

اطَّردَ؛أصلةعلىوهذاومحمد،حنيفةأبيومذهبالخُطَّاب)1(،منخاطنبٌ

رُدَّتنفسَةأكذبَإن)2(:جبيرٍبنسعيدوقال.طلاقعندهاللِّعانفُرقةلأنَّ

العدَّة.فيدامتماإليه

الصَّريحةالصحيحةالسُّنَّةعليهدلَّتالذي،الأوَّلالقولوالصَّحيح

فإنَّ،سواهيقتضيولا،اللِّعانحكمةيقتضيهالذيوهو،الصَّحابةوأقوال

النَّبيُّ!قالولهذا،مَحالةَلابأحدهماحلَّقدوغضبهوجلّعزّاللّّهلعنة

نعلملاونحنالوعيد،لهذاالموجبةأي)3("المُوجِبة"إنَّها:الخامسةعند

عنهندابيبنداودعنمعمرطريقمن(04412،43412)الرزاقعبدأخرجه(1)

بهويلحقيُجلد،فانهالملاعنة،بعدواعترفالملاعنتاب"إذا:قالالمسيبابن

أكذبمتىذلكويكون،الخطابمعويخطبها،بائنةتطليقةامرأتهوتطلقالولد،

.(954)9/""الفتحفيإسنادَهالحافظوصحح."نفسه

من3(30/)13الآثار(""مشكلفيوالطحاوي(1)585منصوربنسعيدأخرجة)2(

صحيح.وسنده.عنهخصيفعنير

=:قالمنصوربنعبادطريقمن(1/121)9"التفسير"فيالطبريأخرجهاللفظهذا)3(
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قدالذيالملعونهويكونأنخشيةبينهماففرَّقيقينًا،بهحلَّتمنعينَ

تأبىالشَّرعوحكمة،ملعونةٍغيرامرأةًفيعلوبها،وباءَاددّهلعنةعليهوجبت

عفيفةً.والزَّانيمسلمةًالكافريعلوأنأبتْكماهذا،

بعينه؟ذكرتملِماغيرهايتزوَّجلاأنيوجبفهذا:قيلفان

أنَّتحقَّقناوإنَّما،الملعونهوأنَّهنسحقَّقلملأنَّاذلك؛يوجبلا:قيل

إمَّابدَّ:ولاالأمرينأحدُلزمهاجتمعافإذا،عينهفِىوشككنا،كذلكأحدهما

به،وباءتاللّّهغضبعليهاوجبقدعليهامغضوبًاملعونةًإمساكُهوإمَّاهذا،

فيهمإ.المفسدةهذهيتحقَّقلمبغيرهاتزوَّجأوبغيرهتزوَّجتإذافأمَّا

لاصاحبهإلىمنهماواحدٍكلِّإساءةمنالحاصلةالنُّفرةفإنَّوأيضًا

وفضحَهافاحشتَهإ،أشاعفقدعليهاصادقًاكانإنالرَّجلفانَّأبدًا،تزول

والغضبَ،الخزيَعليهاوحقَّق،الخِزْيمقامَوأقامهاالأشهاد،رؤوسعلى

الفريةبهذهبَهْتَه!ذلكإلىأضاففقدكاذبًاكانوإن.ولدهانسبَوقطع

رووسعلىأكذبتْهفقدصادقةًكانتإنوالمرأة.بهاقلبهاوإحراقَ،العظيمة

فراشَه،أفسدتْفقدكاذبةًكانتوإن.اددّهلعنةعليهوأوجب!الأشهاد،

المقامهذاإلىوأحوجتْه،والفضيحةالعارَوألزمتْهنفسها،فيوخانتْه

وسوءوالوحشةالنُّفرةمنصاحبهمنمنهماواحدٍلكلِّفحصلالمُخزِي،

كلُّهشرْعُهمنحكمةُفإقتضتأبدًا،شَمْلُهما)1(معهيلتئميكادلامابهالظَّنِّ

هناصرَّحوقد،بالقويوليس،حديثهيكتبوعباد.عباسابنعنعكرمةسمعت

سبقتكمافيها.خولفيسيرةألفاظفيإلا؛توبعوقدتدليسه،شبهةفانتفتبالسماع

ذلك.إلىالإشارة

"شملها".:مد،(1)
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الصُّحبةوقطْعبينهما،الفرقة(1)انْحتامَورحمةٌوعدلٌومصلحةٌحكمة

مفسدةً.المتمحِّضة

مامعإمساكهاعلىيُسلَّطأنينبغيفلاعليهاكاذبًاكانإنفإنَّهوأيضًا

بحالها،علمهمعيمسكهاأنينبغيفلاصادقًاكانوإنإليها،القبيجمنصنع

.بَغِيٍّزوجَيكونأنلنفسهويرضى

بملكوطؤهالهيحلُّهلاشتراها،ثمَّأمةًكانتلوتقولونفما:قيلفإن

اليمين؟

،كالرِّضاعمشتريهاعلىفحرِّمتمؤبَّد،تحريملأنَّهله؛يحلُّلاقلنا:

فهاهنا،وإصابةٍزوجٍقبللهتحلَّلممطلَّقتهاشترىإذاثلاثًاالمطلِّقولأنَّ

.مؤبَّدٍغيرالطَّلاقوتحريممؤبَّد،التَّحريمهذالأنَّ؛أولى

ضر

به)2(يرجعفلا،الدُّخولبعدصداقُهايَسقُطلاأنَّها:الرَّابعالحكم

كانوإن،الصَّداقعِوضَفرجهامناستحلَّفقدصادقًاكانإنفإنَّهعليها،

.وأحرىفأولىكاذبًا

عليهتحكمونهلالدُّخول،قبلاللِّعانوقعلوتقولونفما:قيلفإن

جملةً؟يسقط:تقولونأوالمهر،بنصف

أنَّمأخذهما:أحمد،عنروايتانوهماللعلماء،قولانذلكفي:قيل

بمعنًى.وكلاهما.""تحتُّمإلئالمطبوعفيوغيّرها،النسخفيكذا(1)

ص،د.فيليست"بة")2(
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كشرائهاأجنبيٍّومنمنهاأوكلعانهما،الزَّوجينمنبسببكانتإذاالفرقة

كانتلوكمالجانبها؟تغليبًاالصَّداقيسقطفهل،الدُّخولًقبللزوجها

سببفيالمشاركهووأنَّه،لجانبهتغليبًابنصفهأوالفرقةبسبب(1مستقلَّةً)

فيهالأصلهذا.إيَّاهاببيعهإسقاطهإلىمتسبِّنبٌباعهالذيوالسَّيِّد،الإسقاط

فسخهإلا،كطلاقهالصَّداقَنصَّفتالزَّوجقبلمنجاءتفُرقةٍوكلُّ.قولان

لأنَّفسخَ؛الذيهوكانوإن،كلَّهيُسقِطهفإنَّه،شرطَهشرطٍفواتِأولعيبها

عليه.لهالحاملةوهيمنها،الفسخسبب

روايتين.على؟تُنصِّفهأوعنهتُسقِطفهلبإسلامهالفرقةكانتولو

عليها،يجبمافعلمنالممتنعةوهي،عليهالواجبَفعلَأنَّهإسقاطهفوجه

أنَّالتَّنصِفووجه،الإسلاممنبامتناعهاصداقهاإسقاطإلىالمتسبِّبةفهي

جهته.منالفسخسبب

يُسقِط؟أويُنصِّفههلالخلعفيتقولونفما:قيلفإن

فيهأصحابنا:فقالفسخهوقلنا:وإننصَّفه،طلاقهوقلنا:إن:قيل

يستقلَّلملأنَّه؛يُسقِطه:والثَّاني)2(.لجانبهتغليبًاكذلكأحدهما؛وجهان

كانوإنواحدًا،وجهًانصَّفهأجنبيٍّمعكانإنأنَّهوعندىِ.الفسخبسبب

.وجهانففيهمعها

هلسيِّدها:منلزوجتهبشرائهالفرقة)3(جاءتلوتقولونفما:قيلفإن

ينصِّفه؟أويُسقِطه

".)1(م:"مستقبلة

".)2(د:"جانبه

"كانت".:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(
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إلىتسبَّبمهرهامستحقَّلأنَّ؛يُسقِطه:أحدهما،وجهانفيه:قيل

فرقةٍوكلُّبالشِّراء،إليهتسبَّبالزَّوجلأنَّ؛يُنصِّفه:والثَّانيببيعها.إسقاطه

وفسخِهانكاحَها،إرضاعُهيفسخمنوإرضاعِها-كردَّتها،قبلهامنجاءت

مهرها.يُسقِطفإنَّه-عيبهأولإعساره

ذإمهرها،سقطالزَّوجفيلعيبفسختإذاالمرأةإنَّ:قلتمفقد:قيلفإن

ولمأيضًا،سقطالمرأةفيلعيبفسخإذاالزَّوجإنَّ:وقلتمجهتها،منالفرقة

جهتهامنلعيبهبفسخهاجعلتموًهكم!فتنصِّفوه،جهتهمنالفسختجعلوا

؟الفرقفما،فأسقطتموه

،العيوبمنسليمٍبُضْعٍمقابلةفيالمهربذلإنَّماأنَّهبينهماالفرق:قيل

شيئًاولايَستوفِهولممنها،خرجكماإليهاعادوفسخكذلكيتبيَّنلمفإذا

إليهتُسلِّململعمِبهفَسختْإذاأنَّهاكماالصَّداق،منشيءٌيلزمهفلامنه،

الصَّداق.منشيئًاعليهتستحقُّفلا،منهشيئًاولاعليهالمعقودَ

فصل

اللّهرسولبهقضىكما،سكنىولاعليهلهانفقةَلاأنَّها:الخامسالحكم

سيأنيكماعليها،لزوجهارجعةَلاالتيالمبتوتةفيلحكمهموافقوهذا!!يه،

النَّفقةسقوطبلله،مخالفطلااللّهلكتابموافقٌوأنَّهذلك،فيحكمةبيان

أن)1(سبيللهالمبتوتةلأنَّللمبتوتة؛سقوطهامنأولىللملاعنةوالسُّكنى

فلابعدها،ولاالعدَّةفيلانكاحهاإلىلهسبيلَلاوهذهعدَّتها،فيينكحها

كلِّيًّا.انقطاعًاالعصمةانقطعتوقدوسكناها،نفقتهالوجوبأصلًاوجهَ

/."أن"إلى:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)
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أنزلهالذيوالميزان،ادلّّهكتابَتوافقوكلُّهابعضًا،بعضُهايوافقع!يررفأفضيته

ادلّهشاءإنعينُكستَقَرُّكما،الصحيحالقياسوهو،بالقسطالنَّاسليقوم

)1(.فريبٍعنعليهبالوفوف

بنإسماعيلالقاضيوأنكر.السُّكنىلها:والشَّافعيُّمالكوفال

شديدًا.إنكارًاالقولهذاإسحاق

لا،عنها"متوفَّىولاطلاقٍغيرمنيتفرَّقانأنَّهماأجلِ"من)2(:وقوله

يدلُّوإنَّماوالسُّكنى،النَّفقةلهاعنهاومتوفّىمطلَّقةٍكلَّأنَّعلىمفهومهيدلُّ

المرأةكانتإذاوذلك،وسكنىنفقةمعهمايجبفدالفُرفتينهاتينأنَّعلى

:أفوالٍثلاثةالموتفرقةوفياتِّفافًا،الطَّلاقفُرقةفيذلكفلهاحاملًا،

مذهبوهذاحائلًا،كانتلوكما،سكنىولالهانفقةلاأنَّهأحدها:

سببلزوال،قوليهأحدفيوالشَّافعيِّ،روايتيهإحدىفيوأحمدحنيفةأبي

مالفيفهي،فريبٍنفقةإلايبقَفلمعَوده،يُرجىلاوجهٍعلىبالموتالنَّفقة

أفاربه.مننفقتهتلزمهمنفعلىوإلَّا،مإلىلهكانإنالطِّفل

وهذا،الميراثعلىبهاتُقدَّم،تركتهفيوالسُّكنىالنَّفقةلهاأنَّ:والثَّاني

علىيزيدلابالموتالعصمةانقطاعلأنَّأحمد؛عنالرِّوايتينإحدى

المرأةتُغسِّلولهذاأشدّ،بالطَّلاقانقطاعهابل،البائنبالطَّلاقانقطاعها

أحمدعندالرَّجعيَّةالمطلَّقةحتَّىالعلماء)3(،جمهورعندموتهبعدزوجَها

)1(م:"قرب".

.(53ه)صتقدمالذيعباسابنأثرفي2()

"الفقهاء".د:)3(
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الحاملللبائنوالسُّكنىالنَّفقةوجبتفإذاعنه،الرِّوايتينإحدىفيومالك

.وأحرىأولىعنهاللمتوفَّىفوجوبها

قولوهذاحائلًا،أوكانتحاملًاالنَّفقةدونالسُّكنىلهاأنَّ:الثَّالث

الصِّحَّة.فيالمبتوتةمُجرىله!إجراءً؛الشَّافعيِّقوليوأحدمالك

راجحهابينوالتَّمييزِأدلَّتهاوذكرِالمسائلهذهبسطِموضعَهذاوليس

ولاطلاقٍغيرمنيفترقانأنَّهماأجلِ"من:قولهأنَّالمقصودإذومرجوحها،

القوتلهمايجبقدعنهاوالمتوفَّىالمطلَّقةأنَّعلىيدلُّإنَّماعنها"متوفَّى

والظَّاهر-،الصَّحابيِّكلاممنالكلامهذاكانإنفهذا،الجملةفيوالبيت

الزُّهريِّ.قولمنمدرجأنَّه-أعلمواددّه

فس

اددّه!رسوللأنَّ؛الأبجهةمنالولدنسبانقطاع:السَّادسالحكم

وهوالجمهور،قولوهوالحقُّ،هووهذا.لاثولدهايُدعىلاأنقضى

.اللِّعانفوائد(1)أجلُّ

البتَّةَ؛اللِّعانينفيهلاالفراشعلىالمولود:وقالالعلمأهلبعضوشذَّ

لمفإنالحملَ،اللِّعانُينفيوإنَّما،)2(للفراشالولدأنَّقضىع!ي!النبيَّلأنَّ

وهذا.منهولدُهاينتفيولا،فقطالحدِّلإسقاطلاعنَولدتحتَّىيلاعِنْها

الولدأنَّقضى"!اللّهرسولبأنَّعليهواحتجَّ،حزمٍبنمحمَّدأبيمذهب

".)1(د:"اصل

تخريجة.سبق)2(
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،ولدهفهوولدٌفراشهعلىوُلِدمنكلَّأنَّفصحَّ(:1قال)،الفراشلصاحب

ليسأنَّهشكٍّبلايُوقِنحيثأو!يوّرسولهلسانعلىتعالىادلّّهنفاهحيثإلا

علىذلكعدامافبقي،فقطباللِّعانحاملٌوهيإلا!ي!ينْفِهولم،ولده

فإنَّمنه،ليسالحملأنَّفيصدَّقتْهإنقلنا:ولذلكقال)2(:.النَّسبلحاق

إِلَّا)وَلَاتَك!صِبُ!نَفبرٍ:يقولتعالىادلّّهلأنَّ؛إليهيُلتفتلالهتصديقها

الولد،نفيعلىيصدُق)3(لاالأبوينإقرارأنَّفوجب،،164:]الانعامعَلتهـأ!

الأمُّأكذَبتْهإذاالولدَسبحانةادلّهنفىوإنَّماغيرهما،علىكسبًافيكون

كلامه.انتهى.الموضعهذاغيرفيينتفيفلا،فقطوالزَّوجهيوالتعنَتْ

تضعة،حتَّىالحملعلىاللِّعانيصحُّلاإنَّه:يقولمنمذهبضدُّوهذا

بعدالولدوعلىالحملعلىصحَّتهوالصَّحيح.حنيفةوأبوأحمديقولهكما

.ثلاثةٌفالأقوالوالشَّافعيُّ،مالكقالةكما،وضعه

ما،بوجهللفراشالولد)4(بكونالحكموبينالحكمهذابينتَنافيَولا

عندللفراشالولدبأنَّ!ي!ادلّهرسولحكموإنَّما،باللِّعانزالقدالفراشفانَّ

بةوحكمللولد،الزَّانيدعوىفأبطل،الزَّانيودعوىالفراشتعارض

عنة.الولدنفىقدالفراشصاحبوهاهنا.الفراشلصاحب

:فقالالفراشقياممعالولدنفيلمجرَّدلاعنَلوتقولونفما:قيلفان

؟ولديالولدهذاليسولكنتَزْنِلم

.(0/1471)"المحلى"في(1)

قبله.بمامتصلالكلام)2(

المعنى.يقلبوهو،"المحلىو"النسخخلافلا""بإسقاط""يصدق:المطبوعفي)3(

."يكونبأن":م(4)
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أحمد.عنمنصوصتانروايتانوهما،للشَّافعيقولانذلكفي:قيل

الخرقي.اختياروهيالولد.ويلزمهبينهما،لعانَلاأنَّهإحداهما:

اختياروهي.وحدهبلعانهعنهفينتفيالولد،لنفييلاعنأنله:والثَّانية

الصَّحيحة.وهي)1(،تيميةابنالبركاتأبي

.للفراشالولدأنَّء!ي!اللّهرسولحكمفخالفتم:قيلفإن

بعضهاخلاففيغيرناوقعحيثأحكامهوافقنابلادلّه،معاذقلنا:

فرجَّع،الفراشصاحبادَّعاهحيثللفراشبالولدحكمإنَّمافإنَّهتأويلًا،

عننفاهحيثالفراشصاحبعنبنفيهوحكمَله،وجعلَهبالفراشدعواه

وقلنا،الحكمينفوافقنا.لأبيُدعىلاأنوقضىمنه،نسبهوقطعَنفسة

حملًاالولدنفيفيلهأثرَلاًسَمِجًاجدًّاباردًاتفريقًانُفرِّقولم،بالأمرين

معنىلاالذيالصوريِّالفرقهذاعلىتأنيلاالشَّريعةفإنَّمولودًا،ونفية

الشَّريعةوأسرارالفقهذوقمننصيبُةقلَّمَنهذايرتضيوإنَّم!البتَّةَ،تحتَة

التَّوفيق.وبة،المستعانوادلّهوحِكَمها،ومعانيها

ضر

وهذا،أبيةجهةمننسبهانقطاععندبأمِّةالولدإلحاق:السَّابعالحكم

كانوإلَّا،الأبمننسبةثبوتمعبهاإلحاقهعلىزائدًاحكمًايفيدالإلحاق

أمرٍمنالإلحاقفيبدَّفلامحقَّق،أمرمنهاالولدخروجفإنَّ،الفائدةعديم

فياختُلِفوقد.الأبمنالنَّسبثبوتمعحاصلًاكانماوعلىعليه،زائدٍ

ذلك.

.(2/99)لمحرر"ا"في(1)

055



الأمِّمنالولدنسبانقطإعتوهُّمقطْعَالإلحاقهذاأفاد:طائفةٌفقالت

هذا"!ي!النَّبيُّفقطعَ،أبإلىولاأمٍّإلىيُنْسبلاوأنَّه،الأبمنانقطعكما

أمَّه،قذفَأوقذفهمنعلىًالحدَّبإيجابههذاوأكَّد،بالأمِّالولدوألحقالوهم

وعصباتهاأمَّهأنَّيرىلامنوكلِّ،حنيفةوأبيومالكالشَّافعيِّقولوهذا

له.()1عصبة

تحويلُوهي،زائدةًفائدةًالإلحاقهذاأفادنابل:ثانيةٌطائفةوقالت

فهي،ذلكفيأبيهمقامقائمةًأمِّهوجعْلُ،أمِّهإلىأبيهإلىكانالذيالنَّسب

ابنقولوهذا.ميراثَهحازتْماتفإذا،عصبتهأيضًاوعصباتها،عصبته

أهلروىلما؛الصَّوابهوالقولوهذاعلي)3(.عنويروى،مسعودٍ
و)2(

"تَحُوزُ:قالأنَّهع!يوّالنَّبيِّعنالأَسْقَعبنواثلةحديثمن)4(الأربعةالسُّنن

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعمنساقطة"عصبة"

طريقمن6629()"الكبير"فيالطبرانيطريقةومن(،21)947الرزاقعبدأخرجة

:قالمسعودابنعنكلاهماالنخعيإبراهيمطريقمن34(4/1):والحاكم،قتادة

قال.يدركاهلموإبراهيمقتادة؛ضعيفوسنده."لأمهكلهالملاعنةولدميراث"

علي.أثرفيوسيأني.شاهد"ولهمرسلوهوثقاتكلهمرواتهحديث"هذا:الحاكم

والطبراني3(،1)979شيبةابيوابن(،48221)الرزاقوعبد3(400)الدارميأخرجه

ابنبضعفأُعلَّوقدعنهما،الشعبيعنليلىأبيابنطريقمن)6639(،"الكبير"في

وجهمن347()4/الحاكموأخرجهمنهما،يسمحلمفالشعبي؛وبالانقطاع،ليلىأبي

فِعلة.منعليةموقوفًاعليعنعباسابنطريقمن،إسنادهوصححاَخر

وابن)6326(""الكبرىفيوالنسائي2(11)5والترمذي2(09)6داودأبوأخرجه

أنكرواوقد،النَّصريالواحدعبدعنرؤبةبنعمروعلىومداره2742(،)ماجه

وقال،الترمذيحسَّنهوالحديث.بذاكليسوعمرو،عديابنقالكماعنهأحاديثه

.(1)576"الإرواء"فيالألبانيوضعفة،ثابتغيرهذا:وغيرهالبيهقي
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ورواه."عليهلاعنَتْالذيوولدهاولقيطهاعتيقها:مواريثثلا*لةَالمرأة

.(1)إليهوذهبأحمدالإمام

عنأبيهعنشعيبِبنعمروحديثمن)2(:""سننهفيداودأبووروى

بعدِها.مِنولورثتِهاَلامِّهالملاعنةابنِميراثَجعلَأنَّة!النَّبيِّعنجدِّه،

اللّهرسولجعل:قالمكحولحديثمنمرسلًا)3(أيضًا(""السُّننوفي

بعدِها)4(.مِنولورثَتِهالأمِّهالملاعنةابنِميراثَ!!ن!

فإذاللاث،الأصلفيالنَّسبفانَّالقيالس،لمحضموافقةالآثاروهذه

كانفإذا،الأبلمعتقالأصلفيالولاءأنَّكماللأمِّ،صارجهتهمنانقطع

مواليمنالولاءانجرَّهذابعدالأبأعتقفلو.الأمِّلمعتقكانرقيقًاالأب

واستلحقنفسَهالملاعنأكذَبَإذامانظيروهو.أصلةإلىورجعإليهالأمِّ

القياسمحضفهذا.إليهوعصبتهاالأمِّمنوالتَّعصيبالنَّسبرجعالولد،

بناللّهعبدوعالمهاالأمَّةحبرمذهبوهووالاَثار،الأحاديثوموجَبُ

.(2/592)("فيالكا":نظروا.(40061،11061،18961)"حمدأمسند"(1)

شبهةفانتفت؛بالسماعمسلمبنالوليدفيةصرَّحوقدحسن،وسنده92()80)2(

""الكبرىفيوالبيهقي3(،1)57والدارمي7(0)28أحمدفرواه؛وتوبع،تدليسة

صحيح.وسنده،بةشعيببنعمروعنطرقمن925()6/

جابرابنعنالوليدطريقمن2(95)6/""الكبرىفيالبيهقيطريقهومن92()70)3(

عندمقطوعًااَخروجةمنورويلإرسإله،ضعيفوهو!ي!،النبيعنمكحولعن

وسنده،قولَهمكحولعنطريقينمن3(010)والدارمي31()679شيبةأبيابن

صحيح.إليه

.بد،فيليسالحديثهذا)4(
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بنوإسحاقحنبلٍبنأحمدزمانهمافيالأرضأهلإمامَيومذهب،مسعودٍ

عيسىجعلسبحانهادلّهفإنَّ،وأحسنِهإيماءٍبأَلطفالقرآنيدلُّوعليه.راهويه

وسيأني.إبراهيمذرِّيَّةصميممنوهي،أمِّهمريمبواسطةإبراهيمذرََّيةمن

اددّهشاءإنالفرائضفيوأحكامه!يمّالنَّبيِّأقضيةذكرعندلهذاتقريرٍمزيدُ

تعالى.

فيمسلمرواهالذيسهلحديثفيبقولهتصنعونفما:قيلفإن

وتَرِثَمنهايَرِثَأنالسُّنَّةجَرتِثمَّ:آخرهوفي،اللِّعانقصَّةفي(1)""صحيحه

لها؟ادلّّهفرضمامنه

يكونأنأمكنوإن،بموجَبهوالقولوالتَّسليمبالقبولنتلقَّاه:قيل

مايُسقِطلاالأمِّتعصيبفانَّالظَّاهر؛وهو،شهابٍابنكلاممنمُدرجًا

لهيجتمعحيثكالأبتكونأنوغايتها،كتابهفيولدهامنلهاادلّهفرض

أخذتْهشيءٌفضَلَفإنبدَّ،ولافرضهاتأخذفهيوالتَّعصيب،الفرض

البابهذافيكلِّهابالاَثارقائلونفنحنبفرضها،فازتْ)2(وإلَّا،بالتَّعصيب

وتوفيقه.ادلّّهبحمد

فصر

فعليهولدَهاأورماهاومنولدها،يُرمىولاتُرمىلاأنَّها:الثَّامنالحكم

وقاذفُقاذفُهافيُحَدُّبه،رُميتماتحقيقَعنهانفىلعانهالأنَّوهذاالحدُّ.

جمهورقولوهو،الصَّريحةالصَّحيحةالسُّنَّةعليهدلَّتالذيهذاولدها،

.(6474،9035)ريلبخاااوكذ،(2941)برقم(1)

.("دتءفا":ح،م(2)
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وإنقاذِفُها،حُدَّنسَبُةنُفِيولاهناكيكنلمإن:ا!هددَّ!ءحنيفةأبووقال.الأمَّة

نفاهولدُلهافيمنهوإنَّماوالحديثقاذفها،يُحَدَّلمنسبُهنُفِيولدٌهناككان

بزناهاحُكِمَفقدولدهانسبُنُفِيمتىأنَّةالفرقهذالهأوجبوالَّذي.الزَّوج

.القذفحدِّسقوطفيشبهةًذلكفأثَّرالولد،إلىبالنِّسبة

فضل

تمَّأنوبعدَمعًالعانهماعلىترتَّبتإنَّماالأحكامهذهأنَّ:التَّاسعالحكم

خرَّجوقد.وحدهالزَّوجلعانعلىمنهاشيءٌيترتَّبفلااللِّعانانِ،

وهو،وحدهالزَّوجبلعانالولدانتفاءَالمذهبعلى(تيميَّة)1ابنالبركاتأبو

غيرمنعنهالقذفوعارِالحدِّسقوطأفادكمالعانةفإنَّ،صحيحٌتخريج

بطريقبل،هيتلاعنْلموإنعنهالفاسدالنَّسبسقوطَأفادلعانها،اعتبار

بحدِّتضرُّرهمنأعظمعليهالفاسدالنَّسببدخولتضرُّرَهفإنَّالأَولى،

كمافلعانهالحدِّ،دفعإلىحاجتهمنأشدُّعنهنفيهإلىوحاجتُه،القذف

أعلم.واللّهالولد،بنفياستقلَّالحدِّبدفعاستقلَّ

فضر

إذاعنهاوالمتوفَّىللمطلَّقةوالسُّكنىالنَّفقةوجوب:العاشرالحكم

ولاطلاقٍغيرعن)4(يفترقانِأنَّهماأجلِ"منقال)3(:فإنَّهحاملينِ)2(،كانتا

.(2/99)لمحرر"ا"في(1)

."ملتينحا":بز،،ص(2)

السابق.عباسابنأثرفي)3(

"من(".د:4()
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لمإذاوسكناهاالبائننفقةسقوطأحدهما::أمرينذلكفأفاد،عنها"متوفَّى

حاملينِكانتاإذاعنهاوللمتوفَّىلهاوجوبهم!:والثَّاني.الزَّوجمنحاملًاتكن

.الزَّوجمن

فصل

لان،أميةبنلهلالفهووكذاكذابةجاءتفإن))أبصِرُوها،:!يمّوقوله

اعتبارإلىءشًيومنهإرشادٌ(1)سَحْماء"ابنلشَرِيكفهووكذاكذابهجاءت

بمنزلةالولدوإلحاقالنَّسب،معرفةفيمدخلًاللشَّبهوأنَّبالقافة،الحكم

هوالذياللِّعانلمعارضةلهالشَّبهأنَّقدِّرلوبالملاعنيُلْحَقلموإنَّماالشَّبه،

تقدَّم.كماله،الشَّبهمنأقوى

فصل

فتقتلونهأيقتلهرجلًاامرأتهمعوجدرجلًاأنَّ"لو:الحديثفيوقوله

وأامرأتهمعوجدهأنَّهوادَّعىدارهفيرجلًاقتلمنأنَّعلىدليل)2("به

منكلُّوكإنالدِّماء،لأُهدِرتقولهقُبِللوإذ،قولهيُقبَلولابه،قُتِلحريمِه

.امرأتهمحوجدهأنَّهوادَّعىدارَهأدخلَهرجلٍقتلَأراد

بينهفيم!يسعههلإحداهما:بينهما،التَّفريقيجبمسألتانهاهناولكن

وبهذالا؟أمالحكمظاهرفيقولهيُقبلهل:والثانيةلا؟أميقتلهأنادلّّهوبين

جعلهاحتَّىذلك،ادلَّة!كَن!فيرَالصَّحابةعننُقلفتِماالإشكاليزولالتَّفريق

به،يُقتَللاأنَّهعمرمذهب:وقال،الصحابةبيننزاعٍمسألةَالعلماءبعض

تخريجه.سبق(1)

تخريجه.سبق)2(
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فيمنصورٍبنسعيدرواهماغَرَّهوالَّذي.بةيُقتَلأنَّه:عليومذهب

وفييعدو،رجلٌجاءإذيتغدَّىيومًاهوبيناالخطَّاببنعمرأنَّ")1(:"سننه

فجاءعمر،معجلسحتَّىفجاءيَعْدُون،قولمووراءه،بدمٍملطَّخٌسيفيده

ماعمر:لهفقالصاحبنا،قتلهذاإنَّ،المؤمنينأميري!فقالوا:الاَخرون

بينهماكانفانامرأني،فخذَيِضربتُإنِّي،المؤمنينأميريا:فقال؟تقول

ضربَإنَّه،المؤمنينأميرياقالوا:؟تقولونم!عمر:فقال،قتلتُةفقدأحا

ثمَّفهَزَّه،سيفَهعمرفأخذ،المرأةوفخذَيالرَّجلوسطفيفوقعبالسَّيف

اللَّه!كلَتهُ.رَعمرعننُقِلمافهذافعُدْ.عادواإن:وقالإليهدفعه

يأتِلمإن:فقال،فقتلةرجلًاامرأتةمعوجدعمَّنفسئلعليوأمَّا

عمر،عنللمنقولخلاف!)3(هذاأنَّفظنَّبِرُمَّتة)2(.فلْيُعْطَشهداءبأربعة

تجدلمحكمَيْهماتأمَّلتَإذاوأنتَالصَّحابة،بينخلافٍمسألةفجعلها

الوليُّبانَّهاعترفلمَّاالقَوَدعنةأسقطإنَّمااللَّة!كَتهُرَعمرفإنَّاختلافًا،بينهما

فإن-:)4(""المغنيلصاحبواللَّفظ-أصحابناقالوقد،امرأتهمعكان

القصَّة.ساقثمَّعمر،عنرُوِيلماديةَ؛ولاقصاصَفلاالوليُّبذلكاعترف

حكموكذلك،محصَنٍغيرأومُحصَنًايكونأنبينفرقَلاأنَّةيعطيوكلامه

عنمقسمبنمغيرةعنهشيمطريقمن535(1/1،462/12)"المغني"فيكما)1(

عمر.يدركلمإبراهيم؛للانقطاع؛ضعيفوسندهعمر؛عنإبراهيم

الرزاقوعبد-34(756،)7/""الأمفيالشافعيوعنه-2(451)مالكأخرجه2()

ورجالهعنة،المسيببنسعيدطريقمن284()58شيبةأبيوابن(1917)5

خلافًا.عليمنسعيدسماعفيأنَّغير،ثقات

"خلا!ا":بز،ص،د،)3(

)4((11/.)462

556



المحصنبينيقرِّقولمفعُدْ،عادواإنْأيضًا:وقوله.القتيلهذافيعمر

ومن:قالقد(1(")"المستوعبصاحبكانوإن،الصَّوابهووهذا.وغيره

لأجلقتلهأنَّهوادَّعى،فقتلهالرَّجميوجبمامنهاينالرجلًاامرأتهمعوجد

يلزمهفلابدعواه،ببيِّنةٍيأنيأنإلا،الحكمظاهرفيالقصاصفعليهذلك،

أبواختارها،شاهدانإحداهما:؛روايتانالبيِّنةعددوفيقال)2(:.القصاص

.أربعةٍمنأقلُّيُقبللا:والأخرىالزِّنا)3(.دونالوجودعلىالبيِّنةلأنَّبكر؛

،القصاصالوليُّسقطَبهأقرَّأوبذلكقامتمتىالبيِّنةأنَّوالصَّحيح

معوجدفتِمنقالفإنَّهاللَّّة!كلَتهُ،رَعليٍّكلاميدلُّوعليه،غيرهأوكانمحصَنًا

هذالأنَّوهذا.برُمَّتهفَلْيُعْطَشهداءبأربعةيأتِلمإن:فقتلهرجلًاامرأته

إقامةشروطلهولَاعْتُبِرَبالسَّيف،كانلماحدًّاكانولوللزِّنا،بحدٍّليسالقتل

وأفسدَ)4(حريمهوهَتَكَعليهتعدَّىلمنعقوبةٌهووإنَّما،وكيفيَّتهالحدِّ

رجلانفأتاهله،جاريةومعهالجيشعنتخلَّفلمَّاالزبيرفعلوكذلك.أهله

الجارية،عنخَلِّفقالا:معه،كانطعامًافأعطاهماشيئًا،أعطِنافقالا:

واحدةٍ%(.بضربةٍفقطعهما،بسيفهفضربهما

إذنهم،بغيرالبابفيشَقٍّأوثُقْبٍمنقومٍبيتفياطَّلعمن)6(وكذلك

)1(.)2/604(

قبله.بمامتصلالكلام)2(

".المستوعبو"النسخخلافالزنا"علىلا":المطبوعفي)3(

".حرمته"ز:(4)

.(11/462)"المغني"وانظر:382(،)ص""الموفقياتفيبكاربنالزبيررواه()ه

4(.604،70)2/""المستوعبمنبعدهاوماالفقرةهذهالمؤلفنقل)6(
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فلاعينُهانقلعتْفإن،عينهفيوطَعْنُهحَذْفُه)1(فلهم،عورةًأوحرمةًفنظر

ولايدفعونهأنَّهمأحمدكلامظاهرهذا:يعلىأبوالقاضيقال.عليهمضمانَ

.تفصيلٍغيرمن،عليهمضمان

انصرِفْ:بقولهفيبدأ،فالأسهلبالاسهليدفعه:فقالحامدابنوفصَّل

بك)2(.نفعلوإلَّا،واذهَبْ

هذايقتضيماالصَّحيحةالسُّنَّةفيولاأحمدكلامفيوليس:قلت

)3("الصَّحيحين"فيفإنَّ،خلافهعلىتدلُّالصَّحيحةالأحاديثبلالتَّفصيل،

بمِشْقَصٍإليهفقام!ي!،النَّبيِّحُجرة)4(فيجُحرٍمناطَّلعرجلًاأنَّ:أنسعن

يَخْتِله!وهوبالأسهلالدَّفعفأين.ليطعنَهيَخْتِلُهوجعل،بمَشاقِصَأو

ليطعنه؟ويختفيلهيختبئ(أو)ْ

فياطَّلعرجلًاأنَّ:سعدٍبنسهلحديثمنأيضًا"الصَّحيحين")6(وفي

:قالزآهفلمَّا،رأسهبه)7(يَحُلشُّمِدْزًى!صالنَّبيِّيدوفي!،النَّبيِّبابِجُحْرِ

اجلمنالاستئذانجُعِلإنَّماعينَك)8(،بهلطعنتُتنظرنيآَنكأعلم"لو

بالخاء.الخذفمثلالرميبمعنىوهوبالحاء،النسخفيكذا(1)

".المستوعبو"النسخفيوليست"كذا"،:المطبوعفيبعدها2()

2(.1)57ومسلم6(،009)البخاريأخرجه)3(

النسخ.خلافحجر"بعض"في:المطبوعفي)4(

"أي".:بص،)5(

ومسلم96(،10)البخاريأخرجةوقد.ممنوالمثبت"،"الصحيح:بز،ص،د،)6(

56(1.)2

"بها".:بز،)7(

بها".عينك":م)8(
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البصر".

.)1(ءً
امرءًاأنّ)الو:!ي!ادلّّهرسولقال:قالهريرةأبيعنايضاوفيهما

"(.جُناحعليكيكنلمعينَه،ففقأتَبحصاةٍفحذَفْتَهإذنَّ،بغيرعليكاطَّلع

صصص"5ء(2)0
لهديةَفلاعينَهففقأواإذنهمبغيرفومٍبيتفياطلع"منايضا:وفيهما

".قصاصَولا

دفعبابمنهذاليس)3(:وقال،تيميَّةابنالإسلامشيخاختياروهذا

.المؤذيالمعتديعقوبةبابمنبلالصائل،

علىاعتدىمنقتلُتعالىالدّهوبينبينهفيمالهفيجوزهذاوعلى

،معروفٍغيرَأوبذلكمعروفًا،محصَنٍغيرأومحصَنًاكانسواءٌ،حريمه

الصَّحابة.وفتاويالأصحابكلامعليهدلَّكما

كانإذاتعالىاللّّهوبينبينهفيماقتلُهيَسَعُه:ثورٍالشَّافعيُّوأبوقالوقد

الحدود.بابمنجعلاهمُحصَنًا،الزَّاني

بينيفصلاولم،بشاهدينجاءإذادمهيُهدَر:وإسحاقأحمدوقال

.وغيرهالمحصَن

المقتولكانإن:حبيبابنفقال،المسألةهذهفيمالكقولواختلف

2(.1)58ومسلم96(،20)البخاريأخرجة(1)

بغيرقومبيتفياطلع"من:بلفظهريرةأبيحديثمن2(1)58مسلمأخرجه)2(

)7998(أحمدفأخرجةالمصنفلفظوأما."عينَهيفقأواأنلهمحلفقد،إذنهم

الشيخين.شرطعلىصحيحوسندهأيضًا،هريرةأبيحديثمن(0684)والنسائي

38(.51/0)"الفتاوىمجموع"انظر:)3(
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إذا:القاسمابنوقال.بهقُتِلوإلَّا،عليةشيءفلاالبشِّةَالزَّوجوأقاممُحصَنًا

ابنواستحبَّ.دمُهويُهدَرسوام!،المحصنوغيرفالمحصنالبيِّنةقامت

المحصن.غيرفيالدِّيةالقاسم

:هريرةأبيعنصحَّته)1(علىالمتَّفقالحديثفيتقولونفما:قيلفإن

زجلًاامرأتهمعيجدُالرَّجلأرأيتَ،اللّّهرسوليا:قالعبادةبنسعدأنَّ

فقالبالحقِّ،بعثكوالَّذيبلىسعد:فقال،)الا":!اللّّهرسولفقالأيقتله؟

".سيِّدكميقولما[لى))اسمعوا:!يمّاللّّهزسول

بأربعةآنيحتَّىأُمهِلُهرجلًاامرأنيمعوجدتُإنالآخر)2(:اللَّفظوفي

قبلبالسَّيفلأعاجِلُهكنتُإنبالحقِّبعثَكوالَّذي:قال،"نعم":قالشهداء؟

أغيرُوأنالغَيوز،إنَّهسيِّدكم،يقولماإلى))اسمعوا:!ي!اللّهرسولقال،ذلك

".منِّيأغيرُوادلّّهمنه،

علىدليلالحديثوآخرُ،بموجبهوالقولوالتَّسليمبالقبولنتلقَّاهقلنا:

عليهوجبولوبالحقِّ،أكرمكوالَّذيبلى:قاللأنَّهبه؛يُقَدْلمقتلهلوأنَّه

لو:ولقالغَيرتِه،علىأثنىولما،الحلفهذاعلىأقرَّهلمابقتلهالقصاص

به.قُتِلتَقتلتَه

"اتعجبون:قالع!موّاللّّهرسولفإنَّ)3(هذا،فيصريخهريرةأبيوحديث

تخريجة.سبق(1)

تخريجه.سبق)2(

"لان".ز:د،)3(
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(1ونهيُة).عليهينكرولم،"منِّيأغيرُواللّّهمنه،أغيرُلأنافواللّّهسعد؟غيرةمن

لةأَذِنَفلو،للامَّةعامّحكمٌفتواهوكذلكمُلزِلم،حكم!ي!قولهلأنَّقتلهعن

ووقعت،وباطنِةالشَّرعظاهرفيهدردمةبأنَّمنهحكمًاذلكلكانقتلةفي

فيقتلَهيريدونمنقتلفيالنَّاسوتهالكَ،بالقصاصاللّهدرأهاالتيالمفسدةُ

وحَمى،الذَّريعةفسَدَّ،حريمهمعلى2()كابَرُوهمأنَّهمويَدَّعوندُورهم

بهويُقَاد،القاتلقوليُقبللاأنَّهعلىدليلٌذلكوفيالدِّماء.وصانَ،المفسدة

النَّبيُّعجِبَالشُّهودبهينتظرولايقتلهأنَّهسعدحلففلمَّاالشَّرع،ظاهرفي

وهذا.غيرةًأشدُّواللّه،منهأغيرُء!ي!وأنَّهغَيور،أ!4وأ!بر،غيرتهمنص!وو

معنيين:يحتمل

بينهفيمالهجائزٌأنَّهسعدعليهحلفَماعلىوسكوتُهإقرارهأحدهما:

.وآخرهالحديثأوَّلُيتناقضولاالشَّرع،ظاهرفيقتْلِهعنونهيُهادلّّه،وبين

"ألا:فقالسعد،علىكالمُنكِرذلكقاللمجي!اللّّهرسولأنَّ:والثَّاني

بلى:يقولوهو،قتلهعنأنهاهأنا:يعني"إسيِّدكميقولماتسمعونَّإلئ

شدَّةوأنَّه،المخالفةهذهعلىلهالحاملعنأخبرثمَّ.بالحقِّأكرمَكوالَّذي

الأربعةالشُّهداءإقامةشرعوقد."منِّيأغيرُوادلّهمنة،أغيرُأنا":قالثمَّ،غيرته

فاللّّه،وإحسانٍورحمةٍومصلحةٍبحكمةٍمقرونةفهي،سبحانهغيرتهشدَّةمع

الشُّهودإقامةمنلهمشرعَهوماعبادِهبمصالحأعلمُغيرتهشدَّةمعسبحانه

"نهاه"ولا:المطبوعوفيلها.معنىولا،مضبوطة""نِهْيَةً:موفي.النسخعامةفيكذا(1)

.السياقعليةيدلكمامستأنفةجملةأنهاوالصوابقبلها،ماعلىعطفًا

علىفلانًاوكابَرَ.النسخفيماوالصواب."يرونهم"كانوا:إلىالمطبوعفيتحرفت)2(

وقهرًا.عنوةًمنةأخذ:مالهِ
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قتله.عننهيتُهوقدسعدٍمنأغيرُوأنا،القتلإلىالمبادرةدونالأربعة

القصَّة.وسياقةبكلامهالأليقُوهو،الأمرينكلا!ي!اللّهرسوليريدوقد

أعلم.واللّّه

فصل

لونَهولدهلونُخالفاذابالزَّوجالنَّسبلحوقفيع!ي!حكمهفي

غلامًاولدتامرأنيإنَّ:لهقالرجلًاأنَّ)1("الصَّحيحين"فيعنهثبت

نعم.:قال،؟"إبلٍمنلك))هلالنَّبيُّع!يوّ:فقال-بنفيهيُعرِّض-كأنَّهأسود

قال.دض:قال،أورقَ؟"منفيها"فهل:قالحُمْر.:قاللونها؟("،"ما:قال

نَزَعَها)2(يكونأناللّّهرسوليالعلَّه:قالذلك؟("،أتاها))فالَىع!يمّ:اللّهرسول

".عِرْقنَزَعَهأنَّيكونَ)3(لعلَّ))وهذا:!ي!النَّبيُّفقال.عِرْقٌ

علىكانإذابالتَّعريضيجبلاالحدَّأنَّالفقهمنالحديثهذاوفي

علىكانولوبإلتَّعريضيجبلاأنَّهمنهأَخذومنوالاستفتاء.السُّؤالوجه

وأوجعُأفهمُتعريضٍوربَّ،النُّجعةَأبعدفقدوالمشاتمةالمقابحةوجه

منذكروهمايردُّوسياقهالكلاموبِساط،التَّصريحمنالنكّايةفيوأبلغُللقلب

المراد.علىقطعيُّالدَّلالةالكلامويجعل،الاحمَمال

الولد.ونفْيَاللِّعانيُسوِّغلاالرِّيبةمجرَّدأنَّوفيه

البخاريِّتراجمومن،الأحكامفيوالنَّظائروالأشباهالأمثالضربوفيه

.هريرةأبيحديثمن(0051)ومسلم731(4)6847،البخاريأخرجه(1)

النسخ.منوالمثبت.""نزعه:المطبوعفي2()

".يكون"لعلة:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(
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مبيَّنٍبأصلمعلومًاأصلًاشبَّهمنباب)1(:الحديثهذاعلى""صحيحهفي

كانلو"أرأيت:حديثمعهوساقالسَّائل،ليفهمحكمهما)2(ادلّّهبيَّنقد

("؟)3(.دَينامِّكعلى

"(."الفتحمع)13/692)1(

.والبخاريالنسخخلاف"داحكمه:المطبوعفي2()

.(11)48ومسلم731(،5،)1852البخاريأخرجة)3(
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فصل

استلحقوفيمنفراشًا،تكونالأمةوأن،للفراشبالولد!ي!حكمهفي

أبيهموتِبعدَ

أبيبنسعداختصم:قالتعائشةحديثمن"الصَّحيحين")1(فيثبت

أخيابنُالدّهرسولَياهذاسعد:فقال،غلامٍفيزَمْعَةبنوعبدوقَّاصٍ

زَمْعة:بنعبدوقال.شَبَهِهإلىانظُرْ،ابنهإليُّأنَّهعهِدَوقّاص،أبيبنعتبةَ

!رو،اللّّهرسولفنظر.وليدتهمنأبيفراشعلىوُلِداللّّه،رسولياأخيهذا

وللعاهرللفراشالولد،زمعةبنَعبديالك"هو:فقالبعتبةبيِّنًاشَبَهًافرأى

قطُّ.سودةُتَرَهفلم."سودةيامنهواحتجبيالحجر،

تكونالأمةأنَّوفي،بالفراشالنَّسبثبوتفيأصلٌالنَّبويُّالحكمفهذا

أنَّوفي،الفراشعليهقُدِّمالفراشعارضإذاالشَّبَهأنَّوفيبالوطء،فراشًا

بعضيُسمِّيهالذيوهو،وجهٍدونوجهٍمنفتثبتُتتبعَّضالنَّسبأحكام

الشَّرع.منوأنَّهاحقّالقافةأنَّوفي،حكمينبينحكمًاالفقهاء)2(

الأمَّة.عليهفأجمعتبالفراشالنَّسبثبوتفأمَّا

والقافة.،والبيِّنة،والاستلحابن،الفراش:أربعةالنَّسبلبوتوجهات

بهيثبتالننبّاحأنَّ)3(علىالمسلمونواتَّفقعليها،متَّفقٌالأُوَلفالثَّلاثة

.(41)57ومسلم676(122،5)8البخاريأخرجه(1)

بعضإلىونسبه7(40/)"الأحكام"إحكامفيالعيددقيقابنذكرهمايقصدلعله)2(

فيحجرابنإليهوأشار65(،4/0)"المعلمإكمال"فيعياضوذكره.المالكية

38(./1)2"الفتح"

.دمنساقطة"أن")3(
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،للفراشموجبًاالأمَّةجمهووفجعلة،التَّسرِّيفيواختلفوا.الفراش

لزَمْعة،بالولدقضى!ي!النبيَّوأنَّ،الصَّحيحعائشةحديثبصريحواحتجُّوا

فسببُ،لهبالولدللحكمعلَّةًذلكوجعل،الفراشصاحببأنَّهوصرَّح

علىوحملُهمنهالحديثإخلاءيجوزفلا،الأمةفيكانإنَّماومحلُّهالحكم

ماإلغاءَيستلزمهذافإنَّغيرها،فيالحكمكانوإنَّماالبتَّةَ،تُذكَرلمالتيالحرَّة

كانالذيالحكممحلِّوتعطيلَصريحًا،بهالحكموعلَّقالشَّارعاعتبره

وفيه.لأجله

أنزلهالذيالميزانمقتضىهولكانفيهالصَّحيحالحديثيَرِدلملوثمَّ

السُّرِّيَّةفإنَّ،المتماثلينبينالتَّسويةوهو،بالقسطالنَّاسليقومتعالىاللّّه

لهتُرادلماتُرادوهي،كذلكالحرَّةأنَّكماوحكمًا،وحقيقةًحسًّ!فراش!

فييرغبونوحديثًاقديمًاالنَّاسيزلولموالاستيلاد،الاستمتاعمنالزَّوجة

هيلمعنًىفراشًاسمِّيتإنَّماوالزَّوجة،واستفراشهنَّلاستيلادهنَّالسَّراريِّ

.سواءٍحدٍّعلىفيهوالسُّرِّيَّة

فلاالسَّيِّد،منولدتْهولدٍبأوَّلفراشًاالأمةتكونلا:حنيفةأبووقال

فما،بالفراشلابالاستلحاقحينئذٍفيَلْحَقُهاستلحقه،إذاإلاالولديلحقه

إلا(السَّيِّدَ)1يَلْحَقلاالأمةولدُفعندهم.ينفيهأنإلالحِقَه،ذلكبعدولدت

نسبَهوأثبتَبزمعةالولدَألحقع!يمّالنبيَّأنَّومعلومٌ،مستلحقولايتقدَّمهأن

!لمجوَوّالنبيّسألولاغيرَه،ذلكقبللهولدتْالأمةهذهأنَّقطُّيَثبُتْولممنه،

فيه.استفصلَولاذلكعن

النسخ.فيوليست"بالفراش":بعدهاالمطبوعفي(1)
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عنأثرٍولاسنَّةٍولاكتابٍفيأصلالتَّفصيللهذاوليس:منازعوهمقال

وأصوله.الشَّرعقواعدتقتضيهولا،صاحبٍ

فراشولكنَّه،الجملةفيفراشًاالأمةكونَننكرلانحن:الحنفيَّةقالت

فيستلحقه،ولدًامنهتَلِدَبأنبه،تَعتِتطمافاعتبرناالحرَّة،دونفيههيضعيفط

إلايَلحقُهفلاالأوَّلالولدوأمَّا،ينفيهأنإلابهلحِقَذلكبعدولدتْفما

إلابعدهمايَلْحَقهلمأمتهمنولدًااستلحقإذاإنَّه:قلتمولهذا،بالاستلحاق

إنَّماالنكّاحعقدأنَّ:بينهماوالفرق.الزَّوجةبخلاف،مستأنفٍباستلحاقٍ

فيهوالاستفراشالوطءفإنَّ،اليمينمِلْكبخلاف،والاستفراشللوطءيُراد

النكّاح.عقدبخلافوطؤهاعليهيحرممنعلىورودُهيجوزولهذا،تابعٌ

ألحقهوإنَّما،يثبتلمزمعةوطءلانَّفيه؛لكمحجَّةَلاوالحديثقالوا:

.الأببفراشلاباستلحاقهفألحقَه،استلحقهلأنَّهأخًابعَبْدٍ!النَّبيُّ

وحكمًا،حقيقةًفراشٌفهيموطوءةًالأمةكانتإذاالجمهور:قال

اعتبارهعلىدليلَلامااعتبارُفراشًاصيرورتهافيالسَّابقةولادتهاواعتبارُ

.تحكُّمٌفاعتباره،زَمْعةفراشفييعتبرهلم!لمج!والنَّبيُّشرعًا،

التيالموطوءةالأمةفيفالكلامللوطء،تُرادلاالأمةإنَّ:وقولكم

التيأَمتِهفيلامنها،(1)أحظىأوكالزَّوجةوجُعِلتوفراشًاسُرِّيَّةًاتُّخِذتْ

ونحوها.الرَّضاعمنأختُههي

جوابه،عليناليسالولد،بهيَلْحَقحتَّىيثبتلمزمعةوطءإنَّ:وقولكم

.أخوكهو:لابنهوقالبزَمْعةالولدبلحوقَحكممنعلىجوابهبل

)1(د،ص:"أحضى"،خطأ.
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(1إن)فإنَّالمستلْحَق،باطلٌ،استلحقهلأنَّهبالأخألحقهإنَّما:وقولكم

علىوُلدأنَّهاثنانمنهميشهدأنإلابالمُقِرِّ،يَلْحَقلمالورثةجميعُبهيُقِرَّلم

!ي!النَّبيِّزوجةَسودةَفإنَّ،الورثةجميعَيكن)2(لموعَبْدٌ،الميِّتفراش

لكانعبْدٍأخيهامعبهأقرَّتلووحتَّىتَستلحِقْه،ولمبهتُقِرَّلموهي،أختُه

حكمِهعقيبَصرَّح!ي!النبيَّفإنَّ،بالاستلحاقلابالفراشالنَّمسبثبوت

عامَّةٍكلِّيَّةٍقضيَّةٍعلىمنبِّهًا،بذلكمعلِّلًا،للفراشالولدبأنَّالنَّسببإلحاق

وغيرها.الواقعةَهذهتتناول

فراشًاالأمةكونثبوتأنَّالمحرَّمالباطلالاعتراضهذاجوابثمَّ

)3(ألحقه!النبيَّفإنَّ،النَّسبلُحوقفيكافٍوارثيهأوالواطئمنبالإقرار

!ي!النَّبيِّصِهْركانوزَمعةُكيف،فراشهعلىوُلِد،أبيوليدةِابن:بقولهبة

النَّسب؟بهيلحقالذيالفراشعندهيثبتلافكيفتحتَه،وابنتُه

إلابعدهمايلحقْهلمأمتهمنولدًااستلحقإذاأنَّهعلينابهنقضتمماوأمَّا

أنَّه:والثَّانيأحدهما،هذاأحمدلأصحابقولانفيهفهذا،مستأنفٍبإقرارٍ

يستبرئهاقد:قالالأوَّلالقولرجَّحومنإقرارًا.يستأنفلموإنيلحقه

الأوَّلبعدمايَلحقُهفلابالاستبراء،الفراشحكمفيزولالولادةبعدالسَّيِّدُ

قد:قالالثَّانيرجَّحومن.ولدٍأوَّلفيكالحالوطئهاأنَّهمستأنفٍباعترافٍإلا

هذاليسإذ،يُزيلهمايثبتَحتَّىالفراشبقاءوالأصلأوَّلًا،فراشًاكونهاثبت

يستلحقه.حتَّىبوطئهااعترافهمعالولديلحقهلاإنَّه:قولكمنظيرَ

.صد،فيليست""إن(1)

النسخ.فيليست،لة""يقر:المطبوعفيبعدها)2(

"ألحق".:بد،ص،)3(
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وإنَّماأخًا،بهيُلحِقهلمإنَّه)1(:بعضهمقولُالاعتراضهذامنوأبطلُ

مملوكُك.:أي"لك"هو:فقالالتَّمليكبلامفيهأتىولهذاعبدًا،لهجعله

وبأنَّهعبد")2(،لك"هو:الحديثألفاظبعضفيبأنَّالاعتراضَهذاوقوَّى

فدلَّ،منةبالاحتجابأمرهالماأخاهاكانولو،منهتحتجبَأنسودةَأمر

منها.أجنبيٌأنَهعلى

لمأيبزَمْعة،نسبهلحوقعدمعلىتنبيهٌ"للفراش"الولد:وقوله:قال

،للفراشهوإنَّماوالولدفراشًا،تكونلاالأمةلأنَّ؛لهفراشًاالأمةهذهتكن

منه.سودةَاحتجابِأمريصحُّهذاوعلى

لكِليسفانَّهمنة"احتجبي:الحديثطرقبعضفيأنَّوُيؤكِّده:قال

منكم.النَّبويِّوبالقضاءبالحديثأسعدُأنَّافتبيَّنوحيمئذٍقالوا:)3(."باخ

واللّه-فنقول،البِطانِحَلْقتاوالتقتْ،الوطيسُحَمِيَالآنالجمهور:قال

.(11/91)الاَثار"و"مشكل(،511)3/الاَثار""معانيانظر:،الطحاويهو(1)

تضعيفوسيأني،فيهأجدهولم،النسائيإلئ36(/21)""الفتحفيالحافظعزاه2()

وردتولو،صحيحةغيرذكروهاالتيالرواية"وهذه:الحافظوقال،لهالمصنف

الك(بينالنداءحرفالمحذوفبل:وقلنا،المشهورةالروايةإلئلرددناها

مرَّ.كما""الصحيحينفيأصلهوالحديث.و)عبد("

وجاء،منةيسمعولمالزبير،ابنعنمجاهدطريقمن(161)27أحمدأخرجه)3(

الآثار""مشكلفيوالطحاوي(،01382)الرزاقعبدعندالزبيربنيوسفبينهما

عنهقالهذاويوسف،وصححه69(/4)والحاكم3(،4)85والنسائي(،524)6

البخاريلروايةمخالفةهذهوزيادته؛تفرُّدُهيحتمللامجهولوهو،مقبول:الحافظ

نقلهكماالنوويوتبعه028(،)3/""المعالمفيالخطابيضعَّفهالذا"؛أخوك"هو

معناها.مؤوِّلًاالحافظوحسَّنها37(،/21)""الفتحفي
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رواهمايردُّهعبدًا،جعلهوإنَّماأخًابهيُلحِقهلمإنَّه:قولكمأمَّا-المستعان

لك،"هو:الحديثهذافي)1(""صحيحهفيالبخاريُّإسماعيلبنمحمَّد

للاختصاصهيوإنَّماللتَّمليك،اللَّاموليست،زَمْعة"بنعبدُياأخوكهو

."للفراش"الولد:كقوله

أصلًا.تصحُّلاباطلةفرواية،عبد"لك"هو:لفظةفأمَّا

الاختيار)2(طريقعلىيكونأنفإمَّا،منهبالاحتجابسودةَأمرهوأمَّا

مراعاةًيكونأنوإمَّا،بعتبةالبيِّنالشَّبَهُأورثهاالتيالشُّبهةلمكانوالورع

بغيروالشَّبهالنَّسب،لحوقدليلُالفراشفإنَّللدَّليلينِ،وإعمالًاللشَّبَهينِ

وأعمل،لقوَّتهالمدَّعيإلىبالنِّسبةالفراشأمرفأعمل،نفيِهدليلُصاحبه

أحسنمنوهذا.سودةوبينبينهالمَحرميَّةثبوتإلىبالنِّسبةبعتبةالشَّبه

فهذا،وجهٍدونوجهٍمنالنَّسبثبوتُيمتنعولاوأوضحها،وأبينهاالأحكام

الميراثدون،والبعضيَّةالتَّحريمفيالولدوبينبينهالنَّسبيثبتالزَّاني

ثبوتهمععنهالنَّسبأحكامبعضيتخلَّفوقدوغيرها،والولايةوالنَّفقة

سودةبينالمحرميَّةِتخلُّفِمِنيُنكَر)3(فماالشَّريعة،فيكثيرٌوهذا،لمانعٍ

الفقه؟محضإلاهذاوهل؟بعتبةالشَّبَهِلمانعِالغلامهذاوبمِن

أنَّهامعاللَّفظة،هذهصحَّتلو"باخلك"ليس:قولهمعنىبهذاعُلِموقد

لعبد:قولهمعبصحَّتهانباليولا،بالحديثالعلمأهلضعَّفهاوقدتصعُّ،لا

"أخوك"هو:قولهوقرنت!ي!،النَّبيِّكلامأطرافَجمعتَوإذا."اخوك"هو

اكأيلَّةُعَنهَا.زَعائشةحديثمن(43)30برقم(1)

"."الاحتياط:المطبوعوفي.النسخفيكذا2()

استفهامية.هناو"ما".النسخخلافينكر(""فلا:المطبوعفي)3(
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منذكروهمابطلانلكتبيَّنالحجر"،وللعاهرللفراش"الولد:بقوله

أعلم.وادلّه،بوجهٍيحتملهلا،خلافهفيصريجالحديثوأنَّ،التَّاويل

بمجرَّدفراشًاالزَّوجةيجعلونالمسألةهذهفيمنازعيناأنَّوالعجب

التيسُرِّيَّتهيجعلونولا،المشرقينبُعْدُالزَّوجوبينبينهاكانوإنالعقد،

فراشًا!ونهارًاليلًالهااستفراشهتكرَّرَ

فصر

:أقوالٍثلاثةعلىفراشًا،الزَّوجةبهتصيرفيماالفقهإءواختلف

فيعقيبَهطلَّقهالوبلبها،يجتمعلمأنَّهعُلِموإنالعقدنفسأنَّهأحدها:

حنيفة.أبيمذهبوهذا،المجلس

وأحمد.الشَّافعيِّمذهبوهذاالوطء،إمكانمعالعقدأنَّه:والثَّاني

وهذا.فيهالمشكوكإمكانُهلاالمحقَّقالدُّخولمعالعقدأنَّه:والثَّالث

،حربروايةفيإليهأشارأحمدإنَّ(:1)وقالتيميَّة،ابنالإسلامشيخاختيار

أنَّه،فأنكرهبولدٍامرأتهوأتتالبناءقبلطلَّقفيمنروايته)2(فينصَّفإنَّه

المرأةتصيرفكيفوإلَّابه،المجزومالصَّحيجهووهذا.لعانٍبغيرعنهينتفي

أهلُيَعُدُّوهل؟بعيدٍإمكانٍلمجرَّدبهايَبْنِولمالزَّوجبهايدخلولمفراشًا

نسبٍبإلحاقالشَّريعةتأنيوكيفبها؟البناءقبلفراشًاالمرأةَاللُّغةأوالعرف

وهذاذلك؟إمكانلمجرَّدبهااجتمعولاجهادخلَولابامرأتهيَبْنِلمبمن

"الاختياراتو"2(،61)9/("الفروع"وانظر:.كتبةمنالمطبوعفيكلامهأجدلم(1)

993(.)صللبعلي

.(101)2/المحرر""فيوهو.منهاالمطبوعفيالنصَّأجدلم2()
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.محقَّقٍبدخولٍإلافراشًاالمرأةتصيرفلاعادةً،بانتفائهيقطعقدالإمكان

المًّوفيق.وباللّّه

وأصولقواعدهتقتضيهالذيهوحربروايةفيعليهنصَّالذيوهذا

أعلم.واللّه.مذهبه

تصيرلاأنَّهافالجمهور)1(فراشًا،الأمةبهتصيرفيماأيضاواختلفوا

التيالأمةأنَّالمالكيَّة)2(منالمتأخِّرينبعضوذهب،بالوطءإلافراشًا

إنَّماأنَّهاالأحوالقرائنمنيُفهمالتيكالمرتفعة،الخدمةدونللوطءتُشترى

لاوالحرَّةالأمةأنَّوالصَّحيحالشِّراء.بنفسفراشًافتصير،للتَّسرِّيتُراد

.بالدُّخولإلافراشًاتصيرانِ

فصل

.الفرانروهو،النَّسببهايثبتالتيالأربعةالأمورأحدفهذا

يستلحق،أنللأبأنَّعلىالعلمأهلاتَّفق)3(وقد،الاستلحاق:الثَّاني

معدومًاكانوإنشيئًا،استلحاقُهيُؤثِّرلمموجودًاالأبكانفإنالجدُّفأمَّا

الورثةبعضَكانوإن،بهالمقرِّنسبُوثبتَإقرارهصحَّ-الورثةكلُّوهو-

فيه.الشَّاهدينأحديكونأنإلانسبُهيثبتلموإلَّا،فكذلكوصدَّقوه

سوا!.الجدِّفيكالحكمالاخفيوالحكمُ

وأكانواحدًابإقرارهالنَّسبُثبتَالمالَحازمنأنَّذلكفيوالأصل

النسخ.فيوليست"على"،:المطبوعفيبعدها(1)

النسخ.فيوليست"إلى"،:المطبوعفيبعدها2()

خطأ.،""استحق:م)3(
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الميِّتمقامقامواالورثةلأنَّوالشَّافعيِّ،أحمدمذهبأصلُهذا،جماعةً

محلَّه.وحلُّوا

إلحاقعلىالورثةإجماعُكانلوأنَّهالأصلهذاعلىالنَّاسبعضوأورد

نأالميِّتوطئهاأمةٍمنحَمْلنفيعلىأجمعواإذاللزمَالنَّسبيُثبِتالنَّسب

لأنَّا؛يَلزملاوهذا.إلًحاقهفيمحلَّهحلُّواكما،النَّسبنفيفيمحلَّهيحلُّوا

نفيه.علىالورثةيُجمِعفلم،الورثةمنوالحمل،الورثةجميعَاعتبرنا

والمقرُّ،الورثةجميعإقرارَالنَّسبثبوتفياعتبرتمفأنتم:قيلفإن

ألحقه!ي!والنَّبيُّ،أختهوهيبهتُقِرَّلموسودةُعبد،هوإنَّماهاهنا

،بإقرارهالنَّسبوثبوتالأخاستلحاقعلىدليلٌففمِهباستلحاقه،بعبدٍ

.كافٍالإخوةأحداستلحاقأنَّعلىودليلٌ

علىسودةُوأقرَّتْهعَبْدًااستلحقهفانَّ،مُنكِرةًتكنلمسودةُ:قيل

منإليهاحكمُهالمتعدِّي-الأمرهذاعلىوسكوتُهاوإقرارُها،استلحاقه

بماوإقرارٌعبْدٍالأخيهاتصديقٌ-لهاأخًاوصيرورتهإيَّاها،ورؤييهبها،خلوته

مجرىهـاقرارهارضاهافجرى،والتَتكذيبالإنكارإلىلبادرتْوإلَّا،بهأقرَّ

،عينٍواقعةفالواقعةصريحتصديقمنهايصدرلمكانإنهذاتصديقها.

موروثُهم)1(بهأقرَّلومننسبَغيرهماأوالجدُّأوالأخُاستلحقومتى

لثبوتمقتضٍفالاستلحاق،منازعوارثهناكيكنلممانسبُهثبتلَحِقَه=

ولمالمقتضيوُجِدفإذا،الثُّبوتمنمانعالورثةمنِغيرِهومنازعةُالنَّسب،

حكمُه.عليهترتبَاقتضائهمنمانعٌيمنع

"."مورثهم:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)
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هوهلواستلحاقَهالميراثَحازمنإقرارأنَّوهوآخر،أمرٌهاهن!ولكن

أحمدفمذهبخلاف!،فيةهذا؟شهادةٍإقرارأوالميِّتعنخلافةٍإقرار

بل،إسلامهولابل،المستلحقعدالةيُشتَرطفلا،خلافةٍإقرارأنَّهوالشَّافعيئَ

فيهفتُعتبر،شهادةٍإقرارهو:المالكيَّةوقإلت.والدَّيِّنالفاسقمنذلكيصحُّ

أقرُّواإذاالورثةأنَّ:مالكمذهبعنالقصَّارابنوحكى،الشَّهادةأهليَّة

خلافه.مالكمذهبمنوالمعروفعدولًا،يكونوالموإنلحِقَبإلنَّسب

قصر

منفراشهعلىولدأنَّهأو،ابنهأنَّهشاهدانيشهدبأن،البيِّنة:الثَّالث

بقيَّتهمإنكارإلىيُلتفتلمالورثةمناثنانبذلكشهدوإذا،أمتهأوزوجته

.نزاعٌذلكفييُعرفولا،نسبهوثبت

فة.لقاا:بعاالرَّ

(1بها)النَّسب!إلحاقِالقافةباعتباروقضائه!يوِوّاللّهرسولحكمِذكر

اللّّهعليُّرسولدخل:قالتعائشةحديثمن")2("الصَّحيحينفيثبت

مُجزِّزًاأنَّتَرَيْ"ألم:فقال،وجههأساريرتَبْرُقُمسرورًايومٍذات!!يمّ

غَطَّياقدقطيفةوعليهما،زيدٍبنوأسامةحارثةبنزيدإلىآنفًانظرالمُدْلِجي

.بعض!""منبعضهاالأقدامإنَّهذه:فقالأقدامهما،وبدترووسهما

62(.0-573)2/"الحكميةالطرق"فيالموضوعهذافيالمؤلفكلامانظر(1)

.(541)9ومسلم677(،0،6771)البخارياخرجه2()
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أمرمنالمنازعونيقولكماكانتولو،القائفبقول!يوّالنَّبيُّفَسُرَّ

بمنزلةولكانتبها،أُعجِبَولابها،سُرَّلماونحوهاكالكهانةالجاهليَّة

كاهنًا.صدَّقمنوعيدُعنهصحَّوقد،الكهانة

خطأًكانولو،يُنكِرهولمعلمًاأثبته!والنَّبيُّ(:1الشَّافعيُّ)قال

انتهى.،الأنسابونَفْيالمحصناتقَذْفذلكفيلأنَّ؛لأنكره

واعتبارها،بصحَّتهاالصَّحيحالحديثفيصرَّحقد!ي!والنَّبيُّكيف

وإن،أميةبنلهلالفهووكذاكذابه"إنَّجاءت:الملاعنةولدفيفقال

الذيشَبَةِعلىبهجاءتفلمَّا،سَحْماء"ابنلشَرِيكفهووكذاكذابهجاءت

)3(اعتبإرٌإلاهذاوهلشأنَّ")2(.ولهاالأيمانَّلكانَّلي"لولا:قالبهرُمِيتْ

يتَّصل،منإلىوينظرالشَّبهأثرَيتبعالقائففإنَّالقيافةَ،عينوهوللشَّبه

الشَّبة.لصاحببهفيحكم

سلمة:أملهقالتلمَّاولهذاسببَة،وبيَّنالشَّبه!لمجوّالنَّبيُّاعتبروقد

الحديثفيوأخبر(.4")؟الشَّبهيكون"ممَّ:فقإل؟المرأةأَوَتَحتلمُ

ماؤهاسبقَوإذا،لهالشَّبةكانالمرأةماءَسبقَإذاالرَّجلماءأنَّ(الصَّحيح)ه

لها.الشَّبهكانماءَه

.3(71)ص"المزنيمختصر":نظرا(1)

تخريجة.سبق)2(

الاعتبار"."ز:ص،د،)3(

3(.)13ومسلم6(،3328190،،013)البخاريأخرجه(4)

(131)ومسلم،أنسحديثمن(332،38930484،)9البخاريبنحوهأخرجه()ه

سلمة.أمجدنمن
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طرقمنيكونماأقوىوهذاوقدرًا،شرعًاللشَّبهمنهاعتبإرٌفهذا

خلفاوهتبعةولهذاوالقدَر،والشَّرعوالأمرالخَلْقعليةيتواردأن،الأحكام

بالقاقة.الحكمفيالرَّاشدون

عن،سعيدٍبنيحيىعن،سفيانحدَّثنا:منصورٍبنسعيدقال

قد:القائففقال،طهرٍفيرجلانوطئهاامرأةٍفيعمرعن،يسارٍبنسليمان

بينهما)1(.فجعلهجميعًإ،فيهاشتركا

سعيدذكره.يَرِثانِهأبواهوهم!ابنهماهو:يقولوعليالشَّعبيُّ:قال

أيضًا)2(.

"المغني"فيقدامةوابن343()9/"المحلى"فيحزمابنُمعلَّقًاعنةأخرجة(1)

عمرابنأثرلهويشهدعمر.يدركلمسليمانلانقطاعة؛ضعيفوسنده377(،)8/

الاَثار"معاني"فيوالطحاوي(913)7/""الاوسطفيالمنذرابنعندأبيةعن

أثرأيضًالهويشهد.لهيُسلَّملابماحزمابنوأعلَّه،المصنِّفصححةوقد(162)4/

قدأنهإلىتشيروكلها،صحيحوسنده(4631/)الطحاويعندعنهالمهلبأبي

بينهما.الولدجعل

الشعبي،إلىإسنادهعلىأقفولمإسناد،غيرمن377()8/"المغني"فيإليهعزاه2()

وفي،عليعناَخرطريقمن(4631/)الاَثار""معانيفيالطحاويُّأخرجةلكن

الآثار""مشكلفيوالطحاوي()13473الرزاقعبدوأخرجه.يُسمَّلمراوٍسنده

""الكبرىفيالبيهقيقالحجر.ابنوليَّنه،فيهمختلف؛قابوسسندهوفي2(،241/)

طريقمن32(1)17شيبةأبيابنوأخرجة.نظر"عليعنثبوتهوفي"268(:/01)

بنوحنتزأمه".بمنزلةمنكماللباقيوهو،لأمهوليس"يرثكما:بلفظ،عنهحنتز

طرقه.بمجموعحسنفالالر.فيهمختلفالمعتمر
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فياشتركارجلينفيالمسيِّببنسعيدعنبإسناده)1(الأثرموروى

بنعمرإلىذلكفرُفِعيُشبِههما،غلامًافولدتْ،فحملتْامرأةٍطُهرِ

وجعلهبهمافألحقهيُشبِههما،نراهفقالوا:فنظرواالقافةَفدعا،الخطَّاب

وًيرِثانِه.يَرِثُهما

عمرحكمبلذلك،فيوعليًّاعمرخالفمنالصَّحابةفيقطُّيُعرفولا

منكر.منهميُنكرهفلموالأنصار،المهاجرونوبحضرتهالمدينةفيبهذا

والحكموالرَّجِل،بالخيلالقافةفيعليناأجلبتمقد:الحنفيَّةقالت

يوجدالشَّبهأنَّومعلومٌ،والتَّخمينوالظَّنِّالشَّبهمجرَّدعلئتعويلٌبالقيافة

قصَّةونسيتموزيدأسامةقصَّةوذكرتم،الأقاربمنوينتفيالأجانبمن

نفيه،من!مالنَّبيُّيُمكِّنهفلملونَهما،يخالفأسودغلامًاامرأتهولدتالذي

ولدفيبهلاكتفىأثرٌللشَّبهكانولوأثرًا.لعدمهولاللشَّبهجعلولا

بصاحبيُلحقثمَّولادتهينتظرولكان،اللِّعانإلىيحتجولم،الملاعنة

الشَّبهوجودمعنفيُهيصحُّلاكانبل،اللِّعانعنبذلكويستغنيالشَّبه،

كانولوالملاعنعننفيهعلىالصَّريحةالصَّحيحةالسُّنَّةدلَّتوقد،بالزَّوج

فهووكذاكذابهفإنَّجاءت"أَبصِرُوها،:قالع!ي!النبيَّفإنَّ،لهالشَّبه

جاءلوأنَّهفعُلِمعنة،النَّسبونفياللِّعانبعدقالهوهذا)2(،"أميةبنلهلال

علىدليلًاشَبَهِهعلىمجيئهكانوإنَّمامنه،نسبهيثبتلمالمذكورالشَّبهعلى

به.الولدلحوقعلىلا،كذبه

"الكبرى"فيوالبيهقي(13)476الرزاقعبدرواهوكذا378(،)8/"المغني"فيكما(1)

قبلة.مالهوبشهدعمر؛عنسعيدبمراسيلأحمداحتجاجسبقوقد264(،/01)

تخريجة.سبق)2(
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زيدمننسبةفييطعنونكانوافالمنافقونوزيدأسامةقصَّةوأمَّا:قالوا

ورسولهاللّهوحُكْمِبالفراشِيكتفونيكونواولم،أبيةلونَلوني(1)لمخالفة

بهافسُرَّ،ورسولهاللّّهحكْمَشهادتُهوافقتالقائفبهشهدفلمَّ!ابنُه،أنَّهفي

بها،نسبَهأثبتَأنَّهلا،المنافقينقولَولتكذيبهاحكْمَةلموافقتها!يمّالنَّبئيُ

القائف؟بقولالنَّسبإثبإتُهذافيفأين

اعتُبِرإنَّمافانَّهاالشَّبَه،اعتبارفيهاذُكِرالتيالأحاديثمعنىوهذاقالوا:

ذلك.ننكرلاونحنالقياقة،بغيرثابتٍنسبٍفيالشَّبهُفيها)2(

ماعنهفرُوِيعمر،علىاختُلِففقدوعليعمرحكموأمَّا:قالوا

إّلهماوَالِ)3(:قالفمِهاشتركاقد:لهقاللمَّاالقائفأنَّعنةورُوي،ذكرتم

،.)4(صء
القائف.صليعتبرفلم.سئت

الباقونوأنكرهبأخٍالورثةأحدأقرَّولو،بالشَّبهتقولونوكيف:قالوا

بةالإقرارعلىالورثةتتَّفقلمإن:وقلتم،بهالنَّسبتُثبِتوالمموجودٌوالشَّبه

النَّسب؟يثبتلم

".)1(م:"بمخالفة

النسخ.خلاف"فيةاعتبرت":المطبوعفي2()

المصادر.فيكماحذفهاوالصوابالياء،باثبات"والي":النسخفي)3(

فيوالبيهقى(،4161/)الاَثار""معانيفيوالطحاوي2(،51)9مالكأخرجه(4)

فسنده؛يدركهولمعمر؛عنيساربنسليمانطريقمن263(،/01)""الكبرى

بنيحىطريقمنصحيحبسندوالبيهقي(4621/)الطحاويوصلةلكن؛ضعيف

"،موصولصحيحإسناد"هذا:البيهقيقال،أبيهعنحاطببنالرحمنعبد

بردِّه.يُشعرماالمصنفكلامفيوسيأتي(،1)578الإرواء""فيالألبانيوصححة
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منويجعلهابالقافةالقولَعلينايُنكِرأنالعجبمن:الحديثأهلقال

مع،المغربأقصىفيبمنالمشرقيِّولدَيُلحِقمنوالتَّخمينالحدسباب

بأنَّهالقطعمع)2(باثنينالولدويُلحِق)1(،عينٍطرفةَيتلاقيالمبأنَّهماالقطع

إلىالمستندالقائفبقولالولدألحقناإنَّماونحنهذا،لأحدهما.ابنًاليس

وأمارةٍراجحٍورأبدٍغالبظنٍّإلىاستنادُفهووقدرًا،شرعًاالمعتبرالشَّبه

المقوِّمين.قولمنبالقبولًأولىفهو،الخبرةأهلمنهومنبقول،ظاهرةٍ

والظَّنونالظَّاهرةالأماراتإلىمستندًاالأحكاممنكثيرٍمجيءيُنكَروهل

الغالبة؟

واقعًاكانوإنالأقارببينوانتفاؤه)3(الاجانببينالشَّبهوجودوأمَّا

حكمفيوالنَّادرالكثير،للغالبهيإنَّماوالأحكإم،وأقلِّهشيءٍأندرِمنفهو

.لمعدوما

دليللأنَّها؛عليكمحجَّةٌفهيأسود،غلامًاامرأتُهولدتْمنقصَّةوأمَّا

يوجبخلافهوأنَّ،الشَّبهاعتبارُالنَّاسعليهاادلّّهفطرالتيالعادةأنَّعلى

منهأقوىدليلذلكعارضَلمَّاولكنذلك،إنكارَالخلقطباعفيوأنَّرِيبةً،

إنَّ:النَّاسوسإئرنحننقولوكذلك،القويِّللدَّليلالحكمكانالفراشوهو

ظاهرفمخالفة!4(،شبهٍولابقافةٍيُعارَضفلاقائمًاكانإذاالصَّحيحالفراش

مخالفةالمستنكروإنَّما،مستنكرٍغير-الفراشوهو-منهأقوىلدليلٍالشَّبه

55(.0)3/"عابدينابنحاشية"انظر:(1)

".بأمين":ص،ح،م)2(

الهامش.فيوصُوِّب.(""الأحاديث:م)3(

"."بمخالفة:م(4)
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.شيءٍلغيرِالظَّاهرالدَّليلهذا

هوأيضًافكذلك،وجودهمعالشَّبهوإلغاءالشَّبهعلىاللِّعانتقديموأمَّا

معبالشَّبهالعمليمنعلاوذلكأضعفهما،علىالدَّليلينأقوىتقديممن

عندبهماويُعمل،الأصليَّةوالبراءةاليدعلىتُقدَّمكالبيِّنة،يعارضهماعدم

.(1عدمها)

نسبهنُثبِتلمفنحن،القيافةبدونزيدمنأسامةنمسبثبوتوأمَّا

بهاوفرحُه!ي!النَّبيِّفسرور،الفراشلدليلموافقٌآخردليلٌوالقياقة،بالقيافة

القائفبقولالنَّسبلإثباتلاوتظافُرها)2(،النَّسبأدلَّةلتعاضُدِواستبشاره

لمولووتكاثرِها،وأدلَّتِهالحقِّأعلامِبظهووالفرحبإبمنهوبل،وحده

إذاوُيسَرّيَفرح!يمّالنَّبيُّكانوقديُسَرَّ.ولمبهايَفْرَحْلمدليلًاالقيإفةتصلح

منيسمعوهاأنويحبُّ،الصَّحابةبهاويخبر،الحقِّأدلَّةعندهتعاضدت

بهوتُسَرُّأدلَّتهتعاضدتإذابالحقِّتصديقًاتزدادالنُّفوسلأنَّبها؛المخبر

والشِّرعة.الفطرةعليهاتَّفقتحكمٌفهذا،عبادهاللّهفطرهذاوعلى،وتفرح

التَّوفيق.وباللّّه

صحَّتهتُعرففلاشئتَ("،إّلهما"وَالِ)3(:قالأنَّهعمرعنرُويماوأمَّا

معالصِّحَّة،غايةفيعنهذكرناهمافإنَّعنه،قولًالكانعنهصحَّولوعمر،عن

كانولو،القائفقولإبطالفيبصريحٍليس("شئتَأيَّهما"وَالِ:قولهأنَّ

بهما"ويعمل:والمطبوعالنسخوفي.البينةعدمعندالأصليةوالبراءةباليديُعمل:أي(1)

خطأ.،عدمهما"عند

.التعاونبمعنىبالوجهينالمعاجمفيوورد."وتضافرها":المطبوعفي2()

آخرها.منالعلةحرففتُحذفللمذكر،أمرصيغةوهي.(""والي:النسخفي)3(
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يقولهكما،باثنينألحقهإذاالموضعهذامثلفيلكانقولهإبطالفيصريحً!

وافقه.ومنالشَّافعيئُ

لمجرَّدنسبُةيثبتلمفانَّما،الباقونوأنكرهبأخٍالورثةأحدأقرَّإذاوأمَّا

الباقين.إنكارُيُعتبرلافإنَّهالقائفإليهيستندشبههناككانإذافأمَّاالإقرار،

واحايكفيبلالقائف،تعدُّدنعتبرولا،مُدلِجٍبنيعلىالقافةَنَقصُرلاونحن

بدَّفلاشهادةٌأنَّه:أخرىروايةأحمدوعنخبرأنَّهعلىبناءًالصحيجعلى

اللَّفظ.اشتراطعلىبناءالشَّهإدةولفظ،اثنينمن

إذافيماتقولونفما،بأبوينألحقهأنَّهعمرعنفالمنقول:قيلفإن

وإذا؟بواحدٍإلاتلحقونهلاأوبهماتُلحقونههل،بأبوينالقافةألحقته

وهلكثروا؟وإنبهميُلحَقأمباثنينذلكيختصُّفهلبأبوينِألحقتموه

حكمهما؟ماذاأمالأبوينحكمذلكفي()1الاثنينحُكم

لا:وافقةومنالشَّافعيئُفقال،العلمأهلبيننزاعٌفيهامسائلهذه:قيل

باثنينالقافةألحقتْةومتى،واحدٌأبٌإلاللرَّجليكونولا،بأبوينيُلحَق

فيأحمدفنصَّاختلفوا،ثمَّ.باثنينيُلحَقبلالجمهور:وقالقولها.سقط

ومقتضى)2(:""المغنيصاحبوقال،بثلاثةٍيُلحَقأنَّه:يحتىبنمهنارواية

باثنينإلحاقهجازإذالأنَّهكثروا.وإنبهم)3(القافةألحقتهبمنيُلحَقأنَّههذا

بالقافة،يقوللالكنَّه،حنيفةأبيمذهبوهذاذلك،منبأكثرإلحاقهجاز

".بالاثنين"يحكم:ب،صد،(1)

مهنا.روايةوفيه378(.)2/8()

"."المغنيفيوليست."به":المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(
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بأكثريُلْحَقلاأنيجب1(:)القاضيوقالكثروا.وإنبالمدَّعينيُلحِقهفهو

منباكثريُلحَقلاحامد:ابنوقال.الحسنبنمحمدقولوهو،ثلاثةٍمن

يوسف.أبيقولوهو،اثنين

للولدأنَّعادتةسبحانةاللّّهأجرىقد:قالواحدٍمنباكثريُلحِقهلمفمن

فقط،فلانةبنوفلان،فلانٍبنفلان:يقالولذلكواحدةً،وأمًّاواحدًاأبً!

يقالإنَّماولهذاقذفًا.وعُدَّمنكرًاذلكلكانوفلانٍفلانٍبنفلان:قيلولو

يُعهَدولم)3(.فلانٍبنفلانغَدْرةوهذه؟)2(فلانٍبنفلانأين:القيامةيوم

قطُّ.أبوينإلىولدٍنسبةُالوجودفيقطُّ

وبانَّذلك،علىلهالصَّحابةوإقرارعمربقولاحتجَّباثنينألحقَهومن

أبوقالثمَّ.والمرأةالرَّجلماءمنينعقدكمارجلينمإءمنينعقدقدالولد

علية.فسفتَصربذلكالأثرجإءإنَّما:يوسما .)4(

الثَّلاثة.علىنصَّإنَّماأحمدلأنَّ؛ثلاثةبةيُتعدَّىلا:القاضيوقال

معباثنينإلحاقةعلىعمرقولدلَّوقد،واحدٍمنبأكثريُلحَقلاأنوالاصل

)8/378(."المغني"فيكما)1(

أبيعنوغيرهم(494)8داودوأبو2(496)والدارمي2(61)39أحمدأخرجه2()

وأسماءبأسمائكمالقيامةيومَتُدعَونإنكم":!لَخي!اللّهرسولقال:قالالدرداء

فيالمؤلفوحسَّنه)5818(،حبانابنوصححه."أسمائكمفأحسنوا،اَبائكم

أبايدركلمزكرياأبيابن:روايتهبعدداودأبووقال(.631)صالمودود"تحفة"

.لدرداءا

(1736،)1735ومسلمعمر،ابنحديثمن6178(6،)177البخاريأخرجه)3(

مسعود.وابنعمرابنحديثمن

378(.)8/"المغني"انظر:(4)
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ذلكعلىزادوما،ثلاثةٍماءمنانعقادهإمكانعلىفدلَّ،الأمِّماءمنانعقإده

فية.قمشكوكٌ

وثلاثةٍرجلينماءمنخلقُة)1(جازإذا:ثلاثةٍمنبأكثرلهالمُلحِقونقال

إمَّابل،فقطثلاثةٍعلىلاقتصارهوجهَولا،وخمسةٍأربعةٍماءمنخلقهجإز

القولين.سوىقولولاواحدَّ،بهيُتعدَّىلاأنوإمَّاكثروا،وإنبهميُلحَقأن

أعلم.واللّه

الولد،منهيخلقأناللّّهوأرادالرَّجلماءعلىالرَّحِماشتملإذا:قيلفان

ما!آخر؟عليهيدخلفكيفيفسد،لاحتَّىوأتمَّهانصمامٍأحكمَعليهانصمَّ

فيضمَّ)2(الأوَّلوصلحيثإلىالثَّانيالماءيصلأنيمتنعلا:قيل

ماءَالرَّجلماءسبقوقد،الأبوينماءمنينعقدالولدأنَّكماوهذاعليهما،

وصلحيثإلىالثَّانيالماءوصوليمتنعفلاهذاومع،بالعكسأوالمرأة

)3(الجسمعَبْلَالولدجاءوطؤهاتُوبعإذاالحاملأنَّبالعادةعُلِموقد.الأوَّل

لاأنحملتإذاالدَّوابَّسبحانهادلّّهألهمولهذا؛مانعٌذلكيعارضلمما

إنَّأحمد)4(:الإماموقالالنِّفار.كلَّعنةتَنفِربلعليها،يَنزُوَأنالفحلتُمكِّن

"تخليقه".:المطبوعفي)1(

النسخ.منوالمثبت("."فينضم:المطبوعفي)2(

الأجنَّةوعلمالقديمالطبعليةلمامخالفوهذا.الخلقتإمّالجسمضخماي)3(

الرحمتنطبقثم،المرأةبماءالرجلماءيمتزجحينيكونالولدعلوقأنمن،الحديث

.غيرهمنولاالواطئذلكمنلااَخر،ماءإليهيصلولا،الامتزاجذلكبعدعليهما

فيمفلحوابن(1/954)"السننو"تهذيب53(ه)ص""التبيانفيالمؤلفعنةنقلة(4)

34(.4)6/""المبدع

582



الزَّرع)1(،بسَقْيع!يمّالنَّبيئُشبَّههوقد،وبصرهالولدسمعفييزيدالثَّانيوَطْءَ

أعلم.وادلّه،ذاتةفييزيدسَقْيهأنَّومعلومٌ

الولدأنَّوعلىالولد،استلحإقحكمعلىالحديثدلَّفقد:قيلفإن

هل،يعارضةهناكفِراشَلاولدًاالزَّانياستلحقَلوتقولونفما،للفراش

النَّسب؟أحكاملهويثبتنسبُةيَلحقه

راهويهبنإسحاقفكان،العلمأهلفيهااختلفجليلةمسألةهذه:قيل

صاحبه،يدَّعيهفراشٍعلىمولودًايكنلمإذاالزِّنامنالمولودأنَّإلىيذهب

حكمأنَّهعلى"للقراش))الولد:!ي!النَّبيِّقولَوأَوَّل،بهأُلحق=الزَّانيوادَّعاه

الحسنمذهبوهذا.تقدَّمكما،الفراشوصاحبالزَّانيتنازععندبذلك

فادَّعىولدًافولدت،بامرأةٍزنىرجلفيبإسنادهإسحاقعنهرواه،البصريِّ

الزُّبيربنعروةمذهبوهذا)2(الولد"ويَلزمه"يُجلد:قإلولدَها،

أنَّةيزعمغلامٍإلىأتىرجلٍأيُّماقإلا:أنَّهماعنهماذكر،يسارٍبنوسليمإن

سليمانواحتجَّ)3(.ابنهفهوأحا،الغلامَذلكيدَّعولم،بأمِّهزنىوأنَّه،لهابنٌ

فيادَّعاهمبمنالجاهليَّةأولادَيُلِيطُ)4(كانالخطَّاببنعمربأنَّ

حبانوابن(،1131)وحسَّنةوالترمذي2(1)58داودأبوأخرجهالذيالحديثفي(1)

اللَّهُ!كلَتهُ.رَثابتبنرُويفعحديثمن485(0)

""الفروعفيمفلحابنونقله(،123)9/"المغني"فيقدامةابنعنهحكاه)2(

/5(20.)4

صالح،بناللّهعبدسندهوفيعنهما،الأشجبكيرطريقمن31()48الدارميأخرجة)3(

قبلة.الحسنأثرعلىأقفولم،ضعفوفيه،الغلطكثيرصدوقوهو

وينسب.يُلحق:أي)4(
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.(1)مسلالإا

منأكثرالجمهورمعوليسووضوحًا،قغ)2(تراهكماالمذهبوهذا

الصَّحيحوالقياس،بهقائلأوَّلالمذهبهذاوصاحب،"للفراش"الولد

وتَرِثهإليها،وُينسَببًأمِّهيُلحَقكانإذاوهو،الزَّانيينأحدالأبفإنَّ،يقتضيه

الولدوُجِدوقدبه،زنَتْكونهامعأمِّهأقاربوبينبينةالنَّسبويثبتوَيرِثها،

لحوقهمنالمانعفماابنهما،أنَّهعلىواتَّفقافيه،اشتركاوقدالزَّانيين،ماءمن

للغلامجُريجقالوقد،القياسمحضفهذا؟غيرهيَدِّعِه)3(لمإذابالأب

إنطاقوهذاالرَّاعي)4(،فلانٌ:قال؟غلامياأبوكمن:بالرَّاعيأمُّهزنتالذي

.الكذبفيهيمكنلاادلّّهمن

حكم؟المسألةهذهفي!ي!ادلّّهلرسولفهل:قيلفإن

شأنهما.نذكرنحن،حديثانفيهاعنهرُوِيقد:قيل

وتودىلثهالزِّناولداستلحاقفي!اللّهرسولحكمذكر

ادلّّهرسولقال:قالعبَّاسٍابنحديثمن()ه""سننهفيداودأبوذكر

طريقمن263(/01)""الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،1)95مالكأخرجه(1)

عندموصولوهوعمر،يدركلمسليمان؛ضعيفوسندهعنة،ديناربنسليمان

قريبًا.تخريجهفيسبقكما،اللفظةهذهدونوغيرهالبيهقي

"."ترى:م2()

".يدعيه"لمز:ص،د،)3(

اللَّهُ!عَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(482)البخاريأخرجه(4)

ضعيف؛وسندهعنه،جبيربنسعيدطريقمن34()16أحمدوكذا)2264(،برقم)5(

-سندهفيلكن،يُسمَّلمالذيباسقاط342(/4)الحاكموأخرجه،يُسمَّلمراوٍفية
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ومنبعَصَبته،لحقفقدالجاهليَّةفيساعىمن،الإسلامفيمُساعاةَ)الا!!يووّ:

".يُورَثولايَرِثفلارِشْدةٍغيرمنولدًاادَّعى

لأنَّهنَّالحرائر،دونالإماءفيالأصمعيُّيجعلهاوكانالزِّنا،:المساعإة

!ي!النَّبيُّفأبطل،مقرَّرةٌضرائبُعليهنَّوكانلهم،فيكسبنلمواليهنَّيَسعَين

الجإهليَّةفيكانعمَّاوعف!بها،النَّسبَيُلحِقولم،الإسلامفيالمساعاة

فهذاوعَهَرَ،الرَّجلُزنىيقال)2(:الجوهريوقال.بهالنَّسبَوألحقَمنها)1(،

ساعاها.قد:خاصَّةًالأمةفيويقال،والأمةبالحرَّةيكونقد

.حجَّةٌبهتقومفلا،مجهولٌرجلالحديثهذاإسنادفيولكن

جدِّهعنأبيهعنشعيبٍبنعمروحديثمن)3(""سننةفيأيضًاوروى

ادَّعاهلهيُدعىالذيأبيهبعداستُلْحِقمُستلْحَقٍكلَّأنَّقضى!يطالنبيَّأنَّ

مَنْ)4(لَحِقَفقدأصابهايومَيملكهاأمةٍمنكانمنكلَّأنَّفقضى،ورثته

نصيبُه،فلةيُقسَملمميراثٍمنأَدركَوما،قبلةقُسِمممَّالهوليساستلحقه،

وتعقبه"،الشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكمقال،متروكوهو،الحصينبنعمرو

2(.248/)"الأم-داودأبيضعيف"انظر:."موضوعلعله:"قلت:الذهبي

.د،ص،زفيليست"منها")1(

)سعى(."الصحاح"في)2(

وابن3(،451)والدارمي7(،966،240)9أحمدبنحوهوأخرجه2(،562)برقم)3(

وأحمدمعينابنوثَّقةوقدراشد،بنبمحمدالمصنِّفوأعلة274(.)6ماجه

".مستقيمفحديثةثقةعنةحدثوإذا،بأسبروايتة"ليس:عديابنوقال،وجماعة

33(.)7/"الأم-داودأبي"صحيحوانظر:

"بمن".:""السننوفي.النسخفيكذا4()
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وأيَملِكْهالمأمةٍمنكانوإن.أنكرهلهيُدعىالذيأبوهكانإذايَلْحَقُولا

ادَّعإه،هولهيُدعىالذيكانوإنيرِث،ولايَلْحَقلافانَّهبهاعاهَرَحرَّةٍمن

.أمةٍأوكانحرَّةٍمنزِنيةٍولدُفهو

فيماوذلك.أمةًأوحغكانوا،منأمِّهلأهلِزنًاولدُوهو(:1)روايةٍوفي

مضى.فقدالإسلامقبلمالٍمناقتسمَفما،الإسلامأوَّلِفياستلحق

راشدٍبنمحمَّدروايةمنلأنَّه؛مقالىإسنادهفيالحديثوهذا

المكحوليِّ.

وطئهاوقدأحدهمأمةولدتفإذابغايا،إمام!لهمالجاهليَّةفيقومٌوكان

حتَّى،ذلكفيواختصما،الزَّانيادَّعاهوربَّماسيِّدها،ادَّعاهفربَّمابالزِّناغيره

عنونفاه،الفراشصاحبلأنَّهللسَّيِّد؛بالولد!النَّبيُّفحكَمَ،الإسلامقام

الزَاني.

أمورًا:الحديثهذاتضمَّنثمَّ

ورثته،ادَّعاهله،يُدعىالذيأبيهبعداستُلْحِقإذاالمستلْحَقأنَّمنها:

استلحقه،بمنلَحِقَفقدأصابهايومَالواطئيملكهاأمةٍمنالولدكانفإن

وليس،يومئذٍمنابنهصار)2(،الأمةمالكِورثةَاستلحقهالذيكانإذايعني

ومن)3(،بنسبٍحكمٍتجديدهذالأنَّ؛شيءٌالميراثمنقبلهقُسِّمممَّاله

بنمحمدعنالسلمييزيدبنخالدطريقمنحسنبسند)2266(داودأبيعند1()

قبلة.ماوانظر.مقبول:الحافظوقال"،"الثقاتفيحبانابنذكرهوخالد،بهراشد

.شرطجواببعدهامالأنالواوحذفوالأولى."وصار":النسخفي2()

"."بنسبهد:،ص)3(
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حكميكنلمإذ؛الميراثمنقبلهاقتسمبمايرجعفلانسبُه،ثبتَيومئذٍ

قبلثبتالحكملأنَّمنه؛نصيبُهفلهيُقسَملمميراثٍمنأدركوماثابتًا،البنوَّة

نصيبَه)1(.منهفيستحقُّ،الميراثقِسمةِ

قوليأحدفيلهقُسِمَقَسْمِه،قبلميراثٍعلىأسلممننظيرُوهذا

فلاالميراثقَسْمبعدأسلموإنأحمد.عنالرِّوايتينإحدىوهوالعلماء،

.الميراثإلىبالنِّسبةالإسلامبمنزلةهاهناالنَّسبفثبوتُ.لهشيء

أنَّيُبيِّنهذا،"أنكرهله!دعىالذيأبوهكانإذاقيَلْص"ولا:قوله

كانالذيأبيهورثةيستلحقهأنالأولىالصُّورةوأنَّ،الورثةبينالتَّنازع

ينكر،كانلهيُدعىالذيوأبوه،ورثتهاستلحقهإذاالصُّورةوهذه.لهيُدعى

بهيلحقفكيفله،مُنكِرٌعنهخَلَفٌالورثةُالذيالأصللأنَّيَلْحَق؛لافإنَّه

وأيملكها،لمأمةٍمنكانإذاوأمَّايملكها.أمةٍمنكانإذافهذا؟إنكارهمع

زِنْيةٍولدُوهو،الواطئادَّعاهوإنيرِثولايَلْحَقلافإنَّهبها،عاهَرَحرَّةٍمن

بقوله:قالومنإسحاقعلىالجمهورحجَّةوهذا.أمةمنأوكانحرّةمن

كانوا،منأمِّهلأهلِزِنًاولدُوأنَّه،يرثهولا،ادَّعاهإذابالزَّانييلحقلاإنَّه

فهذا.مضيفقدالإسلامقبلمالٍمناقتسمماوأمَّا.أمةًأوكانتحرَّةً

ونحن،راشدٍبنمحمَّدفيهلكن،وافقهومنإسحاققوليردُّالحديث

تعيَّنالحديثهذاثبتفإنبه،الحديثنُعلِّلفلا،شعيببنبعمرونحتعُّ

وادلّّه،معهومنإسحاققولفالقولوإلَّا،إليهوالمصًيرُبموجبهالقولُ

.المستعان

.ممنساقطة"نصيبه...لأن"منة(1)
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الجماعةفيطالبأبيبنعليبهحكمالذيالحكمذكر

الولدَ،تنازعواثمواحد،طهرٍفيامرأةعلىوقعواالذين

يُنكِرهولمفضحكَ!يوّ،النبيَّبلغثمفيه،بينهمفاقرعَ

طزبناللّّهعبدحديثمن)1("سننهما"فيوالنَّسانيُّداودأبوذكر

اليمنأهلمنرجلفجاء!،النَّبيِّعندجالسًاكنت:قالأرقمبنزيدعن

وقعواقد،ولدٍفيإليهيختصمونعليًّاآلَوااليمنأهلمننفرٍثلاثةإنَّ:فقال

قالثمَّفغَلبا)2(،لهذا،بالولدطِيبَا:لاثنينفقال،واحدٍطهرٍفيامرأةٍعلى

فغلبا)3(،لهذا،بالولدطيبا:لاثنينقالثمَّفغلبا،لهذا،بالولدطِيبَا:لاثنين

وعليهالولد،فلهقَرَعفمن،بينكممُقرعٌإنِّي،مُتشاكِسونشركاءأنتم:فقال

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن(،3291)9أحمدأيضًاوأخرجه3(،4)98والنسائي2(62)9داودأبو

مذاأُعلَّوقد،أرقمبنزيدعنخيرعبدعنالشعبيعنالأجلحطريقمن)2348(

أبوفرجح؛وإرسالهووصله،ووقفهرفعهفياختلفوقد،بالاضطرابالحديث

والنسائي2271()داودأبيعندكما،عليٍّعلىوقفَهوالبيهقيوالنسائيحاتم

أبيبنعليأني:قالالخليلابنعنالشعبيعنكهيلبنسلمةطريقمن)2934(

للبيهقي"و"الكبرى273(،2/)""العلل:انظر.أرقمبنزيديذكرولم.،..طالب

المذكورالأجلحطريقمنرفعَههناوالمصنِّفحزمابنورجَّح267(.،01/662)

داود-أبي"صحيحفيالألبانيواختاره.سيأتيكماله،الهمْدانيصالحلمتابعةاَنفًا،

.(3604-)7/"الأم

للبيهقي"الكبرى"السننفيبالباءوهي."فغليا"داود:أبيوعند.النسخفيكذا

"سننمنالقبلةدارطبعةوانظر372(./1)4والاثار"السننو"معرفة267(/01)

.(601)3/داود"أبي

ثلاثًا.لافقطمرتينصد،فيالفقرةهذهتوجد
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ادلّّه!رسولفضحك.قَرَعلمنفجعله،بينهمفأقرعالدِّية،ثلثالصاحبيه

نواجذُه.أوأضراسُهبَدَتْحتَّى

لكن.بحديثهيُحتجُّولا،الأجلحالكنديالدّهعبدبنيحيىإسنادهوفي

أرقم،بنزيدعنخيرعبدإلىثقاتٌكلُّهمبإسنادٍ(1والنَّسافيُ)داودأبورواه

فسأل،واحدٍطهرٍفيامرأةٍعلىوقعوا-باليمنوهو-عليُّبثلاثةٍأني:قال

اثنينسألكلَّمافجعلجميعًا،سألهمحتَّىلا،قالا:لهذا)2(؟أتُقِرَّان:اثنين

عليهوجعلَ،القرعهَعليهصارتبالَّذىِالولدَفألحق،بينهمفأقرعلا.قالا:

نواجذُه.بدتْحتَّىفضحك!يرو،للنَّبيِّذلكفذكر:قال.الدِّية)3(ثلثي

أرقم،بنزيدبإسقاطخيرٍعبدِعنرُوِيبأنَّهالحديثهذاأُعِلَّوقد

.أصوبوهذا:النَّسافيُقالمرسلًا.فيكون

يجعلهلاالحديثهذامنأرقمبنزيدإسقاطفإنَّعَجَمبٌ)4(؛وهذا

أنَّفهَبْالقصَّة،وعليُّصاحبمنه،وسمععليًّاأدركخيرٍعبدَفإنَّمرسلًا،

:يقالأنإلا؟الإرساليجيءأينفمن(،)ْالمتنفيلهذِكْرَلاأرقمبنزيد

الشعبيعنالهمْدانيحيبنصالحطريقمن)3488(والنسائي227(0)داودأبو(1)

الحديثرفعَوالمصنفحزمابنصححوقدمرفوعًا.أرقمبنزيدعنخَيْرعبدعن

آنفًا.مرَّكما،الطريقهذامن

النسخ.فيوليست،"بالولد":المطبوعفيبعدها2()

"ثلثا".:النسخفي)3(

فيالمؤلفعندالكلامهذانحووانظر"أعجب".:المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)

328(.)2/"الموقعينأعلام"

السند".":المطبوعوفي.النسخفيكذا)5(
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شاهدوإنَّما،باليمنذاكإذوعليُّكان!!النَّبيِّضَحِكَيشاهدْلمخيرعبدُ

شاهدَمَنيذكرلمخيروعبدُ،الصَّحابةمنغيرهأوأرقمبنزيدُ!ي!اّضَحِكَه

عنخيرعبدعنالسَّندصحَّقدإذًا:فيقالمرسلًا.بهالحديثفصار،ضَحِكَه

ومن،فظاهرٌالثِّقةمنزيادةًلكونهالاتِّصالرجَّحفمنمتَّصلًا،أرقمبنزيد

عليُّقديكنولم،جانبهمنالتَّرجيحوكان،والأضبطالأحفظروايةَرجَّح

منبروايتهالحديثيقوىوقد،مرسلةًتكونأنفغايتها=بالقصَّةأخبره

متَّصلًا.أخرىطريقٍ

راهويهبنإسحاقإليهفذهب،الحكمهذافيالفقهاءفاختلفوبعد،

وأمَّا،القديمفيبهيقولالشَّافعيُّوكانالولد،دعوىفيالسُّنَّةهو:وقال

:وقالالقافة،حديثَعليهفرجَّح،الحديثهذاعنفسئلأحمد،الإمام

.(1إليُّ)أحبُّالقافةحديثُ

منتغريمُ:والثَّانيالنَّسب،فيالقرعةدخولأحدهما:،أمرانوهاهنا

لصاحبيه.ولدِهديةِثُلثَيالقرعةلهخرجت

أوإقرارٍأوبيِّنةٍمنسواهامرجِّحٍفقدانعندتُستعملفقدالقرعةفأمَّا

غايةهيإذ،الحالهذهفيبالقرعةالمستحقِّتعمِينُببعيدٍوليس،قافةٍ

الأملاكدعوىفيدخولمولها،الدَّعوىترجيحأسبابمنعليهالمقدور

يَثبتُالذيالنَّسبفيفدخولُها،أمارةٍولابقرينةٍتثبتلاالتيالمرسلة

.وأحرىأولىالقائفقولإلىالمستندالخفيِّالشَّبهبمجرَّد

هووإنَّما،الدِّيةيُوجِببفَتلٍليسهذافإنَّجدًّا،فمشكلالدِّيةأمروأمَّا

.(4/6671)"الكوسج"مسائل(1)
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الولدلجعْلِصإلحواحدٍكلّوطء:فيقالله)1(،القرعةبخروجنسبِهتفويتُ

لهكانمَنيتحققلمولكن،بوطئهصاحبيهعلىمنهمواحدٍكلُّفوَّتَهفقدله،

صاحبيه،عنلنسبهمفوِّتً!صارلأحدهمالقرعةأخرجتهفلمَّا،منهمالولد

فحصَّة،واحدٍأبٍمنزلةالثَّلاثةُونُزِّلَالولد،إتلافمُجرَىذلكفأُجرِي

يَخُصُّه،ماصإحبيهمنلكلفيَغْرَمُله،الولدعادقدإذالدِّية،ثلثُمنهالمُتلِف

الدِّية.ثلثُوهو

بهالولدولحوقِبوطئِهعليهماأتلفهلمَّاأنَّههذا،منأحسنُآخرووجه

قيمته،ثُلثالهمافلزِمَه،ديتههيشرعًاالولدوقيمة،قيمتهضمانعليهوجب

يجبفإنَّه،لهشريكينوبينبينهعبدًاأتلفكمنهذاوصار،الدِّيةثُلثاوهي

كإتلافالقرعةبحكمعليهماالحرِّالولدفإتلافُ،لشريكَيْهالقيمةِثُلثاعليه

بينهم.الذيالرَّقيق

لسيِّدأولادهقيمةَالأمةبحرِّيَّةالمغرورَ)2(الصَّحابةتضمينُهذاونظير

أرقَّاءيكونواأنبصددوكانوا،بحرّيتهمالسَّيِّدعلىرقُّهمفاتلمَّاالأمة

منكثيرًاتأمَّلتإذاوأنت،وأدقُّهالفَياسمنيكونماألطفُوهذاله)3(.

وأدقَّمسلكًا،وألطفَمنها،أقوىهذاوجدت4َ(وتشبيهاخمهم)الفقهاءأقيسة

سُدًى.!والنَّبيُّمنهيضحكولممأخذًا،

.المطبوعفيليستله""(1)

"للمغرور".د:)2(

.المطبوعمنساقطة"له")3(

"."وشبهاتهمز:د،ص،)4(
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بهذاالعملُتعيَّن)2(عليهمأشكلَإذا)1(قافةتُوجدلموإنبها،العملُتعيَّن

أعلم.واللّه،الطَّريق

النسخ.خلاف"أو":المطبوعفي(1)

"أمر".د:ب،،صفيبعدها)2(

295



الموفموعاتفهوس

....................................واحكامهاقصْيتهفي!ي!ههَدْيهفيفصول*

...............................................(التهمةفي]الحبسفصل-

..........................................عبدَهقَتَلفيمنحكمهفيفصل

...........................................المحاربينفيحُكمهفي

...............................ووليُّالمقتولالقاتلبينحُكمهفيفصل-

........فَعَلكمابهيُفعَلوأنهجاريةً،قتلمنعلىبالقوَدحُكمهفيفصل-

...................فطرحهاحاملًاامرأةضربفيمنصييواِّحُكمهفيفصل-

.......................قاتلهيُعرفلمفيمنبالقَسَامة!ي!اّحُكمهفيفصل-

.فهَلَكواببعضبعضُهمفتعلّقبئرفيسقطواأربعةفيلمجي!إّحُكمهفي.-

...............................أبيهامرأةتزوّجفيمنصوو!حكمهفيفصل-

عنهأمسكبراءتهظهرتفلماولدهبأماتهممنبقتل!ي!اِّحُكمهفيفصل-

..........................قريتينبينيوجدالقتيلفي!يوّاِقضائهفي.-

.............يندملحتىالجرحمنالقصاصبتأخير!ك!يواِّقضائهفيفصل-

............................السِّنّكسرفيبالقصاص!ي!اّقضائهفيفصل-

ثنيةفسقطتفيهمنيدَهفانتزعرجليدَعضّفيمنصييطاِّقضائهفيفصل-

.......................................................بإهدارهاالعاضّ

وأبحصاةفخَذَفهإذنهبغيررجلبيتفياطلعفيمنء!ي!قضائهفيفصل-

..................................................عليهشيءفلاعينهفقأ

.....................01.تضمعحتىتُقتللاعمدًاقتَلتإذا]الحاملفصل-

...................................بالزناأقرّمنعلى!يوواّقضائهفيفصل-

395

ه

6

8

8

12

91

02

24

25

28

31

32

32

33



0000000025الإسلامبحكمالحدودفيالكتابأهلعلى!يوحكمهفيفصل

0000000000000055...........امرأتهبجاريةيزنيالرجلفب!يمّاقضائهفي

0000000000000000000000000000000000000000006فية،والحكماللوطي]في

00000000000000000000000000000046،معينةبامرأةبالزناأقرّفيمن]حكمهفصل

56زنت،00000000000000000000000000000000000000000إذاالأمةفي]حكمهفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000086االقذفحد]فيفصل

00000000000000000000000000000000000000000037السارقفيصييناحُكْمهفي

00000000000000000000000000077بسرقةرجلًااتهممَنعلىع!ي!اِحُكْمهفيفصل

00000000000000000000000000000000000087إليها،ماالسرقةلأحكام]تابعفصل

0000000000000038(يقتلوهل،الاربعةالسارقأطرافعلىيؤتى]هلفصل

00000000000000078معاهَدأوذمِّيأومسلممِنسَبّهفيمن!سًي!إِّقضائهفيفصل

00000000000000000000000000000000000000000019سَمَّهفيمنع!يمّاحُكْمةفيفصل

00000000000000000000000000000000000000000029الساحرفيصيَنِاحُكْمهفي

00049........قتيلوأوّلالإسلامفيكانتغنيمةأولفيجم!احُكْمهفي0

00000000000000000000000000000000000000059الجاسوسفيع!يهاِّحُكْمهفي

0000000000000000000000000000000000000069........الاسرئفيحُكْمهفي

00000000000000000000000000000000099االمحاربيناليهودعلى]أحكامهفصل

0000000000000000000000000000000000000000001خيبرفتحفيبم!ي!اِّحُكْمهفي

00000000000000000000000000000000000000000101مكةفتحع!يمّاِ!نيحُكْمهفي0 لمحصل

0000000000000000000000000201............الغنائمقسمة!يمّا!نيحُكْمهفي فصل

0000000000000000000000000000000000000401،المعركةعنللغائب]القسمفصل

000000000000601،والنسكالأموالقسمةفيالشياهمنالبعيريعدل]كمفصل

495



..................................................السلَب،]أحكامفصل-

ظَهَرثمالمسلمينأموالمنالمشركونحازهء!يواِ!يماحُكْمهفيفصل-

................................المشركونعليهأَسْلَمأوالمسلمونعليه

.................................إليهيُهدئكانفيما!يماّحُكْمةفيفصل-

................................،!مماِّالنبيبعدالأئمةهدايا]حكمفصل-

....................................الأموالقسمةفي"!يو!حُكْمهفيفصل-

ولايُقتلوالاأنرسلهموفيلعدُوِّه،بالعهدالوفاءفي!يماحُكْمهفي0-

...العهدنقضمنهخافإذاسواءٍعلىعاهدهمَنإلىالنَّبْذِوفي،يحبَسو ا

....................والنساءالرجالمنالصادرالأمانفيحُكْمهفي.-

.....................تقبلوممنومقدارهاالجزيةفييآي!احُكْمهفي.-

...............................ينقضهاوماالهدنةفي!ي!اِّحُكْمهفيفصل-

..............................................مكة،لأهل]صلحهفصل-

.................................وتوابعهالنكاحفيوأحكامهأقضيتهذِكْر*

........................أبوهمايزوِّجهماوالبكرالثَّيِّبفيحُكْمهفيفصل-

......................................................البكر،]إذنفصل-

..................................................أاليتيمة]تزويجفصل-

وليُّ...................................بلاالنكاحفي!يمآحُكْمهفيفصل

...........................................وليّان،المرأةَزوّج]إذافصل-

...................................التفويضنكاحفي!يواِّقضائهفيفصل-

.................الحَبَلِفيفوجدهاامرأةًتزوجفيمن!يم!حُكْمهفيفصل-

...............................النكاحفيالشروطفي!سَيووإّحُكْمهفيفصل-

المُحرِم،ونكاح،والمتعةوالمحلَلالشَغار،نكاحفي!يواّحُكْمهفيفصل-

...........................................................الزانيةونكاح

595

70

13

16

16

27

92

31

35

36

37

37

43

43

46

48

52



0000000000000000000000000000000000000000000000000045(المحلل]نكاحفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000075االمتعة]نكاحفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000085،المحرِم]نكاحفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000006،الزانية]نكاحفصل

026أختينعلىأونسوةأربعةمنأكثرعلىأسلمفيمنع!يمّاِحُكْمهفيفصل

000000000000000000000000000036(مواليهإذنبغيرتزوَّجإذاالعبد]حكمفصل

000000000000000000000000000000000000036جهل(أبيببنتعليّ]تزويجفصل

00000066!ك!ياّلهاِنبيةلسانعلىالنساءمنبتحريمهسبحانهاللّهحَكَمفيمافصل

0000000000000000000000000000000000000037الآباء(نكحمانكاح]تحريمفصل

000000000000000000000000000000000000047،الأختينبينالجمع]تحريمفصل

0000000000000000000000067وخالتها(وعمتهاالمرأةبينالجمع]تحريمفصل

000000000000000000000000000000000000000087(المزوّجاتنكاح]تحريمفصل

00000000000000038الاَخرقبلأحدُهمايُسلمالزوجين!نيلمجي!اِحُكْمهفي

0000000000000000000000000000000000000000000049العَزْلفي!د!يهاِّحُكْمهفي

0000000000000000000000050المرضعةوطءوهوالغَيْل،فيجميطاّحكمهفي

0000000000000060الزوجاتبينوالدوامالابتداءقَسْمفيع!يوّاحُكْمهفيفصل

000000041الواطئغيرمنالحُبْلىالمرأةوطءتحريمفيجمي!إّقضائةفي

000000000071صَداقهاعتقهاويجعلأمتهيعتقالرجلفيدإيطاِّحُكْمهفيفصل

000000000000081الإجازةعلىالموقوفالنكاحصحةفيلمجيطاّقضائهفيفصل

0000000000000000000000000000000091النكاحفيالكفاءةفيجم!اِّحُكْمهفي

42العبد.000000000000000000تحتللمعتَقةالخياربثبوتلمجيمّ!حكمهفيفصل

0000000000000000000000000013،أعتقلمنالولاءإنما:!ي!اِّقولهفقه]فيفصل

695



....................................(الفقهمنفيهاومابريرة]قصةفصل-

...............................(الفقهمن"راجعته"لو:قولهفي]مافصل-

............................................ابريرةصدقةمن]أكلهفصل-

علىالنكاحبصحةوقضائهوكثر،قلّبماالصّداقفي!يواِّقضائهفيفصل-

.................................................القراَنمنالزوجمعما

وأبَرَصًابصاحبهيجدالزوجينأحدفيوخلفائه!ي!إّحُكْمهفيفصل-

....................................عنّينًاالزوجيكونأوجذامًاأوجنونا

...................لزوجهاالمرأةخدمةفي!يم%اللّّهرسولحُكْمفيفصل-

....................بينهماالشقاقيقعالزوجينبين!يمآادلّّهرسولحُكْم-

................................................الخلْعفي!يروأالنبيحُكْم-

.................،.؟العدَّةفيالخلعيتقايلاأنللزوجينيجوز]هلفصل-

............،...حكمينعلىدليلبحيضةتعتدأنللمختلعة]أمرهفصل-

....................................الطَّلاق!يو!!اللّّهرسولأحكامذِكْر*

................................................،السكران]طلاقفصل-

................................................،الإغلاق]طلاقفصل-

..............................النكاحقبلالطلاقفيء!يوراّاللّّهرسولحكم-

فيوالموطوءةوالنفساءالحائضطلاقتحريمفي"!يطاِّادلّّهرسولحُكْم-

....................................جملةالثلاثإيقاعوتحريمطهرها،

.......................واحدةبكلمةثلاثًاطلَّقفيمنء!يورإّحكمهفيفصل-

................................،.واحدةبكلمةالثلاثوقوع]فيفصل

.......الصهباء(.أبيحديثفهمفيالوعرةالمسالكعلىالرد]فيفصل-

ذلك،بعديُعتَقثمتطليقتينزوجتهيُطلِّقالعبدفي!يم!اللّّهرسولحكم-

........................................؟وإصابةزوجبدونلهتَحِلّهل

795

232

243

245

251

262

266

027

276

277

285

992

703

903

313

344

353

375

383



0000000000000000005غيرِهبيدلاالزوجِبيدالطلاقبأنّ!موااللّّهرسولحكم-

أنها:زوجبعدَراجعهاثم،دونَّالثلاثطلَّقفيمنع!مماِاللّّهرسولحكم-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000006الطلاقبقيةا

يطأهاحتىللأوّلتَحِلّلاثلاثًاالمطلقةأنفي!ي!%اللّّهرسولحكم-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009الثانيالزوج

ءو
زوجهاطلاقعلىواحداشاهداتقيمالمراةفي!ي!اِّاللّّهرسولحكم-

00000000000000000000000000000000000000000000001.............مُنكِروالزوج

005لهمفارقتهنوبينمعهالمُقَامبينأرصواجهتخييرفي!يوّااللّّهرسولحكم-

وأأمتَهحرَّمَفيمنوتعالىتباركربّهعنبيَّنهالذي!ي!%اللّّهزسولحكم-

0000000000000000000000000000000000000000000006............متاعَهأوزوجتَه

00000000000000000000000000000005لغو،كلهالتحريمإنقالمن]حجةفصل

(0000000000000000000000000006حالبكلثلاثالتحريمإنقال]فيمنفصل

00000000000000008بها،المدخولحقفيثلاثالتحريمإنقال]فيمنفصل-

000000000000000000008بها،المدخولحقفيبائنةواحدةجعله]فيمنفصل-

000000000000000000000000000000000000009(رجعيةواحدةجعله]فيمنفصل-

00000000000000000000000000000000000009..أراداعمايسأل:قال]فيمنفصل-

000000000000000000000....ا.طلاقابهينويأنإلاظهارإنهقال]فيمنفصل-

حال،000000000000000000000000000002بكلمكفَّرةيمينإنهقال]فيمنفصل-

يمين،كفَّارةعليهلياسأوطعاممنالزوجهغيرشيئاحرّم]منفصل-

00000000000000000000000000000000000000000003أمواضعثلاثةفيخلافوفيه

(000000000000000000000000000000000000000000000000005الثاني]الموضعفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000006!االثالث]الفصلفصل-

895

93

93

93

04

04

42

43

43

43

43

43

43

44

44

44



...............بأهلِكِالْحقي:لأمرتهالرجلقولفي!يماللّّهرسولحكم-

العَوْدومعنىفيه،اللّّهانزلوبيانَّماالظِّهارفي!ي!اللّّهرسولحكم*

............................................للكفَّارةالموجب

.......................الظهار؟،فيالكفارةتجب]متىفصل-

.................................."العود("،لفظة]معنىفصل-

...!االلفطإعادةغيرأمرًاالعودجعلوامنبين]الخلاففصل-

.....،الإمساكوراءأمرًاالعودجعلوامنبين]الخلاففصل-

................عنه؟(تسقطهلالكفارةعنعجز]منفصل-

......................التكفيراقبلمنهاالمظاهَر]وطءفصل-

..........................،المسيسقبلبالصيام]الأمرفصل-

..................................(المساكينإطعام]فيفصل-

.........................ا.مسكيناالستينعدد]استيفاءفصل-

.....................؟االإيمانيشترطوهل،الرقبة]فيفصل-

..............................ارقبتيننصفيأعتق]منفصل-

..،تتضاعفولاالتكفيرقبلبالوطءتسقطلا]الكفارةفصل-

................................الإيلاء!!ك!ي!اّاللّّهرسولحكم*

حتىمؤلٍفهوحَلَفيمينبأيِّالإيلاءمنهصحمن]كلفصل-

................................اللعانَّفيمج!رِراّاللّهرسولحكم*

.....،اللعانفي!ي!اِّالنبيحكممنالمستفادة]الأحكامفصل-

.........تلتعن،لمإذاالمرأةفيللحدالموجبينقول]فيفصل-

................،يراهبمالابالوحيع!ي!أِالنبيقضاء]فيفصل-

................................،الإمامبحضرة]اللعانفصل-

995

يبرَّ،.



000000000000000000000000000000032(الناسمنجماعةبمحضر]اللعانفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000032(القيامحال]اللعانفصل-

000000000000000000000000000000000000000042،اللعانفيبالرجل]البداءةفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000052،المتلاعنين]وعظفصل

00000000000000000000000052(مراتخمسمنأقلالرجلمنيقبل]لافصل

000000000000000000000000000000072..........ا.بلعانهينتفيالحمل]أنفصل-

00003الهماعنهالحدّسقطبعينهبرجلقذفهاأنبعدامرأتهلاعن]إذافصل-

0000000000000023(عنهانتفىحملهامنوانتفىحاملوهيلاعنها]إذافصل-

053،أحكامعشرةتضمَّن..بينهما.ادلّّهرسولففرق:عباسابن]قولفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000093(الثاني]الحكمفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000004(الثالث]الحكمفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000،44الرابع]الحكمفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000064،الخامس]الحكمفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000084االسادس]الحكمفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000005(السابع]الحكمفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000035االثامن]الحكمفصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000045(التاسع]الحكمفصل-

45العاشر(00000000000000000000000000000000000000000000000000]الحكمفصل-

00000000000000000000000000000055القافة(حكماعتبارالى"لمجيواِّ]إرشادهفصل-

000000000055،امرأتهمعوجدهأنهوادّعىدازهفيرجلًاقتلمن]حكمفصل-

00026لونَهولدهلونخالفإذابالزَّوجالنَّسبلحوقفي!سًي!إّحكمهفيفصل-

وفيمنتكونَّفراشا،الأمةوأن،للفراشبالولد!ي!اِحكمهفيفصل*

00000000000000000000000000000000000000000000000046..أبيهموتِبعدَاستلحق

006



00000075الوطء(أولا:..فراشًا.الزوجةبهتصيرفيماالفقهاء]اختلاففصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000175،لاستلحاقا:]الثانيفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000573البيّنةا:الثالث]فصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000573،فةالقا:بعالرا]فصل-

0000000573بهاالنَّسبوإلحاقِالقافةباعتباروقضائه!اِّاللّّهرسولحكمِذكر-

584..................وتوريثهالزِّناولداستلحاقفي!يواِّاللّّهرسولحكمذكر-
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