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

لَّا لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَ
اللَّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقا   يوهـدتعفَلَا ت

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد ) ٢٢٩(ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
قا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتا أَنْ يهِملَيع احنا فَلَا جفَإِنْ طَلَّقَه هرا غَيجوز حكنى تتـا  حيم

  )البقرة(﴾  )٢٣٠(حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ 
﴿ الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا :تعاىل قال

منكَرا من الْقَولِ وزورا وإِنَّ اللَّه لَعفُـو غَفُـور﴾    اللَّائي ولَدنهم وإِنهم لَيقُولُونَ
  )٢:اادلة(ٌ

  
  من السنة املطهرة

 )إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم أو تعمل به :(قال 
  )رواه البخاري ومسلم(



 ٤

  املقدمة
لصيغة، واليت اعتربها بعضـهم ـ   نتناول يف هذا اجلزء الركن الثالث من أركان الطالق، وهو ا

  .ألمهيتها ـ الركن الوحيد يف الطالق، فهي الكيفية اليت يتم ا هذا النوع من التفريق
وقد بالغ الكثري من الفقهاء يف التشديد يف صيغة الطالق، مما قد يفتح جماالت من الطالق قـد  

م يف هذا املوضوع إىل تفصيل كبري تتناقض مع مقصد الشرع من تضييق هذا الباب،  وهلذا احتاج الكال
وأدلة خمتلف األقوال، والبحث عن الضوابط اليت تقيد هذا الركن وحتصره يف احلدود الـيت أرادهـا   

  .الشارع لتعرب عن حقيقة إرادة املطلق
  :وقد قسمنا هذا اجلزء إىل بابني

لطالق، سواء قالوا وهو خمصص للصيغ اليت تكلم عنها الفقهاء باعتبارها من صيغ ا: الباب األول
  :ا أو مل يقولوا، وقد استدعى الكالم يف هذا الباب احلديث عن ثالثة مواضيع هي

  .التعابري اليت ميكن استعماهلا للتطليق من اللفظ والكتابة واإلشارة وغريها •
  .صيغ التعابري اللفظية، باعتبارها هي األصل يف االستعماالت العادية للطالق •
  .ختلف التقييدات من الشرط واالستثناء والعدد وحنوهاتقييد صيغ الطالق مب •

  .وهذه املواضيع الثالثة هي مجلة ما يبحث فيه الفقهاء يف هذا الباب، وال خيفى وجه احلصر فيها
وقد خصصناه للصيغ اليت علق الشرع عليها الكفارة، ومها صيغتان نـص علـى    :الباب الثاين

  .إليالءالظهار، وا: كليهما القرآن الكرمي مها
، وذلك جريا على إلصاق )حل عصمة الزوجية املعلق بالكفارة(وقد اعتربنامها يف اجلزء األول من 

كثري من الفقهاء مسائلهما مبسائل التفريق، وقد حاولنا يف هذا اجلزء أن نبني الفرق الكبري بينهما وبني 
  .ات منهما بأحكام التفريقسائر أنواع التفريق، بل حاولنا أن نبني أما ألصق بأحكام العباد

وحنن ننتهج يف هذا اجلزء ما انتهجناه يف أجزاء هذه اموعة، وهو البحث يف أقوال الفقهاء ويف 
املصادر الشرعية عما حيقق مقصد الشرع من حفظ األسرة املسلمة، مع مراعاة األدلة، وعدم بناء ذلك 

  .على األهواء أو املصاحل املتومهة
  



 ٥

  غ حل عصمة الزوجية صيـ  الباب األول
  أنواع التعبري عن الطالق وشروطها ـ أوال

  أنواع التعبري عن الطالقـ  ١
ال خيلو التعبري عن الطالق من أنواع أربعة تقتضيها القسمة العقلية، وهي تتدرج قوة واعتبارا كما 

  :يلي
  .أن يعرب عن الطالق بالكالم •
  .أن يعرب عن الطالق بالكتابة •
  .باإلشارةأن يعرب عن الطالق  •
 .أن يعرب يف نفسه عن إرادة الطالق من غري استعمال أي وسيلة •

وقد يذكر البعض اآلن بعض وسائل االتصال احلديثة، وهي كما نرى ال خترج عن هذه الوسائل 
األربعة، فالتلفون والتلفزيون واإلذاعة تدخل يف التعبري الكالمي، واالنترنت والفاكس يدخل يف التعبري 

  .و الكالمي، وأحكام هذه الوسائل هي نفس ما نص عليه الفقهاء بشرط كوا مأمونةالكتايب، أ
وسنتناول هنا األنواع الثالثة األخرية بأحكامها وشروطها ونرجئ احلديث عن النوع األول الذي 

  .هو أهم األنواع إىل سائر الفصول
  الكتابة: النوع الثاين

ع ذلك أدىن من املشافهة، ومما يدخل يف مسمى الكتابة وهو من أنواع التعبري عن املقاصد، ولكنه م
يف عصرنا اإلنترنت والفاكس وغريها من الوسائل اليت توصل املعلومة عن طريق الكتابة، فيمكن للزوج 
مثال يف عصرنا أن يرسل بطالق زوجته عن طريق الفاكس، أو الربيد االلكتروين باإلضافة للرسـالة،  

  :النوع املسائل التاليةومن املسائل املتعلق ذا 
  :حكم الطالق بالكتابة

  :اختلف الفقهاء يف حكم الطالق بالكتابة ملن قدر على النطق على قولني
عدم صحة الطالق كتابة ملن قدر على الكالم، وهو قـول عطـاء، فقـد    : القول األول

ابـن  ، وهو قول للشافعية، وهو مذهب (ومن كتب الطالق ومل يلفظ بشيء فليس بطالق):قال
وقد استدل على ذلك بقولـه  ١(ومن كتب إىل امرأته بالطالق فليس شيئا  ):حزم، قال يف احمللى

                                                
 . ٩/٤٥٤:احمللى   )١(



 ٦

ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن  ﴿:تعاىل، وقوله )٢٢٩: البقرة( ﴾الطَّالق مرتان  ﴿:تعاىل
هِنتدعال يقع يف اللغة  )ل باآليتني كما قال ابن حزم هو أن ذلك، ووجه االستدال)١:الطالق(﴾ل

اسم تطليق على أن يكتب إمنا يقع ذلك اللفظ به، فصح أن  اليت خاطبنا اهللا تعاىل ا ورسوله 
  ١(الكتاب ليس طالقا حىت يلفظ به إذ مل يوجب ذلك نص

ر الفقهـاء، قـال   صحة الطالق كتابة بالشروط اليت سنذكرها، وهو قول مجهو: القول الثاين
وأما من نوى الطالق ومل يلفظ بشيء مجلة، فال خيلو أن يقترن به كتابة أو إشارة أو ال يقترن  :)الباجي

، ومـن  ٢(فإا طالق بذلك ، وذلك أن ينوي إيقاع الطالق بكتابة ، فإن اقترنت به كتابة ، به شيء 
  :   ٣األدلة على ذلك

وإظهاره بالكتابة كإظهاره بالنطق كلفظه بالتوحيد يكتبه من ال ، أن الكالم هو املعىن القائم بالنفس •
  . فإنه يقضى له به، يقدر على الكالم 

ألن املكتوب حروف منظومة تدل على معىن مفهـوم  ؛ أن البيان بالكتاب مبرتلة البيان باللسان  •
  .باللسانوقد بلغ تارة بالكتاب وتارة ، كان مأمورا بتبليغ الرسالة  كالكالم، ألن النيب 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة وقوع الطالق كتابة لتعبريها عن مقصد صـاحبها، أمـا   
الزوجة، فال تطلق بالرسالة وحنوها إال بعد ثبوت ذلك بصفة قطعية الحتمال تزوير الرسالة، وتزويـر  

ج، وهو ما يـدعو إىل  توقيع الزوج، فلذلك ميكن القول بصحة الطالق، وتوقفه على ثبوته من الزو
  .التثبت يف إمضائه

أما جمرد كتابة رسالة للزوجة خيربها فيه بطالقها من غري عزم، ومن غري إرسال وال إشهاد  فإن 
وإذا كتب الطالق على غري عزم فله تركه ما مل خيرجه عن يده ):ذلك يشبه حديث النفس، قال الباجي

رسال به إىل الزوجة فهو إنفاذ له كاإلشهاد به وسواء فإن أخرجه عن يده على وجه اإل، أو شهد عليه 
  ٤(أو إذا جاءك كتايب فأنت طالق قاله مالك ، كتب أنت طالق 

فإذا كتب ومل يشهد به، ومل خيرجه عن يده،   ):وهو كالم صحيح، لكنه عقب عليه بقوله
رتياب فيـه أو  فإن له رده وحيلف أنه ما أراد إنفاذ الطالق، ووجه ذلك أنه يكتبه على وجه اال

                                                
 . ٩/٤٥٤:احمللى   )١(
 . ٤/١٥:املنتقى   )٢(
 . ٦/١٤٣:املبسوط   )٣(
 . ٤/١٥:املنتقى   )٤(



 ٧

فلسنا ندري الضـرورة  ١(على وجه التهديد فيحلف ملا احتمل أنه مل يكتبه إال على وجه الطالق
الداعية لتحليفه، ولسنا ندري قبل ذلك الطريقة اليت توصل ا من يريد حتليفه للكتاب، بعـد أن  

الناس بسببها،  أخفاه صاحبه، فمثل هذه األمور اخلاصة ال ينبغي التجسس عليها والتضييق على
بل من ظفر بكتاب مثل هذا ضاع من صاحبه، فاألوىل له أن حيرقه، فلعله حيرق بذلك الرتغات 

  .الشيطانية اليت أملت ذلك الكتاب، وحيفظ بيتا من بيوت املسلمني
  أنواع صيغة الطالق كتابة وأحكامها

  : الصيغة املقيدة
ذا أتاك كتايب هذا، وكان يف حال كتابتـه  إ: كما لو كتب، أو استثناء ، وهو أن يعلقها بشرط 

  .بل نواه يف وقت آخر، ألنه مل ينو الطالق يف احلال ؛ مل يقع طالقه يف احلال ، للطالق مريدا للشرط 
أو مل ، سواء وصل إليها الكتاب ، فأنت طالق طلقت يف احلال ، أما بعد : وإن كتب إىل امرأته

طلقت عند ، إذا وصلك كتايب فأنت طالق فأتاها الكتاب  :يصل وعدا من حني كتبه وإن كتب إليها
أو غريه ، ألن الشرط وصوله وإن ذهبت كتابته مبحو ؛ مل تطلق ، وإن ضاع ومل يصلها ، وصوله إليها 

ألن ؛ أو غـريه  ، ألنه ليس بكتاب وكذلك إن انطمس ما  فيه لعرق ؛ مل تطلق ، ووصل الكاغد ، 
، أو خترق منه شيء ال خيرجه عن كونه كتابـا  ، وإن ذهبت حواشيه الكتاب عبارة عما فيه الكتابة 

ألن الباقي كتاب وإن خترق بعض ما فيه الكتابة سوى ما فيه ذكر الطالق فوصل ؛ ووصل باقيه طلقت 
ووصل باقيه ، فينصرف االسم إليه وإن خترق ما فيه ذكر الطالق فذهب ، ألن املقصود باق ؛ طلقت 

  .صود ذاهبألن املق؛ مل تطلق ، 
إذا : وكتب فيـه ، وقد نص احلنفية يف هذا على أنه إذا كتب إىل امرأته كتابا على وجه الرسالة

وقـع  ؛ أو نفذ الكتاب وسطره باق ، مث حما ذلك الطالق منه ، وصل إليك كتايب هذا فأنت طالق 
. لطالق وإن وصلمل يقع ا؛ الطالق، وإن حما مجيع ما يف الكتاب حىت مل يبق منه كالم يكون رسالة 

وليس كذلك إذا . والفرق أن الشرط يف إيقاع الطالق وصول الكتاب وقد وصل ما يسمى كتابا فوقع
فلـم  ؛ فلم يوجد شرط وقوعه ، ألن الشرط وصول الكتاب وما بقي ال يسمى كتابا ؛ حما اجلميع 

  .٢يقع
  :الصيغة املطلقة

ه يف هذا خيتلف حبسب نيته، فإن نوى وهي أن ال يذكر أي قيد يف صياغته للطالق، وحكم طالق
                                                

 . ٤/١٥:املنتقى   )١(
 . ١/١٩٤: الفروق   )٢(



 ٨

  .فإا تطلق منه حاال عند من يقول بصحة الطالق بالكتابة، غري معلق بشرط ، الطالق يف احلال 
؛ مل يقع طالق قبل وجود الشرط ، فإن كان استمدادا لسبب من األسباب ، أما إن مل ينو شيئا 

، مث أتى بشرط تعلق به ، فسكت لذلك ، تهأو شيء يسك، أنت طالق مث أدركه النفس : ألنه لو قال
  .فالكتابة أوىل

  شروط الطالق بالكتابة
  :اشترط الفقهاء لوقوع الطالق بالكتابة شرطني 

  :ـ نية الطالق يف الكتابة ١
  :اختلف الفقهاء يف اشتراط النية يف الكتابة على قولني

ينو مل تطلق، وذا قال فإن نواه طلقت زوجته، وإن مل ، إذا كتب الطالق :  القول األول
ومالك وهو املنصوص عن الشـافعي،  ، وأبو حنيفة ، واحلكم ، والزهري ، والنخعي ، الشعيب 

، من غري نية، وجتويد اخلط ، فإنه يقصد ا جتربة القلم ، واستدلوا على ذلك بأن الكتابة حمتملة 
ألنه لو نوى بـاللفظ  ؛ قع مل ي، أو جتربة قلمه ، ككنايات الطالق فإن نوى بذلك جتويد خطه 

  .فالكتابة أوىل، مل يقع، غري اإليقاع 
؛ واحلكم، والزهري ، والنخعي ، يقع الطالق، ولو مل ينو، وهو قول الشعيب : القول الثاين

  .ورواية عن أمحد، بناء على اعتباره من صيغ الطالق الصرحية، وهي ال تفتقر إىل نية
   :الترجيح

هو القول األول، ألن جزاء األعمال مرتبط بالنية ال بصورة العمـل،   نرى أن األرجح يف املسألة
ولكن مع ذلك نرى حرمة التعامل غري اجلدي مع هذه املسائل، كأن يكتب شخص ما مثل هذا فيطلع 
عليه أهله أو غريهم فيكون يف ذلك ضررا عليه وعليهم، بل نرى مثل هذا من االستهزاء احملرم بآيات 

  .ا بعد ذلك اقترابا من هذه احلمى، ومن رعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيهاهللا، مث إن يف هذ
  :ـ أن تكون مستبينة مرسومة ٢

أو األرض ، كالكتابة على الورق ، واملقصود أن تكون مكتوبة بشكل ظاهر يبقى له أثر يثبت به 
ويف ، وهذا لدى اجلمهور ، فإا غري مستبينة وال يقع ا الطالق ، خبالف الكتابة يف اهلواء أو املاء ، 

  .رواية ألمحد يقع ا الطالق ولو مل تكن متبينة
، نوى أو مل ينـو  ، وقد نص احلنفية على أن الكتابة إذا كانت مستبينة ومرسومة يقع الطالق ا

، فإن نوى يقع ، أما إذا كانت مستبينة غري مرسومة . وإذا كانت غري مستبينة ال يقع مطلقا وإن نوى
، يقع مطلقا، والكتابة املرسومة عندهم هي  ما كان  معتادا ويكون مصدرا ومعنونا :  يقع وقيلوإال ال



 ٩

والكتابة املستبينة هي ما يكتب على الصحيفة واحلائط واألرض  على وجه ، مثل ما يكتب إىل الغائب 
  .١ميكن فهمه وقراءته

  اإلشارة: النوع الثالث
  :ـ تعريف ١
فهي اإلمياء إىل الشيء بـالكف والعـني   ، نه ما يفهم من النطق التلويح بشيء يفهم م: لغة

  .٢واالسم الشورى، أبدى له رأيه : وأشار عليه بكذا. واحلاجب وغريها
ال خيتلف معناها االصطالحي عند الفقهاء عن معناها اللغوي، خبالف معناهـا  : اصطالحا

داللة اللفظ : داللة اإلشارة بأاويعرفون ، عند األصوليني، فهم يستعملوا يف مبحث الدالالت 
  .ولكنه الزم له، على ما مل يقصد به 

  :ـ حكم الطالق باإلشارة  ٢
على أن إشارة األخرس يف الطالق يصح اعتبارها، خبالف إشارة من له القدرة على  ٣اتفق الفقهاء

من ال يقدر ، دمها أح؛ إال يف موضعني ، وال يقع الطالق بغري لفظ الطالق  ):الكالم، قال ابن قدامة
وأصحاب ، والشافعي ، وذا قال مالك . طلقت زوجته، كاألخرس إذا طلق باإلشارة ، على الكالم 

  ٤(وال نعلم عن غريهم خالفهم . الرأي
لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّـا   ﴿:يقول تعاىلوأما األخرس، فإن اهللا  ):واستدل لذلك ابن حزم بقوله

إذا  ): ، وليس يف وسعه الكالم فال جيوز أن يكلف إياه، وقال رسول اهللا )٢٨٦:رةالبق(﴾وسعها 
، فصح أنه يلزم كل أحد مما أمر اهللا تعاىل به ما استطاع، واألخرس (أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  ٥(يستطيع اإلفهام باإلشارة فعليه أن يأيت ا
إن نوى  ):وقوع طالق القادر على الكالم، قال الباجيإال أن املالكية قد نصوا على ما يشري إىل 

الطالق وأشار به لزمه الطالق، وال فرق بني إظهاره بالكتابة أو إظهاره بالنطق سواء أشار بيـده أو  

                                                
 . ٦/١٤٣:املبسوط   )١(
 . ٤/٤٣٦:لسان العرب: انظر   )٢(
، إعانـة  ٢/٨٣: ، املهذب٧/٣٧٣: ، املغين٥/٢٤٩: ، كشاف القناع٢/٢١٦: ، منار السبيل٧/٢٧٤: املبدع: انظر   )٣(

، ٤/٥٨: ، التـاج واإلكليـل  ٣/٢١: ، حاشية ابن عابدين٣/٢٦٧: ، البحر الرائق٢/٤٤٩: ، اإلقناع للشربيين٤/١٦: الطالبني
 . ٢/٤٥١: ، خمتصر اختالف العلماء١٠/١٤٧:، احمللى١٥٣: ، القوانني الفقهية٦/٢٤:ةاملدون
 . ٧/٣٧٤:املغين   )٤(
 . ١٠/١٤٧:احمللى   )٥(



 ١٠

  :واستدل لذلك مبا يلي  ١(رأسه
  )٤١:آل عمران(ا ِ﴾﴿ قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمز: تعاىلقوله  •
  .أن طالق األخرس إمنا يكون باإلشارة •
  .أن اإلشارة عبارة عما نواه منه كالنطق •

  :حكم ثبوت الثالث باإلشارة
نص الفقهاء القائلون باعتبار الطالق الثالث يف جملس واحد على أن األخرس إن أشار بأصابعه 

طق غريه، أما القادر على الكالم، فإنه لو ألن إشارته جرت جمرى ن؛ طلقت ثالثا ، الثالث إىل الطالق 
  .أنت طالق، وأشار بأصابعه الثالث مل يقع إال واحدة: قال

فإا تطلق ثالثا، وقد استدلوا على ذلك ، أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثالث : أما إن قال
ال على مراده، كما وهو بذلك يصلح أن يكون دلي، بأن قوله هكذا تصريح بالتشبيه باألصابع يف العدد 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا ،وأشـار   ): يف أحاديث كثرية منها قوله  ثبتت اإلشارة عن النيب 
  .ومرة تسعا وعشرين، بيديه مرة ثالثني 

  :شروط الطالق باإلشارة
ولكن مع اتفاق الفقهاء على صحة إشارة األخرس، فإن األمر ليس على إطالقه، بل قيد أكثـر  

مبا يضيق األمر يف إطار حمدود حىت ال يتخذ من إشارة األخرس مهما كانـت وسـيلة   الفقهاء ذلك 
  :للتفريق بينه وبني زوجه، وهذا ما ذكروا من شروط

  :أن يكون األخرس عاجزا عن الكتابة
  :اختلف الفقهاء يف اشتراط عجز األخرس عن الكتابة لوقوع طالقه باإلشارة على قولني

ذا الشرط،  مع أولوية الكتابة على اإلشارة للقادر عليها، وهو قول عدم اعتبار ه: القول األول
هل جيوز طالقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وحتده إذا ، أرأيت األخرس : مجهور الفقهاء، ففي املدونة مثال

، نعم هذا جائز فيما مسعت من مالك : قذف وحتد قاذفه وتقتص له يف اجلراحات وتقتص منه ؟ قال
كان هذا يعرف من األخرس باإلشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فـإن ذلـك الزم   وبلغين عنه إذا 
يلزمه ذلك : قد أخربتك أن مالكا قال: وكذلك إن كتب بيده الطالق واحلرية ؟ قال: لألخرس قلت

  ٢(يف اإلشارة فكيف ال يلزمه يف الكتاب؟
الكتابة، وهو قول للحنفية  اعتبار هذا الشرط، وعدم صحة إشارة اخلرس القادر على: القول الثاين

                                                
 . ٤/١٥:املنتقى   )١(
 . ٢/٧٩:املدونة   )٢(



 ١١

وأما كتابة األخرس فهو طالق ألا أظهر من اإلشارة،  ):وقول للشافعية، قال الغزايل، يف ظاهر الرواية 
ومع ذلك فال نكلف األخرس القادر على الكتابة بأن يكتب الطالق، بل نقنع باإلشارة،  وأما القادر 

  ١(ها مع القدرة موهم فإشارته فيها ال جنعلها صرحيا ألن عدوله إلي
فإن : ففي كايف احلاكم الشهيد ما نصه ):وقد نص ابن عابدين على أن هذا هو ظاهر الرواية، قال

كان األخرس ال يكتب، وكان له إشارة تعرف يف طالقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز، وإن كان 
فقد رتب جواز اإلشارة على  ):ة، قال تعليقا على هذه الرواي(مل يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل

  ٢(عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن كان حيسن الكتابة ال جتوز إشارته
وكانت له ، وإن كان األخرس ال يكتب  ):وقد عرب السرخسي عن العلة يف هذا التشديد بقوله

من ذلك ويف القياس ال يقع شيء ، إشارة تعرف يف طالقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز استحسانا 
أال ، وذا ال يقع شيء ، فبقي جمرد قصده اإليقاع؛ ألنه ال يتبني بإشارته حروف منظومة ؛ بإشارته 

اإلشارة مـن  : فقال، ترى أن الصحيح لو أشار ال يقع شيء من التصرفات بإشارته ولكنه استحسن 
، شفتيه بـالتكبري   أال ترى أن يف العبادات جعل هكذا حىت إذا حرك، األخرس كالعبارة من الناطق 

ألنـه  ؛ وهذا ألجل الضرورة ؛ فكذلك يف املعامالت ، والقرآن جعل ذلك مبرتلة القراءة من الناطق 
وهـذه  ، فلو مل جيعل إشارته كعبارة الناطق أدى إىل أن ميوت جوعا ، حمتاج إىل ما حيتاج إليه الناطق 

  ٣(الضرورة ال تتأتى يف حق الناطق
   :الترجيح

يف املسألة هو اعتبار هذا الشرط، ألن اإلشارة مهما كان ظهورها لن تعرب عن  نرى أن األرجح
صريح الطالق، فلذلك كانت الكتابة هي املؤدية هلذا الغرض، لكن إن كان عاجزا، فإنه ال ينبغـي  

  .االستعجال باحلكم عليه بتطليق زوجته إال بعد التريث ملعرفة حقيقة قراره
ن السمع، أما القادر على السمع، فإنه يسهل التعرف على رأيه، هذا بالنسبة لألخرس العاجز ع

  .ولو بدون احلاجة إىل الكتابة
  : أن تكون اإلشارة مفهمة

                                                
 . ٥/٣٧٨:الوسيط   )١(
 . ٣/٢٤١: حاشية ابن عابدين   )٢(
 . ٦/١٤٤: املبسوط   )٣(



 ١٢

كـاألخرس إن كانـت   ، فقد نص الفقهاء على أنه يقع الطالق بإشارة القادر على الكالم 
ويف قول لـبعض  ، هاء أما إن مل تكن مفهمة فال يقع ا الطالق عند أكثر الفق،  ١إشارته مفهمة

املالكية يقع ا الطالق بالنية، ولسنا ندري كيف يتعرف على النية مادم هذا األخرس عاجزا عن 
  .الكالم وعن التفهيم باإلشارة
  :أن يكون اخلرس دائما

وقد نص احلنفية على أن األخرس هو الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حىت صارت 
اخلرس خمالف للصمت العارض كما أن العجز عـن  :) ، قال الطحاوي٢مل تعتربإشارته مفهومة وإال 

  ٣(اجلماع العارض باملرض وحنوه يوما وحنوه خمالف العجز امليؤوس معه اجلماع حنو ابوب 
ألنه مل يقـع  ؛ وبناء على ذلك نصوا على أن املريض، وإن اعتقل لسانه ال ينفذ تصرفه بإشارته 

وإن مل ، ألجل الضرورة ؛ مة اإلشارة مقام العبارة عند وقوع اليأس عن النطق وإقا، اليأس عن نطقه 
ألنه ال يوقف على مراده مبثل هذه ؛ أو يشك فيه فهو باطل ، تكن له إشارة معروفة يعرف ذلك منه 

  .فال جيوز احلكم ا؛ اإلشارة 
  القصد ارد عن اللفظ: النوع الرابع

أن : من حيث عالقة النية بالتلفظ إىل أربعة أقسام هيتربها الشارع بن القيم املراتب اليت اعقسم ا
الثالثة أن يقصـد اللفـظ دون   ، والثانية أن ال يقصد اللفظ وال حكمهويقصد احلكم وال يتلفظ به، 

  .٤الرابعة أن يقصد اللفظ واحلكم، وحكمه
باحث التاليـة، وقـد   أما املراتب الثالثة األخرية فأحكامها واضحة وسنفصل الكالم عنها يف امل

  :٥على قولنيـ  قصد الطالق ارد عن التلفظاملرتبة األوىل ـ أي  اختلف الفقهاء يف
قال وقوع الطالق إذا جزم عليه، وهو رواية أشهب عن مالك وروي عن الزهري، : القول األول

ثالثا على ذلك فال إن مل يقترن به كتابة وال إشارة، ففي كتاب ابن املواز عن مالك من طلق :) الباجي

                                                
ية قيد االقتران بالتصويت، فنصوا على أنه يقع  بإشارته املعهودة أي املقرونة بتصويت منه، ألن العـادة  وقد ذكر احلنف   )١(

 . ٣/٢٤١:منه ذلك فكانت اإلشارة بيانا ملا أمجله األخرس، حاشية ابن عابدين
 . ٣/٢٤١:حاشية ابن عابدين   )٢(
 . ٢/٤٥١:خمتصر اختالف العلماء   )٣(
 . ٥/٢٠٥:زاد املعاد   )٤(
هناك قول ثالث، هوالتوقف فيها، فقد سئل ابن سريين عمن طلق يف نفسه فقال قد علم اهللا ما يف نفسك قال بلى قال    )٥(

 . فال أقول فيها شيئا



 ١٣

ومن ١(شيء عليه، وروى أشهب عن مالك يف العتبية يلزمه ذلك، قال ابن عبد احلكم وليس بشيء 
  :األدلة على ذلك

وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه فَيغفر لمن يشاُء ويعذِّب من  ﴿: تعاىلقوله  •
شي﴾يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّه٢٨٤:البقرة(اُء و( 

 .وهذا قد نوى الطالق فوجب أن يكون له )إمنا األعمال بالنيات:( قوله  •
ألنا ال نعلم صدقه ؛ إمنا يوقع عليه الطالق ، أن ألفاظ الطالق إذا مل يرد ا طالقا ال يكون طالقا  •

وقد أمجعنا على أنه إذا أراد ا الطالق وقع ا . فظهيف أنه مل يرد الطالق فنحمله على مقتضى ل
  .الطالق فدل ذلك على أن االعتبار بالنية دون اللفظ

  .أن من كفر يف نفسه فهو كفر •
  .أن املصر على املعصية مؤاخذ وإن مل يفعلها •
أن أعمال القلوب يف الثواب والعقاب كأعمال اجلوارح يثاب على احلب والـبغض واملـواالة    •

داة يف اهللا وعلى التوكل والرضى على الطاعة ويعاقب على الكرب واحلسد والعجب والشك واملعا
  .والرياء وظن السوء

اشتراط التلفظ بالطالق، وأن ما مل ينطق به اللسان من  طالق وحنوه غـري الزم  : القول الثاين
  :٢مبجرد النية والقصد، وهو قول مجهور العلماء، ومن أدلتهم على ذلك

  ٣ )إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم أو تعمل به(: قوله  •
  .أن حديث إمنا األعمال بالنيات حجة عليهم ألنه أخرب فيه أن العمل مع النية هو املعترب ال وحدها •
أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال اإلميان الذي هو عقد مع اإلقرار، فإذا زال العقد  •

كان نفس زواله كفرا، ألن اإلميان أمر وجودي حمله القلب، فما مل يقم بالقلب حصل ضده اجلازم 
وهو الكفر، وهو يف ذلك كالعلم واجلهل إذا فقد العلم حصل اجلهل، ككل نقيضـني إذا زال  

  . أحدمها خلفه اآلخر
مه بالشرع وإمنا حماسبته ليس فيها أن احملاسبة مبا خيفيه العبد إلزامه بأحكااليت استدلوا ا أن اآلية   •

  .مبا يبديه أو خيفيه مث هو مغفور له أو معذب فأين هذا من وقوع الطالق

                                                
 . ٤/١٥:املنتقى   )١(
 . ٥/٢٠٦:زاد املعاد    )٢(
: ، البيهقـي ٣/٤٨٩: مـذي ، التر١٠/١٧٨: ، ابن حبان٢/٥٢: ، ابن خزمية١/١١٦: ، مسلم٦/٢٤٥٤: البخاري   )٣(

 . ٢/٣٩٣: ، أمحد١/٦٥٨: ، ابن ماجة٣/٣٦٠: ، النسائي٢/٢٦٤: ، أبو داود٧/٢٠٩



 ١٤

أن املصر على املعصية فاسق مؤاخذ فهذا إمنا هو فيمن عمل املعصية مث أصر عليها ألنه عمل اتصل  •
إمـا أن ال  : ينبه العزم على معاودته، فهذا هو املصر، أما من عزم عليها ومل يعملها فهو بني أمر

  .تكتب عليه، وإما أن تكتب له حسنة
وقوع الطالق بالنية من غري تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب، ألن ما يعاقب عليه مـن  أن  •

أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليها كما يستحقه على املعاصي البدنية ألا منافية 
لسوء، وهي أمور اختيارية ميكن اجتناا، خبالف الطالق فإنه لعبودية القلب، كالكرب والرياء وظن ا

  .قائم  باللسان أو ما ناب عنه من إشارة
  :الترجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، وهو ما اتفق عليه أكثر الفقهاء، وما تـدل عليـه   
لزواج والبيـع والشـراء   النصوص الصحيحة الصرحية، والطالق يف هذا ال خيتلف عن سائر العقود فا

واإلجارة وغريها ال يصح أحد منها بالتصميم اجلازم إن مل يربز هذا التصميم مبا يدل عليه من لفـظ  
  . وغريه من وسائل الداللة



 ١٥

  حكم اإلشهاد على الصيغةـ  ٢
  

وهي من املسائل املهمة اليت تضيق اال أمام الطالق غري املقصود، ومع ذلك نرى بعض التفريط 
فَإِذَا  ﴿: تعاىلالبحث فيها يف كتب فقه أهل السنة، فال جند هلا أثرا إال يف كتب التفسري عند قوله يف 

يمأَقو كُمنلٍ مدع يوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغةَ بادهوا الش
 لَّه٢ن اآليةم: الطالق(﴾ل(  

  :وقد اختلف الفقهاء فيها على قولني
عدم اعتبار اإلشهاد على الطالق شرطا لصحة إيقاع الطالق، وهو قول مجاهري : القول األول

ومن األدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع اإلمجاع (:العلماء، بل قد حكي فيه اإلمجاع، قال الشوكاين
املوزعي يف تيسري البيان والرجعة قرينته فال جيب فيها  على عدم وجوب اإلشهاد يف الطالق كما حكاه

، ومن األدلة كذلك عدم الوجوب بالقياس على األمور اليت ينشئها اإلنسان لنفسه ١ )كما ال جيب فيه
  . فإنه ال جيب فيها اإلشهاد

لكن هذا اإلمجاع قد يكون منتقضا ببعض ما روي عن السلف من ذلك، فعن عمران بن حصني 
أنه سئل عن الرجل يطلق املرأة مث يقع ا، ومل يشهد على طالقها وال على رجعتها   - هللا عنه رضي ا - 

  .طلقت لغري سنة، وراجعت لغري سنة، وأشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد: فقال
معروف أَو فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِ ﴿:تعاىلكان عطاء يقول يف قوله (: وقال ابن جريج

 كُمنلٍ مدى عوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نال جيوز يف نكاح وال طالق وال : قال) ٢:الطالق(﴾فَارِقُوه
  ٢ )رجاع إال شاهدا عدل

اشتراط اإلشهاد على الطالق، وهو قول اإلمامية، وقد نصوا على أنه ال بد مـن  : القول الثاين
شرط يف ، اشهدا أو مل يقل، وأن مساعهما التلفظ : سواء قال هلما، اء يسمعان اإلنش، حضور شاهدين 

ولو كملت شروطه األخرى، وكذا ال يقع بشاهد ، صحة الطالق، حىت لو جترد عن الشهادة مل يقع 
ولو شهد ، وال بشهادة فاسقني بل ال بد من حضور شاهدين ظاهرمها العدالة، واحد ولو كان عدال 

مل يشـترط  ، مل يقع الطالق، أما لو شهدا بـاإلقرار  ،  شهد اآلخر به بانفراد مث، أحدمها باإلنشاء 

                                                
 . ٣/١٢٠: القرطيب: ، وانظر٦/٣٠٠: نيل األوطار   )١(
 . ٤/٣٨٠: ابن كثري: انظر   )٢(



 ١٦

  .١مل يقبل، واآلخر باإلقرار ، ولو شهد أحدمها باإلنشاء . االجتماع
اإلشهاد على الطالق، وهو املروي عن أئمتنا، وهو أليـق  : قال أصحابنا: قال يف مقتنيات الدرر

 - يف الكايف عن الكاظم  ﴾إِذَا طَلَّقْتم النساَء  ﴿:ن العطف على قولهبظاهر اآلية، وعليه العمل عندنا، أل
إن اهللا تبارك وتعاىل أمر يف كتابه يف الطالق بشاهدين، ومل يرض : قال أليب يوسف  - رضي اهللا عنه 

، هلما إال عدلني  وأمر يف كتابه بالتزويج فأمهله بال شهود، وأنتم أثبتم شاهدين وأوجبتم فيما أمهـل 
  ٢)وأبطلتم الشاهدين فيما أكد
  :٣ومن أدلتهم على ذلك

ربكُم ال يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتقُوا اللَّه   ﴿: تعاىلقوله  •
ا أَنْ يأْتني بِفَاحشة مبينة وتلْك حدود اللَّه ومن يتعد حدود تخرِجوهن من بيوتهِن وال يخرجن إِلَّ

كُوهن بِمعروف اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه ال تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمراً فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِس
نفَارِقُوه كَـانَ   أَو نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهوا الشيمأَقو كُمنلٍ مدع يوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم

  )٢:الطالق) (يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً
ا الداللة على اشتراط اإلشهاد وال بأس من إيراد فقد نصوا على ان هاتني اآليتني حيمل سياقه

  :تفاصيل ما ذكروه هنا
  .اقتران من آخر زمان العدة وإشرافهن عليه: املراد من بلوغهن أجلهنف

تركهن ليخرجن من : الرجوع على سبيل االستعارة، كما أن املراد مبفارقتهن: واملراد بإمساكهن
  .العدة وينب

ظاهر يف الوجوب كسائر األوامر الواردة  ﴾أَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم و ﴿:تعاىل ال شك أن قوله
  :فهناك احتماالت ثالثة. يف الشرع وال يعدل عنه إىل غريه إال بدليل، إمنا الكالم يف متعلقه

  )١من اآلية: الطالق(﴾فَطَلِّقُوهن لعدتهِن  ﴿: تعاىل أن يكون قيداً لقوله - ١
  )٢من اآلية: الطالق(﴾فَأَمِسكُوهن بِمعروف ﴿: تعاىل يداً لقولهأن يكون ق - ٢
  )٢من اآلية: الطالق(﴾أَو فَارِقُوهن بِمعروف ﴿: تعاىل أن يكون قيداً لقوله - ٣

مل يقل أحد برجوع القيد إىل األخري فاألمر يدور بني رجوعه إىل األول أو الثاين، فالظاهر رجوعه 

                                                
ويسـتحب يف  ، الطالق  ، وقد نصوا على أن الشهادة ليست شرطا يف شيء من العقود إال يف٣/١٢/ شرائع اإلسالم   )١(

 . وكذا يف البيع، والرجعة ، النكاح 
 . ٥/٣٤٧: الربهان: ، وانظر اآلثار يف ذلك يف١١/١٧١: مقتنيات الدرر   )٢(
 . اإلشهاد على الطالق: العالمة جعفر السبحاين: انظر   )٣(



 ١٧

  :فذكرت للطالق عدة أحكام ،ألن السورة بصدد بيان أحكام الطالق إىل األول وذلك
  .أن يكون الطالق لعدن - ١
  .إحصاء العدة - ٢
  .عدم خروجهن من بيون - ٣
  .خيار الزوج بني اإلمساك واملفارقة عند اقتراب عدن من االنتهاء - ٤
  .إشهاد ذوي عدل منكم - ٥
  .عدة املسترابة - ٦
  .يف سن من حتيضعدة من ال حتيض وهي  - ٧
  .عدة أوالت األمحال - ٨

جمموع آيات السورة من أوهلا إىل اآلية السابعة جتد أا بصدد بيان أحكام الطالق  ناوإذا الحظ
وقد  )٢من اآلية: الطالق(﴾فَأَمِسكُوهن   ﴿: تعاىل ألنه املقصود األصلي، ال الرجوع املستفاد من قوله

  .ذكر تبعاً
قدم رجل إىل أمري : روى حممد بن مسلم قال،  - رضي اهللا عنهم  - آل البيت أئمة املروى عن أنه  •

إين طلقت امرأيت بعد ما طهرت من حميضها قبل أن : بالكوفة فقال  - رضي اهللا عنه  - املؤمنني 
أشهدت رجلني ذوي عدل كما أمـرك اهللا؟  :(  - رضي اهللا عنه  - أُجامعها، فقال أمري املؤمنني 

  - رضي اهللا عنهم  - روى بكري بن أعني عن الصادقني ١ )قك ليس بشيءاذهب فإن طال: فقال
وإن طلقها يف استقبال عدا طاهراً من غري مجاع، ومل يشهد على ذلـك رجلـني   :( أما قاال

أنه   - رضي اهللا عنه  - روى حممد بن الفضيل عن أيب احلسن ٢ )عدلني، فليس طالقه إياها بطالق
ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن اهللا أمر يف كتابه بالطالق إن الدين :( قال أليب يوسف

وأكد فيه بشاهدين ومل يرض ما إال عدلني، وأمر يف كتابه التزويج وأمهله بال شهود، فـأتيتم  
بشاهدين فيما أبطل اهللا، وأبطلتم شاهدين فيما أكد اهللا عز وجل، وأجـزمت طـالق انـون    

  . ٣احملرممث ذكر حكم تظليل ، )والسكران
  :الترجيح

  .نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على عدم صحة ما روي من اإلمجاع يف املسألة
                                                

 . ة أحاديث البابوالحظ بقي ٧/٣/١٢من أبواب مقدمات الطالق احلديث  ١٠الباب  ١٥ج : الوسائل   )١(
 . ٧/٣/١٢من أبواب مقدمات الطالق احلديث  ١٠الباب  ١٥ج : الوسائل   )٢(
 . ٧/٣/١٢من أبواب مقدمات الطالق احلديث  ١٠الباب  ١٥ج : الوسائل   )٣(



 ١٨

بل نرى أن ما توهم من اإلمجاع هو الذي صرف الكثري من احملققني القدامى عن البت فيها بقول، 
بل تعطي فرصة للمطلق القاصد  وإال فإا من أكرب املسائل اليت تسد كل ما ذكر من منافذ الطالق،

  .ملراجعة نفسه
ومع ذلك تبقى املسألة موضع حبث ونظر للتوثق من حصول اإلمجاع فيها أو عدم حصوله، أما 
من حيث الدليل النصي، فهو كما ذهب اإلمامية واضح الداللة على األمر باإلشهاد على الطـالق،  

أمر باإلشهاد على الطالق، وقيل على )٢:الطالق(﴾وا وأَشهِد ﴿:قوله تعاىل(: خالفا ملا قال القرطيب
   ١ )الرجعة والظاهر رجوعه إىل الرجعة ال إىل الطالق

وقد ذهب من احملدثني سيد سابق ـ رمحه اهللا ـ إىل ترجيح هذا القول واعتبار اإلمجاع عليـه    
الصحابة  إذا تبني لك أن وجوب اإلشهاد على الطالق هو مذهب هؤالء(: دعوى غري صحيحة، قال

والتابعني املذكورين تعلم أن دعوى اإلمجاع على ندبه املأثورة يف بعض كتب الفقه مراد ا اإلمجاع 
خاصة على أمر مـن   املذهيب ال اإلمجاع األصويل الذي حده كما يف املستصفى اتفاق أمة حممد 

ن اتهدين، وتبني ممـا  األمور الدينية النتقاضه خبالف من ذكر من الصحابة والتابعني ومن بعدهم م
رضي اهللا عنهم  - نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثري أن وجوب اإلشهاد مل ينفرد به علماء آل البيت 

  ٢ )كما نقله السيد مرتضى يف كتاب االنتصار، بل هو مذهب عطاء وابن سريين وابن جريج  - 
حممد شاكر القاضي املصري،  أمحد: عاملان جليالن، ومها ذهب إىل هذا أو كاد يذهب إليهوممن 

  . والشيخ أبو زهرة
 والظاهر من سياق اآليتني أنّ قوله : (ـ  قال األول ـ بعد ما نقل اآليتني من أول سورة الطالق 

راجع إىل الطالق وإىل الرجعة معاً، واألمر للوجوب، ألنه مدلوله احلقيقي، وال ﴾ وأشهدوا﴿ : تعاىل
ـ إالّبقرينة، وال قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا  ينصرف إىل غري الوجوب ـ كالندب

بالطالق على الوجه املأمور به،  فمن أشهد على طالقه، فقد أتى(: إىل أن قال) تؤيد محله على الوجوب
ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن مل يفعل فقد تعدى حدود اللّه الذي حده له فوقع عمله باطالً، 

  .٣ )عليه أي أثر من آثارهال يترتب 

                                                
 . ١٨/١٥٧: القرطيب   )١(
 . ٢/٢٩٢: فقه السنة   )٢(
نّ الشيخ أمحد حممد شاكر، كتـب كتابـاً حـول    أ لسبحاينوقد نقل الشيخ جعفر ا ١١٨: نظام الطالق يف اإلسالم   )٣(
العالمة الكبري الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء وكتـب   وأهدى نسخة منه مشفوعة برسالة إىل» نظـام الطالق يف اإلسالم«

 طالقـاً ومل  شاهدين حني الطالق، وإنه إذا حصل الطالق يف غري حضرة الشاهدين مل يكن إنين ذهبت إىل اشتراط حضور: إليه



 ١٩

إنّ الطالق ال يقع من غري : قال فقهاء الشيعة اإلمامية االثنا عشرية واإلمساعيلية: وقال أبو زهرة
وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ  ﴿: ـ يف أحكام الطالق وإنشائه يف سورة الطالق إشهاد عدلني، لقوله تعاىل
لَّهةَ لادهوا الشيمأَقو كُمنم   لْ لَـهعجي قِ اللَّهتي نمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم ظُ بِهوعي كُمذَل

فهذا األمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطالق وجواز الرجعة، فكان املناسب  )٢:الطالق( ﴾مخرجاً
به من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر يرشح ذلك  أن يكون راجعاً إليه، وإنّ تعليل اإلشهاد بأنه يوعظ

الشهود العدول ال خيلو من موعظة حسنة يزجوا إىل الزوجني، فيكون هلما خمرج  ويقويه، ألنّ حضور
  ١ )من الطالق الذي هو أبغض احلالل إىل اللّه سبحانه وتعاىل

ذا الرأي، فيشترط لوقـوع  وأنه لو كان لنا أن خنتار للمعمول به يف مصر الخترنا ه(: ويضيف
  (الطالق حضور شاهدين عدلني

وهذه املسألة من املسائل اليت تبني فهم فقهاء اإلمامية وتطبيقهم للمقاصد الشرعية من تشـريع  
الطالق، وهلذا، فإم يفتون باإلشهاد على الطالق، وال يفتون باإلشهاد عند الرجعة، وقد كان هذا 

نظـام  (كتب كتاباً حول الذي د شاكر، القاضي الشرعي مبصر الشيخ أمحد حمم حمل استغراب من
وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إىل العالمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ) الطالق يف اإلسالم

إنين ذهبت إىل اشتراط حضور شاهدين حني الطالق، وإنه إذا حصل الطالق يف غـري  :( وكتب إليه
يعتد به، وهذا القول وإن كان خمالفاً للمذاهب األربعة املعروفة إال حضرة الشاهدين مل يكن طالقاً ومل 

وذهبت أيضاً إىل اشتراط شاهدين ، أنه يؤيده الدليل ويوافق مذهب أئمة أهل البيت والشيعة اإلمامية
حني املراجعة، وهو يوافق أحد قولني لإلمام الشافعي وخيالف مذهب أهل البيت والشيعة، واستغربت 

واحد  )٢من اآلية: الطالق(﴾وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم  ﴿: ن يفرقوا بينهما والدليل لهمن قوهلم أ
  ) فيها

ال بأس من نقل بعضها هنا أجاب العالمة كاشف الغطاء يف رسالة إليه يبني وجه التفريق بينهما، ف
كرمية كما يف عادتـك مـن   مل متعن النظر هنا يف اآليات ال - وكأنك ـ أنار اهللا برهانك  :(ألمهيتها 

اإلمعان يف غري هذا املقام، وإال ملا كان خيفي عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطالق 
يا أَيها النبِي إِذَا   ﴿: وأحكامه حىت أا قد مسيت بسورة الطالق، وابتدأ الكالم يف صدرها بقوله تعاىل

  )١ن اآليةم: الطالق(﴾طَلَّقْتم النساَء 
                                                                                                                                 

الدليل ويوافق مذهب أئمة أهـل البيـت والشـيعة     يعتد به، وهذا القول وإن كان خمالفاً للمذاهب األربعة املعروفة إالّ أنه يؤيده
 . فما بعدها ١٧الشيخ جعفر السبحاين، سلسلة املسائل الفقهية، ص» اإلمامية

 . ٣٦٥: األحوال الشخصية   )١(



 ٢٠

مث ذكر لزوم وقوع الطالق يف صدر العدة أي ال يكون يف طهر املواقعة، وال يف احليض، ولزوم  
إحصاء العدة، وعدم إخراجهن من البيوت، مث استطرد إىل ذكر الرجعة يف خالل بيان أحكام الطالق 

أي إذا أشرفن )) ٢من اآلية: الطالق(﴾وففَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعر ﴿: حيث قال عز شأنه
على اخلروج من العدة، فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على املفارقة، مث عاد على تتمة أحكـام  

أي يف الطالق الذي سيق الكالم   )٢من اآلية: الطالق(﴾وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم ﴿: الطالق فقال
: إىل الرجعة اليت مل تذكر إال تبعاً وستطراداً، أال ترى لو قال القائلكله لبيان أحكامه ويستهجن عوده 

إذا جاءك العامل وجب عليك احترامه وإكرامه وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه، 
وجيب املشايعة وحسن املوادعة، فإنك ال تفهم من هذا الكالم إال وجوب املشايعة واملوادعة للعامل ال له 

ادمه ورفيقه، وإن تأخرا عنه، وهذا عمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح مل وخل
، هذا من حيث لفظ )والغفالت تعرض لالريب(يكن ليخفى عليك وأنت خريج العربية لوال الغفلة 

   ١ )الدليل وسياق اآلية الكرمية
وهنالك ما هـو أدق  :(حلكم، فقال وبعد هذا البيان التفسريي لآلية ذكر الوجه املقاصدي هلذا ا

وهو . وأحق باالعتبار من حيث الشرعية والفلسفة اإلسالمية ومشوخ مقامها وبعد نظرها يف أحكامها
ـ مجعي  أن من املعلوم أنه ما من حالل أبغض إىل اهللا سبحانه من الطالق، ودين اإلسالم كما تعلمون 

 سيما يف العائلة واألسرة، وعلى األخص يف الزجية ال يرغب يف أي نوع من أنواع الفرقة ال - اجتماعي 
  .بعد ما أفضى كل منهما إىل اآلخر مبا أفضى

فالشارع حبكمته العالية يريد تقليل وقوع الطالق والفرقة، فكثر قيوده وشروطه على القاعـدة  
أوالً  املعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده، عز أو قل وجوده، فاعترب الشاهدين العـدلني للضـبط  

وللتأخري واألناة ثانياً، وعسى إىل أن حيضر الشاهدان أو حيضر الزوجان أو أحدمها عندمها حيصل الندم 
: الطالق(﴾ال تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمراً  ﴿: ويعودان إىل األلفة كما أشري إليه بقوله تعاىل

   )١من اآلية
الشاهدين، ال شك أا ملحوظة للشارع احلكيم مضافاً إىل الفوائد وهذه حكمة عميقة يف اعتبار 

اُألخر، وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد التعجيل به ولعل للتأخري آفات فلم يوجب 
  ) يف الرجعة أي شرط من الشروط

                                                
 . اإلشهاد على الطالق: السبحاين العالمة جعفر: انظر   )١(
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  ألفاظ التعبري عن الطالق وأحكامها ا ـ ثاني
  أوال ـ التعريف

صرحية وكناية، : سب داللتها الصرحية وعدمها على الطالق إىل قسمنيتنقسم ألفاظ الطالق حب
  :وسنتحدث عن املراد بكال القسمني هنا

  ـ الكناية ١
الكنايةُ أن تتكلم بشيء وتريد به غريه وقد كَتبت بكذا عن كذا وكَنوت أيضا  كنايةً   : لغة

وكسرها واحدة الكُنى واكْتنى فالن بكذا فيهما ورجل كان وقوم كانونَ والكُنيةُ بضم الكاف 
وهو يكْنى بأيب عبد اهللا وال تقل يكىن بعبد اهللا وكناه أبا زيد وبأيب زيد تكْنِيةً وهو كَنِيه كمـا  

  .١تقول مسيه قلت وكَناه كذا وبكذا بالتخفيف يكنيه  كنايةً
، وعرفت بأا ترك التصريح بذكر ٢ةالكناية هي اللفظ املستعمل يف غري موضوعه لغ: اصطالحا

  .٣الشيء إىل ما يلزمه لينتقل من املذكور إىل املتروك
  : ونستطيع من خالل هذين التعريفني وغريمها أن جنمل خصائص الكناية فيما يلي

أن تكون خفية يف الداللة على معناها، ألن أصلها ما فيه خفاء ومنه كنيته أبا عبـد اهللا كأنـك    •
  .الكنية تعظيما له، ومنه الكن إلخفائه األجسام وما يوضع فيهأخفيت االسم ب

فإن كان املراد ؛ أا ليست مناقضة للصريح، ألن خالف الشيء قد يكون نقيضه وقد يكون ضده  •
  وهو ليس بكناية، ، من اخلالف ههنا نقيضه، فهو ما مل يظهر املراد به ظهورا بينا

  .ها وأن مبناها على االنتقال من الالزم إىل امللزومأن الكناية ال تنايف إرادة احلقيقة بلفظ •
  :ـ الصريح  ٢
الـمـحض الـخالص مـن  : الصرِيح والصراح والصراح والصراح، والكسر أَفصح: لغة

: وصرح الشيُء. كل شيء؛ رجل صريح وصرحاء، وهي أَعلـى، واالسم الصراحةُ والصروحةُ
ـلُصريح :وكل خالص. خمن الرجال والـخيل. ص رِيحوجيمع الرجال : والص ،ضـحالـم

الصريح الرجل الـخالص النسب، : علـى الصرحاء، والـخيل علـى الصرائح؛ قال ابن سيده

                                                
 . ١٥/٢٣٣:، لسان العرب٢٤٢:خمتار الصحاح   )١(
 . ٣/١٥٢: أنوار الربوق   )٢(
 . ١/٦٦:كشف األسرار   )٣(
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جاء بنو متيم صـرِحيةً إِذا  : والـجمع الصرحاء وقد صرح، بالضم، صراحة وصروحة؛   وتقول
  . ١ملـم خيالطهم غريه

هو ما ال ينصرف عنه بنية صرفه، وقد فسر بأن معناه ما : عرفه ابن عرفة بقوله: اصطالحا
  .٢ال تنفع النية يف رفعه

  ألفاظ التعبري عن الطالق يف املذاهب الفقهية: ثانيا
اختلف الفقهاء اختالفا شديدا يف صيغ الطالق حبيث ال ميكن حصر أقواهلم يف ذلك، ولـذلك  

  .املذاهب يف صيغ الطالق مبتورة عن أدلتها، واليت سنذكرها يف املطلب الثالث سنذكر هنا خالصة
  : مذهب احلنفية

، صريح وكناية، وصريح الطالق هو لفظ الطـالق ومشـتقاته   : ٣للتعبري عن الطالق أسلوبان
  .وال حيتمل غريه، ألن الطالق وضع حلل قيد النكاح خصيصا ؛ وكذلك ترمجته إىل اللغات األعجمية 

  : والكناية تنقسم عندهم إىل األنواع التالية
ما يكون معناه جواب طلب التطليق، فال يصح سباً للمرأة وال رداً هلا عـن  : النوع األول

  :طلب التطليق، وهو يشتمل على ألفاظ، ميكن تقسيمها إىل ما يلي
ئن، وهـي  أو نوى البا. ـ األلفاظ اليت تقع ا طلقة واحدة رجعية، وإن نوى أكثر منها  ١

  :هي  ٤ثالثة ألفاظ
  .وهو ختيري بني األمر بالعدة، أو األمر بعد أيادي الزوج ونعمه عليها: اعتدى •
واسترباء الرحم معناه تعرف طهارته من ماء الرجل، وهو كناية عن العدة، ألن : استربئي رمحك •

  .تعرف براءة الرحم تكون بالعدة
ة واحدة، وحيتمل أنت واحدة، مبعىن منفردة يف وهذا اللفظ حيتمل أنت طالق تطليق: أنت واحدة •

: أو يف احلسن، وعلى هذا يكون لفظ واحدة منصوباً ألنه وصف للمصدر، فهل إذا قال. القبح
                                                

 . ٢/٥٠٩: لسان العرب   )١(
 . ١٩٣: شرح حدود ابن عرفة   )٢(
، فتـاوى  ٣٢٧: لسـان احلكـيم   ٤/٧٤، شرح فتح القديرك ٦/٧٥: ، املبسوط٣/٣٠٠: حاشية ابن عابدين: انظر   )٣(

 . ٣٢٢/ ١:السغدي
مجيع األلفاظ اليت ذكرت يف األنواع الثالثة يقع ا الطالق بائناً ما عدا األلفاظ اليت سنذكرها، فإنه يقع بكل لفظ منها    )٤(

يقع به الـثالث، وذلـك ألن   أما إذا نوى به الثالث فإنه يصح و. طالق رجعي، فإذا نوى بالبائن ثنتني فإنه ال يقع به إال واحدة
ة املراد بلفظ البائن بينونة املرأة من الزواج، والبينونة ال حتتمل التثنية ألا مصدر ال يراعى فيه العدد، فإما أن يراعى فيـه الوحـد  

تفويض الثالث فيكون مقيداً ا، أو يراعى فيه اجلنس املستغرق ألفراده فيشتمل الثالث، ويستثىن لفظ اختاري فإنه ال يصح فيها 
 . هلا
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أنه يقع الطالق ولو حلناً، ألن اإلعراب ال : أنت واحدة بالرفع ونوى الطالق يقع أو ال؟ واجلواب
امي، على أن الرفع قد حيمل على وجه صحيح من يعترب يف هذه الباب، خصوصاً إذا صدر من الع

  .معناه أنت تطليقة واحدة، فجعل املرأة نفس التطليقة مبالغة: اإلعراب، فيقال
  :ـ األلفاظ اليت تقع ا طلقة واحدة رجعية، وتقع ا الثالث إن نوى الثالث، وألفاظها هي ٢
إنشاء حتريرهـا مـن قيـد    فإا حتتمل االخبار حبريتها يف تصرفها وحتتمل : أنت حرة •

  .النكاح
واإلرسال إما ألنه طلقها، . أرسلتك: من السراح وهو اإلسال، فكأنه قال هلا: سرحتك •

 . دار أبيها، أو حنو ذلكيفأو لتمكث يوماً 
وهي مثل سرحتك، ألن فراقها إما أن يكون لتطليقها، وإما أن يكون فراقـاً  : فارقتك •

 .مؤقتاً باالنصراف من املرتل مثالً
ومها كنايتان عن تفويض الطالق للمرأة، ألن كالً منهما حيتمل : اختاري، وأمرك بيدك •

معنيني، فاختار نفسك يصح أن يراد به اختاري نفسك بالطالق، أو اختاري نفسك يف 
وكذلك أمرك بيدك، فإنه يصح أن يراد به أمرك بيدك يف الطالق، أو  ألعمالاعمل من 

ا يصح تفويض الطالق ذين اللفظني بشرط أن ينـوي  يف تصرفاتك املختصة بك، وإمن
الزوج الطالق هلا، أو يدل احلال على أنه فوض، كما إذا طلبت منه أن يطلقها يف حالة 
الغضب، فإذا فوض هلا يف هذه احلالة وطلقت نفسها بانت منه، أما إذا مل تطلق فإا ال 

  .تبني
  : ال خيلو من احلاالت الثالثة التاليةمن ينطق بكلمة من هذه الكلمات : حكم هذا النوع

، فإذا كان يف حالة غضب، وقال لزوجته، اعتدي، أن يكون يف حالة غضب: احلالة األوىل
: أو أنت واحدة اخل وقع عليه الطالق قضاء، سواء نوى، أو مل ينو، فإذا قال. أو استربئي رمحك

  . اللّهمل أنو الطالق مل يصدق، ولكن ال يقع عليه ديانة بينه وبني
أو سـأله  . ، مبعىن أن املرأة سألته الطالقأن يكون يف حالة مذاكرة الطالق: احلالة الثانية

اعتدي، أو استربئي رمحك وقع عليـه الطـالق   : شخص طالقها،، فإذا سألته الطالق فقال هلا
  .قضاء، سواء نوى، أو مل ينو، وسواء كان يف حالة غضب، أو يف حالة رضا

إذا كان يف حالة رضا بدون مذاكرة طالق، وقـال  : أن يكون يف حالة رضا: احلالة الثالثة
مل أنو ا الطالق، فإنه يصدق : كلمة من هذه الكلمات فإنه ال يقع ا طالق إال بالنية، وإذا قال

 .بيمينه
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حكم ووما يصح رداً، أي دفعاً هلذا السؤال،  ما يصح جواباً للسؤال عن التطليق: النوع الثاين
أو يف حالة رضا، أو يف حالة . لقسم أن الطالق ال يقع به إال بالنية، سواء كان يف حالة غضبهذا ا

  . مذاكرة الطالق
مل أنو الطالق، فإنه يصدق بيمينه قضاء، وهو وشأنه فيما بينه وبني اللّه، وذلك ألـا  : فإذا قال

رد فقد نوى ما حيتمله اللفظ، حتتمل ردها عن طلب الطالق، وحتتمل إجابتها إىل طلبها، فإذا نوى ال
فيقبل قوله قضاء يف حالة مذاكرة الطالق، ويف حالة الغضب، خبالف القسم األول، فإنه ال حيتمـل  

وحال الغضب مطلقاً، وال يسمع منه أنه مل ينو . سوى إجابتها عن سؤال الطالق، فيقع حال املذاكرة
إرادة غري الطالق، وهذا القسم يشتمل علـى   وعدم املذاكرة فإنه حيتمل. الطالق، أما يف حال الرضا

  :ألفاظ، منها
اخرجي، فإنه حيتمل أن يكـون  : طلقين، فقال هلا: فإذا قالت له: أمرها باخلروج وحنوه •

جوباً هلا عن سؤال الطالق، وحيتمل أن يكون مراده اخرجي اآلن من املرتل حىت يهـدأ  
اذهيب، أو قومي : ة هلذا اللفظالغضب وتنصريف عن طلب الطالق، ومن األلفاظ املشا

  .،أو انتقلي، أو انطلقي
علـى   -وهو الربقع  -كقوله هلا تقنعي أو تربقعي، أي ضعي القناع : أمرها باالستتار •

فأمرها بلـبس   -أو استتري  -وجهك، ومنها ختمري، أي البسي اخلمار، وهو املالءة 
ن أجل تطليقها إذ ال حيل له أن يكون ذلك م: الربقع أو اخلمار، أو الستر حيتمل أمرين

النظر إليها بعد، أو لئال ينظرها أحد وهي غضبانة، فيكون على األول جواباً لسـؤال  
  .الطالق، ويكون على الثاين رداً لطلب الطالق

ومعناه ابتعدي، وهو مثل اخرجي،  -بالغني والراء  -كفوله هلا اغريب : أمرها باالبتعاد •
التطليق، وحيتمل أن يكون الغرض منه البعد املؤقـت  حيتمل أن يكون جواباً عن طلب 

من العزوبة مبعىن البعد، وهي مثل  -بالعني والزاي  -ومنها اعزيب . الذي ينكسر به الشر
 .اعزيب

حكـم  و، ما يصلح جواباً للمرأة عن سؤال الطالق، وما يصلح شتماً هلا: النوع الثالث
يف حالة الغضب، ويف حالة الرضا، أمـا يف حالـة   هذا القسم أنه ال يقطع به الطالق إال بالنية 

  :مذاكرة الطالق فإنه يقع قضاء بدون نظر إىل نية ويشتمل هذا القسم على ألفاظ ،منها
مبعىن خالية عن النكاح، أو خالية عن األدب واخلري، فاملعىن األول يصلح جوابـاً  : خلية •

  . و ظاهرلسؤال الطالق، واملعىن الثاين يصلح شتماً للمرأة، كما ه
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مبعىن منفصلة عن النكاح، أو منفصلة عن األدب وحسن اخللق، فهـي  : برية، أو بريئة •
  .كاألول تصلح جواباً وسبباً

أنت بائن حيتمل أا منفصلة من النكـاح، أو  : من بان الشيء انفصل، فقوله هلا: بائن •
  .منفصلة عن اخلري واألدب، كما يف األول

أنت بتة كان معناه أنت منقطعة إما عن النكـاح، أو  : امبعىن منقطعة، فإذا قال هل: بتة •
  .األدب

وهي مثل بتة مبعىن منقطعة، ومنه فاطمة البتول، أي منقطعة النظري عـن نسـاء   : بتلة •
  .العاملني نسباً وديناً رضي اللّه عنها

  :، ومن األلفاظ اليت ذكروهامشتقات لفظ الطالق: النوع الرابع
فإن هذا اللفظ حيتمل إطالقها من القيـد، وحيتمـل    :-بتخفيف الالم  -أنت مطلقة  •

إطالقها من عقد النكاح، فيقع به الطالق بالنية، ولكن ملا كان مشتمالً علـى مـادة   
  .الصريح فإنه ال يقع به إال واحدة رجعية

أنت أطلق : إذا كانت امرأة علي مطلقة، فقوله: أنت أطلق من امرأة علي: أن يقول هلا •
حيتمل أا أكثر إطالقاً منها يف شؤوا، وحيتمل أا أشد منها تطليقاً  منها أفعل تفضيل،

من عقد الزواج، فإذا نوى الثاين طلقت واحدة رجعية، وإمنا تلزم النية إذا مل تقـل لـه   
أنت أطلق منها وقع : إن حممداً طلق زوجته، فإذا قالت له ذلك وأجاا هو بقوله: امرأته

نة، ألن داللة احلال جتعله من باب الصريح، ال مـن بـاب   الطالق بدون نية قضاء ديا
  الكناية، فيقع بدون نية، أما إذا مل تقم قرينة فإنه يكون كناية ال يقع إال بالنية، 

أنت ط ا ل ق وذلـك ألن احلـروف   : كأن يقول: أن ينطق بالطالق حبروف اهلجاء •
ا من النية، وإذا نوى يقع املقطعة ال تستعمل فيه اللفظ الصريح، فال بد لوقوع الطالق 

  .واحدة رجعية
 -بضم الالم وفتحهـا   -نت طال أالطالق عليك، أو الطالق لك، أو : أن يقول هلا •

أما بكسرها فإنه يكون صرحياً ال حيتاج إىل نية على املعتمد، وذلك ألن حذف آخـر  
حاله  الكلمة مشهور يف العرف، فإذا حذف اآلخر مع بقاء شكل احلرف الذي قبله على

فإن معىن الكلمة ال يتغري، أما إذا غري شكله بالرفع، أو النصب فإنه حيتمـل أن يكـون   
أنت طال حيتمل أن يكون طال فعل، أي طال عمـرك  : املراد به أمراً آخر فإذا قال هلا

  .مثالً، وبالرفع حيتمل أن يكون املراد تشبيها باسم
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هذه احلالة يكون أمر طالقها بيدها إذا  ويف: وهبتك طالقك، أو أعرتك طالقك: أن يقول هلا •
نوى به الطالق وكذا أقرضتك طالقك أو قد شاء اللّه طالقك أو شئت طالقك، أو قضي اللّـه  

: طالقك أو طلقك اللّه، ففي كل هذه األلفاظ يقع بالنية طلقة واحدة رجعية، وأما إذا قال هلـا 
  .أة وما أنا لك بزوجخذي طالقك فإنه صريح على املعتمد، ومنها لست يل بامر

إنه : ال بعضهمقأنا بريء من طالقك ونوى به الطالق، وقد اختلفوا يف هذه الصيغة ف: أن يقول هلا •
ال يقع به شيء ولو نوى، وذلك ألن الرباءة من الطالق ترك له، وال معىن ألن يراد من الشـيء  

 .ضده
وكذا إذا سألته الطـالق  أعتقتك ونوى به الطالق بانت منه، : فإذا قال هلا: لفظ العتق •

 .أعتقتك وإن مل ينو، ألن داللة احلال تقوم مقام النية: فأجاا بقوله
  :ملالكيةامذهب 

، صريح وكناية، وصريح الطالق عندهم هو لفظ الطالق ومشتقاته :١للتعبري عن الطالق أسلوبان
  .وال حيتمل غريه، صا ألن الطالق وضع حلل قيد النكاح خصي؛ وكذلك ترمجته إىل اللغات األعجمية 

  :والكناية تنقسم عندهم إىل نوعني، مها
وهي ما كانت داللتها على الطالق غري ظاهرة، وحكمها يتبع النية، : الكناية اخلفية: النوع األول

فإن مل تكن له نية أصالً، أو نوى عدم الطالق فإنه ال يلزمه ا شيء وإن نوى الطالق لزمه، مث إذا نوى 
ادخلي الدار ونوى به ثالث طلقت : واحدة، وإن نوى أكثر لزمه األكثر، فلو قال المرأتهواحدة لزمه 

  .منه ثالثاً، فاملدار فيها على النية
إنه يلزمه الثالث، ولكنهم : واختلف فيما إذا نوى ا الطالق ولكنه مل ينو عدداً، فقال بعضهم

ال يلزمه إىل واحدة، فكيف تلزمه الـثالث   اعترضوا على هذا بأن الطالق الصريح إذا مل ينو به عدداً
وأجيب بالفرق بني احلالتني، وذلك ألن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده يف ذلك ! بالكناية اخلفية؟

إنه ال جيب به إال : وبعضهم قال. فعومل بالثالث احتياطاً، وال فرق يف ذلك بني املدخول ا، وغريها
  : ل ا، ورجعية يف املدخول ا، وهي ثالثة أقسامطلقة واحدة بائنة يف غري املدخو

: ما يوجد فيه حروف الطالق، ولكن العرف مل يستعمله يف إنشاء الطالق، وهو ثرثرة ألفاظ مثل
  .منطلقة، مطلوقة، مطلقة بفتح الالم خمففة

لك، ما حيتمل الداللة على الطالق مع بعد حنو اذهيب، انصريف، مل أتزوجك، أنت حرة، احلقي بأه
                                                

، حاشـية  ٤/١١٦: ، مواهـب اجلليـل  ٢/٣٦٥:، الشرح الكبري٢/٣٤: ، الفواكه الدواين٢/٣٦٥: حاشية الدسوقي   )١(
 . ٢/١٠٢: العدوي
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لست يل بامرأة من غري تعليـق  : ال، أو قال هلا: ومثل ذلك ما إذا سأله شخص، هل لك امرأة، فقال
أو نوى الطالق بدون . إن دخلت الدار فلست يل بامرأة، فإن مل ينو به شيئاً: على شيء، أما إذا قال هلا

  .ق بدون ميني يف اإلفتاءعدد، فإنه يلزمه ثالث، وإن نوى غري الطالق فإنه يصدق بيمينه قضاء، ويصد
أن يكون بني اللفظ وبني الطالق عالقة ما، حنو كلي واشريب، وادخلي، واسقين املاء، وغري ذلك 
 .من األلفاظ اليت يقصد ا تطليق زوجته، وليست من الطالق الصريح، وال الكناية الظاهرة اآليت بياا

الق ذه األلفاظ كلها أن يكون العـرف  ويشترط يف وقوع الط: الكناية الظاهرة: النوع الثاين
جارياً على أن يطلق الناس ا، أما إذا كانوا ال يطلقون ذه العبارات، فإا ال تكون كناية ظاهرة، بل 

ال حيل للمفيت : تكون من الكنايات اخلفية اليت ال يقع ا شيء إال بالنية، وقد قال احملققون من املالكية
ه من األحكام املبنية على العوائد والعرف، كاملنافع يف اإلجارة، والوصـايا  أن يفيت يف الطالق وغري

والنذر، واألميان، إال بعد أن يعلم عرف أهل البلد أو القبيلة يف ذلك األمر، وهلذا فإن معظم الكنايات 
اخلفية يف  الظاهرة اليت قال املالكية إنه يقع الثالث يف املدخول ا بدون نظر إىل نية هي من الكنايات

 .زماننا ألنه مل يطلق ا أحد
 :وقد قسم املالكية ألفاظ الكناية الظاهرة إىل مخسة أقسام هي

ـ ما يلزم فيه الطالق الثالث، سواء كانت الزوجة مدخوالً ا أو ال بدون نظر إىل نية، وإمنا   ١
ت من الكنايات اخلفية اليت يقع ما الثالث إذ كان العرف جارياً على أن يطلق الرجل ما، وإال كان

  : تقدم حكمها، وهلذا القسم لفظان
إنه نـوى  : فإذا قال هلا هذه الكلمة طلقت منه ثالثاً سواء قال: أنت بتة: أن يقول هلا •

الطالق أو ال، وسواء قال إنه نوى واحدة أو أكثر، وذلك ألن البت معناه القطع، فكأنه 
  . قطع عقدة النكاح اليت بينهما بتاتاً

فهذا كناية عن أنه ألقى عصمتها من يده على كتفها، فال شأن : حبلك على غاربك: ن يقول هلاأ •
 .له ا فيقع عليه الطالق الثالث

ـ ما يلزم فيه الطالق الثالث إذا كانت الزوجة مدخوالً ا، أما إن كانت غري مدخول ا فإنه  ٢
  :اع من األلفاظيلزمه فيه طلقة واحدة إن مل ينو أكثر، وهو ثالثة أنو

فإذا قال هلا ذلك، وكانت مدخوالً ا، وقع عليه : أنت طالق واحدة بائنة: أن يقول هلا •
الطالق الثالث وذلك ألن البينونة بغري عوض وبغري لفظ اخللع بعد الدخول تنحصر يف 
البينونة الكربى، وهي الطالق الثالث أما إذا كانت قبل الدخول، أو كانـت مقارنـة   

  .لع فإا تكون واحدة، وقد أمهلوا لفظ الواحدة الدال على الرجعية لالحتياطلعوض اخل
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أنت طـالق،  : كأن يقول هلا: أن يذكر لفظ الطالق صرحياً وينوي به الواحدة البائنة •
وهو ينوي به واحدة بائنة فإن كانت الزوجة مدخوالً ا طلقت منه ثالثـاً ألن نيـة   

مل تكن مدخوالً ا طلقت واحدة إن مل تكن له نيـة،  الواحدة البائنة كالنطق ا، فإن 
  . فإن نوى أكثر عومل مبا نواه

ادخلي الدار ونوى : كما إذا قال هلا: أن يذكر لفظ كناية خفية، ويريد به تطليقها واحدة بائنة
ا كانت لثالث إذاأنت طالق واحدة بائنة فإنه يلزم بذلك الطالق : به تطليقها واحدة بائنة، فكأنه قال هلا

 .الزوجة مدخوالً ا فإن مل تكن مدخوالً ا، لزمته طلقة واحدة إال أن ينوي أكثر
خليت سبيلك، فإنه، ال فائدة فيه، وذلك ألن : أما التعبري عنها بالكناية الظاهرة، كما إذا قال هلا

ائنة، فإذا قال المرأته الكناية الظاهرة يلزمه فيها الطالق الثالث يف املدخول ا وإن مل ينو الواحدة الب
  . خليت سبيلك طلقت منه ثالثاً وإن مل ينو الواحدة البائنة: املدخول ا

غريها، ولكن يف املدخول ا تلزمه الثالث وإن وـ ما يلزم به الطالق الثالث يف املدخول ا   ٣
ى، أو مل ينو شيئاً، ألنه مل ينو، أو نوى واحدة، أو ثنتني، أما غري املدخول ا فإنه يلزمه الثالث إن نو

  :من الكنايات الظاهرة اليت ال تتوقف على نية، ومن ألفاظ هذا القسم
وهبتـك ألهلـك، أو وهبتـك    ، أنت كامليتة والدم وحلم اخلرتير: أن يقول هلا •

  .لنفسك
، ويريد من األهل الزوجة أمـا إذا أراد  ما أرجع إليه من أهل احلرام: أن يقول هلا •

  .يقبل منه أقاربه غريها فإنه
أنت خلية أو برية، أو أنا منك خلي أو بري، أو أنت بائنة أو أنـا  : أن يقول هلا •

  .منك بائن
فكل هذه األلفاظ يقع ا الطالق الثالث يف املدخول ا ولو نوى أقل، أو مل ينـو، ويف غـري   

إنه مل : الطالق، وقال املدخول ا يقبل منه إذا نوى أقل من الثالث إال إذا دلت قرينة على أنه ال يريد
ينو الطالق فإنه يقبل منه قضاء وإفتاء بيمينه، وذلك كما إذا كان يتكلم معها يف نظافتها ورائحتـها،  

أنت كامليتة والدم وحلم اخلرتير وأراد بذلك قذارا ونتنها، أو كان يتكلم معها يف حسـن  : فقال هلا
خالية من األدب، أو بريئة منه، أو كانت تتكلم معه  أنت خلية، أو برية، أي: األدب واملعاشرة فقال هلا

وهبتك ألهلـك، أو وهبتـك   : يف احتياج أبويها إىل خدمتها، أو يف احتياجها إىل الراحة، فقال هلا
أنت بائنة مين، أي منفصلة عـن  : أو طلب منها أن تقرب منه وكان بينهما فرجة، وقال هلا. لنفسك

ه املالكية بساط اليمني، فإذا دل البساط على أنه ال يريد الطالق مالصقيت، أو حنو ذلك وهذا ما يسمي
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 .فإنه يقبل منه يف املدخول ا وغريها
: ـ ما يلزم به الطالق الثالث إال إذا نوى أقل منها يف املدخول ا وغريها، وهي أن يقول هلا  ٤

مل ينو شيئاً، أما إذا نـوى   خليت سبيلك فإذا قال المرأته ذلك فإنه يلزمه الثالث إن نوى الثالث، أو
خليت سبيلك طلقة : واحدة، أو اثنتني فإنه يلزمه ما نواه، سواء دخل ا، أو مل يدخل فإذا نوى بقوله

واحدة بائنة يف املدخول ا لزمه الثالث، وإن مل ينو الثالث، ملا عرفت من أن الواحدة البائنة يلزم ا 
 .غري املدخول ا فإنه يلزمه واحدة، كما تقدم الثالث، فكذا ما يعرب به عنها، أما يف

 .ـ ما يلزم فيه واحدة يف املدخول ا وغريها إال إذا نوى أكثر، وهو اعتدي، وفارقتك ٥
  :لشافعية امذهب 

، صريح وكناية، وصريح الطالق عندهم هو لفظ الطالق ومشتقاته : ١للتعري عن الطالق أسلوبان
تصرف منهما من صريح الطالق، وكذلك ترمجتـه إىل اللغـات   وما  ، الفراق والسراح : ولفظي

  .وال حيتمل غريه، ألن الطالق وضع حلل قيد النكاح خصيصا ؛ األعجمية 
يشترط يف الكناية اليت يقع ا الطالق أن تكون حمتملة للطالق حبيث يكون اللفظ داالً علـى  و

ناك اللّه، ألنه حيتمل أغناك اللّـه عـين ألين   أغ: الفرقة داللة ظاهرة، فليس من الكنايات ما لو قال هلا
طلقتك، ولكن هذا تعسف، ومثله اقعدي وقومي، وزوديين، وأحسن اللّه عزاءك، وكذا علي السخام 

ليست من الكناية، ولكن املعتمد : ال أفعل كذا، ألن السخام ال حيتمل الطالق، أما كلي، واشريب فقيل
 .اشريب مرارة الفراق، وقد يقال إن هذا تعسف ظاهرأا من الكناية، ألا حتتمل كلي و

  :فمنها. ما ألفاظ الكنايات اليت تنبئ عن الفراقأ
  .أطلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة: ما يشتمل على حروف الصريح، وهي •
ما ليس كذلك، كأنت خلية، أنت برية، بتة، أي مقطوعة الوصلة، بتلة، متروكة النكاح، بائن،  •

ك فإنه حيتمل افعلي ذلك ألين طلقتك، وكذا احلقي بأهلك، حبلك علـى  اعتدي، استربئي رمح
وهو اإلبل، وهو كناية عن أنه ال يهتم بشـأا ألنـه    - بفتح السني  - ال أنده سربك . غاربك

أشركتك مع : ومنها أن يقول هلا - أي ألين طلقتك  - طلقها، وكذا اعزيب واغريب، وكذا دعيين 
  .أي من الزوج وكذا تزودي، أي اخرجي، سافري أي ألين طلقتكفالنة املطلقة ومنها جتردي، 

وذلك ألن الزوج وإن مل يصلح إلضافة الطالق إليه ولكن ملا . أنا طالق منك، أو بائن: أن يقول هلا •
كان حمجوراً عليه زواج أختها، أو التزوج بأكثر من أربعة صح أن يطلق نفسه من هذا القيد، فإذا 

                                                
: ، حاشـية البجريمـي  ٥/٣٧٥: ، الوسيط٢/٤٣٩: ، اإلقناع للشربيين٤/١٠: ، إعانة الطالبني٢/٨١: املهذب: انظر   )١(

 . ٢/١٢٧:، فتح الوهاب٤/١٧:، فتح املعني٨/٢٦: ، روضة الطالبني٤/٢٢١ :حواشي الشرواين ٤/٣
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أو نوى تطليقها فإنه يعمل بنيته، فإن مل ينو طالقها فال يقع به شيء،  أضاف الطالق إىل نفسه،
: سواء نوى الطالق يف ذاته، أو نوى طالق نفسه، أو مل ينو شيئاً، وهذا خبالف ما إذا قال هلـا 

 .استربئ رمحي منك، أو أنا معتد منك، فإنه حمال يف حقه فال يقع به طالقها
 .  عليك، ونوى طالقها فإنه يلزمهأعتقتك، أو ال ملك يل: ن يقول هلاأ •
الزمي الطريق، لك الطالق، عليك الطالق، وهكذا كل لفظ حيتمل الطالق وغريه : أن يقول هلا •

 .فإنه يكون كناية يقع ا ما نواه
أعتقتك، ونوى به الطالق لزمه مـا نـواه،   : من كنايات الطالق لفظ العتق، فإذا قال لزوجتهو •

أنت طالق وأراد به العتق فإنـه  : كناية عن العتق، فإذا قال لعبدهوكذلك لفظ الطالق يستعمل 
  .يصح

  :مذهب احلنابلة
، صريح وكناية، وصريح الطالق عندهم هو لفظ الطالق ومشتقاته :١للتعبري عن الطالق أسلوبان

  .وال حيتمل غريه، ألن الطالق وضع حلل قيد النكاح خصيصا؛ وكذلك ترمجته إىل اللغات األعجمية 
  :كناية تنقسم عندهم إىل ثالثة أقسام هيوال

 : هي األلفاظ املوضوعة للبينونة، وهي ست عشرة كناية، وهي: الكناية الظاهرة
أنت خلية، وبرية، أو بريئة، وبائن، وبتة، وبتلة، وحرة، وأنت احلرج، يعين حلرام، اإلمث، وحبلك 

ك، وال سلطان يل عليـك،  على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت لألزواج، وال سبيل يل علي
 .وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي، وأمرك بيدك

يقع ا الطالق الثالث إذا نوى الطالق سواء نـوى  : اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة، فقيلو
  .واحدة، أو أكثر أما إذا مل ينو ا الطالق فال يقع شيء، وهذا هو املشهور يف املتون

أخرجي، : أخفى يف داللتها على الطالق من األوىل، وهي ألفاظ منهاوهي : الكناية اخلفية: ثانيا
اذهيب، ذوقي، جترعي، خليتك، أنت خمالة، أنت واحدة، لست يل امرأة، اعتدي، استربئي رمحـك،  
اعزيب، احلقي بأهلك، ال حاجة يل فيك، ما بقي شيء، أعفاك اللّه أراحك اللّه مين، اختاري، جرى 

، والسراح، وما تصرف منهما، وكذا طلقك اللّه بيين وبينك يف الدنيا واآلخرة، ومنه لفظ الفراق. القلم
 .وأبرك اللّه لك

حكم هذه أنه إن مل ينو ا الطالق فال يلزمه شيء، وإن نوى الطالق ومل ينو عدداً لزمه طالق و
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 ٣١

  .واحدة، وإن نوى واحدة أو أكثر لزمه ما نواه
 :نت ظاهرة، أو خفية شرطانويشترط لوقوع الطالق بالكناية سواء كا

أن ينوي ا الطالق، ألن اللفظ حيتمل غري الطالق، فال يتعني الطالق إال بالنية، : لشرط األولا
ويقوم مقام النية داللة احلال كما إذا كانت بينهما خصومة، أو كان يف حالة غضب، أو كان جواب 

بال نية ألن داللة احلال تغري حكم األقـوال   سؤاهلا الطالق، ففي هذه احلالة يقع الطالق بالكناية ولو
  .واألفعال

فإذا ادعى يف حال الغضب أو يف حال سؤاهلا الطالق أو يف حال اخلصومة أنه مل يرد به الطالق 
فإنه ال يسمع منه قضاء، ولكن بينه وبني اللّه ال يقع عليه شيء إن كان صادقاً، أما يف غـري هـذه   

أنت بائن، وادعى أنه مل ينو طالقاً : رضا ومل تسأله طالقها، وقال هلا األحوال، كما إذا كان يف حالة
 .فإنه يسمع منه قضاء أيضاً، ألن النية خفية، وقد نوى ما حيتمله اللفظ

واخلالصة أنه ال يقع طالق بلفظ الكناية إال بالنية، سواء كانت ظاهرة أو خفية مث إن أمر النيـة  
إذا نوى الطالق ومل ينو عدداً فإنه يف الكنايات الظاهرة يقع بـه   موكول للمطلق قضاء وديانة إال أنه

الثالث على املشهور، وكذا إذا نوى واحدة، أما على القول الثاين وهو أنه ال يقع بالكنايات إال مـا  
نوى، فإنه إذا نوى طالقاً ومل ينو عدداً وقعت عليه طلقة واحدة كما إذا نوى واحدة، فإذا نوى أكثر 

 .واهوقع ما ن
 .أما داللة احلال فإنه ال يقبل دعوة عدم نية الطالق قضاء، ولكن بينه وبني اللّه يعامل مبا نواه

أنت بتة، ومل يرد ا طالقاً : أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية، فإذا قال هلا: لشرط الثاينا
ترك النية يف أول جزء من مث نوى الطالق ا بعد انقضاء النطق فإنه ال يقع ا شيء، ومثله ما لو 

لفظ الكناية ونوى يف اجلزء الثاين فإنه ال يقع ا شيء، أما إذا نوى يف أول جزء وترك النيـة يف  
  .اجلزء الثاين فإنه يقع
  :مذهب الزيدية

، صريح وكناية، وصريح الطالق عندهم هو لفظ الطالق ومشتقاته :١للتعبري عن الطالق أسلوبان
  .وال حيتمل غريه، ألن الطالق وضع حلل قيد النكاح خصيصا؛ غات األعجمية وكذلك ترمجته إىل الل

برية بتلة ، خلية ، أنت حرة : ومن األلفاظ اليت ذكروها، والكناية هي ما احتمل الطالق وغريه 
تزوجـي  . امجعي ثيابك. الزمي الطريق إىل بلدك. اخرجي. انطلقي. بابن حرام مقطوعة منقطعة. بتة

. استربئي رمحك ذوقـي . ابعدي اعتدي. اذهيب. أنفقي على نفسك. لنفسك زوجااختاري . غريي
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 ٣٢

أنت اآلن أعلم بشأنك وهبتك ، انصرفت عنك ، رفعت يدي عنك ، استفلحي حبلك على غاربك 
  .ألهلك

إال أن يريد اثنتني أو ثالثا فعلى ، وتعترب النية فيها وال تكفي القرينة والكناية عندهم كلها رجعية 
   .ما نوى

  :مذهب الظاهرية
وقد حصروا ألفاظ الطالق يف ثالثة ألفاظ ال تعدوها، وبشروط حددها، يقول ابن حزم يف التعبري 

ال يقع طالق إال بلفظ من أحد :(عن مذهبه يف األلفاظ اليت يصح ا الطالق، وهي األلفاظ الصرحية
، مطلقة : أو يقول، أنت طالق : قولمثل أن ي.  وإما الفراق، وإما السراح ، إما الطالق : ثالثة ألفاظ

أو أنت السراح ، أو قد سرحتك ، أو أنت مسرحة - أو أنت الطالق ، أو أنت طالقة  - أو قد طلقتك 
فإن قال يف شيء من ، أو أنت الفراق هذا كله إذا نوى به الطالق ، أو قد فارقتك ، أو أنت مفارقة  - 

، وما تصرف منـه  ،  يصدق يف القضاء يف الطالق ومل، صدق يف الفتيا ، مل أنو الطالق : ذلك كله
  ١ )وصدق يف سائر ذلك يف القضاء

نوى ا طالقا أو مل ينو  - ما عدا هذه األلفاظ فال يقع ا طالق ألبتة  ):ويقول عن ألفظ الكناية
ربك وحبلك على غا، وقد بارأتك ، وأنت مربأة ، والربية ، اخللية : مثل: - ال يف فتيا وال يف قضاء  - 
  ٢(والتمليك، والتخيري ، والتحرمي ، أو ملن يذكر غري األهل ، وقد وهبتك ألهلك ، واحلرج ، 

  :مذهب اإلمامية
، وأشد من ضيق هذا الباب، ألن األصل كما قرروا أن النكاح عصمة ٣وهو أيسر املذاهب يف هذا

صيغة املتلقاة إلزالة قيـد  فيقف رفعها على موضع اإلذن، فال، ال تقبل التقابل ، مستفادة من الشرع 
: وما شاكلها من األلفاظ الدالة على تعيني املطلقة فلو قال، أو هذه ، أو فالنة ، أنت طالق : النكاح

أنت : ولو نوى به الطالق وكذا لو قال، مل يكن شيئا ، أو من املطلقات ، أو طالق ، أنت الطالق 
  .نعم،  ال يقع: فقال، طلقت فالنة: هإذا نوى الطالق، ولو قيل ل، مطلقة، وقيل إنه يقع 

ونصوا على أنه ال يقع الطالق بالكناية، وال بغري العربية مع القـدرة علـى الـتلفظ باللفظـة     
  .إذا كانت طاهرة، أنت طالق للسنة صح : املخصوصة، ولو قال

  حكم طالق الكناية: ثالثا
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  :اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق بألفاظ الكناية على قولني
عدم وقوع الطالق ا، وهو قول الظاهرية واإلمامية، كما سبق ذكره يف املواقف : ول األولالق

  :١العامة للمذاهب الفقهية، ومن األدلة على ذلك
﴿ مث  تعـاىل أن األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي اقتصرت على ما ذكره من ألفاظ، كقوله  •

﴿ وسرحوهن : تعاىلطلقات متاع﴾وقوله ﴿ وللم، ﴿ فطلقوهن ﴾ : تعاىلطلقتموهن ﴾ وقوله 
﴿ فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعروف : تعاىلسراحا مجيال ﴾، وقوله 

﴾ كُمنلٍ مدى عوا ذَوهِدأَشمل يـذكر اهللا  :(، قال ابن حزم بعد إيراده هلذه اآليات)٢:الطالق(و
فال جيوز حل عقدة عقدت بكلمة اهللا عز وجل وسنة ، حل الزوج للزوجة إال ذه األلفاظ تعاىل 

، )١:الطـالق (ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه ﴾ ﴿: عليه تعاىلإال مبا نص اهللا   رسوله 
  ٢ )ولكل امرئ ما نوىإمنا األعمال بالنيات :( وقد استدل على اشتراط النية مع التلفظ بقوله 

من حيث عدم اعتبار نيته قضاء يف لفظ الطالق وحـده  ، الدليل على التفريق بني ألفاظ الطالق  •
دون سائر األلفاظ أن لفظة الطالق وما تصرف منها ال يقع يف اللغة إال على عقد الزواج فقط، 

وق وجبت يقينا للمرأة فال جيوز أن يصدق يف دعواه يف حكم قد ثبت بالبينة عليه ويف إسقاط حق
فإذا مل يعرف ، فإنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إىل ما مل يرده ، بالطالق قبله، أما يف الفتيا 

  . فقوله كله مقبول ال جيوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه، ذلك إال بقوله 
عا مستويا وعلى معان أخر وقو، والفراق يدالن يف اللغة على حل عقد النكاح ، أن لفظي السراح  •

: أي، أنت مسرحة : فيكون، ليس معىن من تلك املعاين أحق بتلك اللفظة من سائر تلك املعاين 
يف شيء مما بينهما ما مل ، وأنت مفارقة ، وبقوله قد فارقتك ، أنت مسرحة للخروج إذا شئت 

  .توافقه فيه
تلفة الفتيا عن نفر مـن  أن ما ذهب إليه العلماء من صيغ الكناية، وهي ألفاظ جاءت فيها آثار خم •

وال حجة يف كالم ، شيء أصال   ومل يأت فيها عن رسول اهللا   - رضي اهللا عنهم  - الصحابة 
 . ال سيما يف أقوال خمتلفة ليس بعضها أوىل من بعض غريه 

وقوع الطالق بألفاظ الكناية، وهو قول مجهور العلماء، واستدلوا لذلك مبا سنذكره : القول الثاين
  .لة ألفاظ الكنايةمن أد

من العراق   - رضي اهللا عنه  - ومنها ما روي عن مالك أنه بلغه أنه كتب إىل عمر بن اخلطاب 
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 ٣٤

إىل عامله أن   - رضي اهللا عنه  - حبلك على غاربك فكتب عمر بن اخلطاب : أن رجال قال المرأته
من أنـت  : عليه فقال عمر مره يوافيين مبكة يف املوسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم

فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال له عمر أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك 
لو استحلفتين يف غري هذا املكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، فقال : على غاربك، فقال له الرجل

  .١هو ما أردت: عمر بن اخلطاب
   :الترجيح

سألة بناء على ما ذكرنا من أن العربة يف الطالق مبقصد املطلق، ال باللفظ نرى أن األرجح يف امل
املعرب عنه، فإن صيغة الطالق بالتايل ال يصح تقسيمها إىل هذين القسمني من الصريح والكنايـة، ألن  

ع كل لفظ من األلفاظ املذكورة يف الصريح أو الكناية حيتمل معاين متعددة يف اللغة العربية حبسب الوض
وحبسب االصطالح فكيف بتغاير األعراف واللهجات، ولذلك فإن املرجع يف حتديد معىن اللفظ هو 

واهللا سبحانه ذكر الطالق ومل يعني له لفظاً، (: املتلفظ بذلك اللفظ، ال ما حدده الفقهاء، قال ابن القيم
  ٢ )وقع به الطالق مع النيةفعلم أنه رد الناس إىل ما يتعارفونه طالقاً، فأي لفظ جرى عرفهم به، 

وعلل ذلك بأن األلفاظ ال تراد لعينها، بل للداللة على مقاصد الفظها، فإذ تكلم بلفظ دال على 
معىن، وقصد به ذلك املعىن، ترتب عليه حكمه، وهلذا يقع الطالق من العجمي والتركي واهلنـدي  

يفهم معناه، مل يقع به شيء قطعاً، فإنـه   بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريحِ الطالق بالعربـية ومل
  .تكلّم مبا ال يفهم معناه وال قصده

ولذلك، فإن اجلهد الذي بذله الفقهاء يف ضبط صيغ الطالق وأنواع داللتها، وجهد الطلبة على 
مدى األجيال يف حفظ كل ذلك يكاد يكون كله هدرا، فهو يف أحسن حاالته ينطبق على بيئة معينة 

وزمان ضيق ال يكاد يعدو الفترة القريبة من أزمنة السلف األول، يف البيئة العربية وحدها وواقع حمدود 
  .أو ما قارا

وتقسيم األلفاظ إىل صريح وكنايـة،  (: وقد أشار ابن القيم إىل هذا اجلهد الذاهب هدرا يف قوله
منة واألمكنة، فليس وإن كان تقسيماً صحيحاً يف أصل الوضع، لكن خيتلف باختالف األشخاص واألز

حكماً ثابتاً للفظ لذاته، فرب لفظ صريح،عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح يف زمان أو مكـان  
  )كنايةٌ يف غري ذلك الزمان واملكان، والواقع شاهد بذلك

فهذا لفظ السراحِ ال يكاد أحد يستعمله يف الطالق ال (: ويضرب مثاال لذلك بلفظ السراح فقال
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 ٣٥

إن من تكلم به، لزمه طالق امرأته نواه أو مل ينوه، ويدعي أنه : وال كناية، فال يسوغُ أن يقال صرحياً
أما االستعمال، فال يكاد . ثبت له عرف الشرع واالستعمال، فإن هذه دعوة باطلة شرعاً واستعماالً

ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا  ﴿:  تعاىلأحد يطلق به ألبتة، وأما الشرع، فقد استعمله يف غري الطالق، كقوله 
تعت ةدع نم هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمطَلَّقْت ثُم اتنمؤالْم متكَحن  نـوهعتا فَمهوند

الق قطعاً، وكذلك الفراق استعمله ، فهذا السراح غري الط)٤٩:األحزاب(﴾وسرحوهن سراحا جميلًا
) ١:الطالق(﴾ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن ﴿: تعاىلالشرع يف غري الطالق، كقوله 

: فاإلمساك هنا) ٢:الطالق(﴾عروففَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِم ﴿:إىل قوله
إن : ترك الرجعة ال إنشاء طلقة ثانية، هذا مما ال خالف فيه ألبتة، فالَ جيوز أن يقال: الرجعة، واملفارقةُ

  ١ )من تكلم به طلقت زوجته، فهم معناه أو مل يفهم، وكالمها يف البطالن سواء
تقسيم ردا علميا، حيث مجع األلفاظ اليت وقد رد ابن حزم على ما ذهب إليه الفقهاء من هذا ال

  : ذكرها الفقهاء واعتربوها من صيغ الكناية  وقسمها إىل ثالثة أقسام وناقشها مجيعا، وهذه األقسام هي
األلفاظ اليت وردت ا النصوص، واليت تشكل الدعامة األساسية اليت تقوم عليها صيغ الكناية يف  •

  .ا كما سنراه عند ذكر ألفاظ التعبري عن الطالقالطالق، ووجه األحاديث الواردة فيه
وال عن أحـد مـن   ، ال صحيح وال سقيم  األلفاظ  اليت مل يأت يف شيء منها أثر عن النيب  •

، ولكن جاءت فيها فتاوى خمتلفة عن نفر من التابعني، وهـذه ال   - رضي اهللا عنه  - الصحابة 
  .تشكل دليال ميكن االعتماد عليه يف هذا اال

وال   - رضي اهللا عنهم  - وال عن أحد من الصحابة  لفاظ اليت مل يأت فيها أثر ال عن النيب األ •
قال ، وإمنا جاءت فيها فتاوى عن فقهاء األمصار بآرائهم  - رمحهم اهللا  - عن أحد من التابعني 

غري وإباحة فرج مسلمة ل، ألنه ال يستحل تفريق نكاح مسلم ، فال معىن لالشتغال ا (:ابن حزم
  )مستهلك هالك، من أباحه اهللا تعاىل له إال مقلد ضال بتقليده 

  ألفاظ الكناية يف الطالق أحكامها
  

سنذكر يف هذا املطلب الصيغ اليت ذكرها الفقهاء، واختلفوا فيها فاعتربها بعضهم كناية، وبعضهم 
ل ما ذكروا، وإمنا صرحية، ومحلها بعضهم على الرجعي، ومحلها آخرون على البائن، وال ميكن حصر ك

  .سنركز على الصيغ املشهورة، أما ما عداها، فقد ذكرت أقوال الفقهاء فيها يف حملها من املطلب الثاين
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 ٣٦

  : ـ لفظة اإلطالق ١
  :اختلف الفقهاء يف اعتبار لفظة اإلطالق من صيغ الطالق الصرحية على قولني

ألا مل يثبت هلا عـرف  ؛ رأا ليست صرحية يف الطالق، وهو قول اجلمهو: القول األول
  .فأشبهت سائر كناياته، وال االستعمال ، الشرع 

احتمال كوا صرحية، وقد ذكره القاضي فيها، ومن األدلة على ذلك عدم تفريقه :  القول الثاين
  .وكرمته وأكرمته، حنو عظمته وأعظمته ، بني فعلت وأفعلت 

، حييته من التحية : فإم يقولون؛ ره مبطرد وقد رد ابن قدامة على هذا بأنه ليس هذا الذي ذك
  .١وصدقت حديثها تصديقا، وأصدقت املرأة صداقا ، وأحييته من احلياة 

  : ـ أنت الطالق ٢
  :وقد اختلف الفقهاء يف هذه الصيغة على قولني

ومالك، وأمحد وقول للشافعية، ألنـه  ، أنه لفظ كناية، وهو قول أيب حنيفة : القول األول
  . األعيان ال توصف باملصادر إال جمازاو، مصدر 

وهو قول للشافعية، واستدلوا ، كاملتصرف منه ، فلم يفتقر إىل نية ، أنه لفظ صريح : القول الثاين
  : كما قال الشاعر، على ذلك بأنه مستعمل يف عرفهم 

  نوهت بامسي يف العاملني             وأفنيت عمري عاما فعاما
  ق  وأنت الطالق ثالثا متامافأنت الطالق وأنت الطال

  :ـ الفراق والتسريح ٣
  :وقد اختلف الفقهاء فيها هل هي من األلفاظ الصرحية أم ال على قولني

وما تصرف ، والسراح، والفراق ، الطالق ؛ أن صريح الطالق ثالثة ألفاظ : القول األول
د ا الكتاب مبعـىن  منهن، وهو قول الشافعي وأمحد، واستدلوا على ذلك بأن هذه األلفاظ ور

فَإمساك بِمعروف أَو  ﴿: تعاىلقال اهللا ، كلفظ الطالق ، فكانا صرحيني فيه ، الفرقة بني الزوجني 
انسبِإِح رِيحسوقـال )٢٢٩:البقرة(﴾ت ،:﴿     وفـرعبِم نفَـارِقُوه أَو وفـرعبِم نِسـكُوهفَأَم

فَتعـالَين أُمـتعكُن   ﴿ :، وقـال ﴾اهللا كال من سـعته   وإن يتفرقا يغن ﴿:، وقال )٢:الطالق(﴾
  )٢٨:األحزاب(﴾وأُسرحكُن سراحا جميلًا

وما تصرف منه ال غري، وهو قـول أيب  ، أن صريح الطالق لفظ الطالق وحده : القول الثاين
أو ، أو مبـذهيب   أو بقليب، فارقتك أي جبسمي : أردت بقويل: وعلى هذا لو قال، ومالك ، حنيفة 

                                                
 . ٧/٢٩٥:املغين: انظر   )١(
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أردت : وإن قـال . قبل قوله. أو أي سرحت شعرك، أو من حبسي ، أو شغلي ، سرحتك من يدي 
. طلقتك: فقلت، فسبق لساين . طلبتك: أردت أن أقول: أو قال. من وثاقي: أنت طالق أي: بقويل

ه فيما بينـه وبـني   مل يقع علي، فمىت علم من نفسه ذلك ، دين فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، وحنو ذلك 
ألن الكنايات الظاهرة ال تفتقر عنده إىل النية، ؛ إال أن مالكا يوقع الطالق بلفظ الطالق بغري نية .ربه

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي
  . فلم يكونا صرحيني فيه كسائر كناياته، أن لفظ الفراق والسراح يستعمالن يف غري الطالق كثريا  •
ولفظة الفراق والسراح ، إال احتماال بعيدا ، نصا فيه ال حيتمل غريه  أن الصريح يف الشيء ما كان •

قال اهللا ، فقد وردا لغري ذلك املعىن ويف العرف كثريا ، إن وردا يف القرآن مبعىن الفرقة بني الزوجني 
﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ﴾ فال :﴿ واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا ﴾ ،وقال: تعاىل
فلم يرد )  ٢:الطالق(﴿ أَو فَارِقُوهن بِمعروف ﴾ : تعاىلأما قوله ، لتخصيصه بفرقة الطالق  معىن

فـال  ) ٢٢٩:البقرة(أَو تسرِيح بِإِحسان﴾ ﴿: وكذلك قوله، وإمنا هو ترك ارجتاعها ، به الطالق 
، قرينة وال داللـة   سابق إىل األفهام من غري، فإنه خمتص بذلك ، يصح قياسه على لفظ الطالق 

 .خبالف الفراق والسراح
  : ـ احلقي بأهلك ٤

  :اختلف الفقهاء يف هذه الصيغة على قولني
أا من ألفاظ الطالق إذا نوى ا الطالق، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة على : القول األول

  : ذلك
: فليغري عتبة بابه، فقال هلامريه : طلق به امرأته ملا قال هلا إبراهيم  أن إمساعيل بن إبراهيم  •

  .١أنت العتبة، وقد أمرين أن أفارقك، احلقي بأهلك
أعوذ بـاهللا  : ودنا منها قالت عن عائشة أم املؤمنني أن ابنة اجلون ملا أدخلت على رسول اهللا  •

، وهو كالصريح يف أنه كان عقد عليها، فإا ٢احلقي بأهلك، لقد عذت بعظيم : منك ؟ قال هلا
  .ودنا منها: ا أدخلت، فهذا دخول الزوج بأهله، ويؤكده قوهلامل: قالت

هيب يل نفسك، وهذا ال يدل على أنه مل يتقدم هلا، وجاز أن : أن حديث أيب أسيد غاية ما فيه قوله •
  .يكون هذا استدعاء منه للدخول ال للعقد

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
: ، ابـن ماجـة  ٣/٣٥٥: ، النسـائي ٧/٣٩: ، البيهقـي ٤/٣٨: ، احلاكم١٠/٨٣: ، ابن حبان٥/٢٠١٢: يالبخار   )٢(

١/٦٦١ . 



 ٣٨

بل أقرهم عليه،  ه النيب أنه مل يزل هذا اللفظ من األلفاظ يطلق ا يف اجلاهلية واإلسالم، ومل يغري •
أنت حرام، وأمرك بيـدك  ) والسلف الصاحل  الطالق وهم القدوة بـ وقد أوقع رسول اهللا 

واختاري، ووهبتك ألهلك، خلية وقد خلوت مين وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مربأة وحبلك 
 (على غاربك 
ه، وهو قول الظاهرية واإلمامية، ليس هذا بطالق، وال يقع به الطالق نواه أو مل ينو: القول الثاين

لفظ يقع به ] احلقي بأهلك [وليس يف هذا اخلرب حجة ملن ادعى أن :(وقد رد ابن حزم على هذا بقوله 
  :  الطالق، مث ساق الروايات اليت تدل على غري ما فهم منه هذا اللفظ  ومنها

جلونية فأنزلت يف بيت أميمة وقد أويت با عن محزة بن أيب أسيد عن أبيه أنه كان مع رسول اهللا  •
: هيب يل نفسك ؟ قالت: عليها فقال هلا بنت النعمان بن شراحيل يف خنل ومعها دابتها فدخل 

: فقال، أعوذ باهللا منك : وهل ب امللكة نفسها لسوقة ؟ فأهوى ليضع يده عليها لتسكن فقالت
  . قها بأهلهايا أبا أسيد اكسها رازقيتني وأحل: مث خرج فقال، قد عذت مبعاذ 

: امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها ذكرت لرسول اهللا : وعن سهل بن سعد قال •
أعوذ : فلما كلمها قالت  فدخل رسول اهللا ، فقدمت فرتلت يف أجم بين ساعدة ، فأرسل إليها 

هذا رسول اهللا : اقالو، ال : أتدرين من هذا ؟ قالت: فقالوا هلا، قد أعذتك مين : باهللا منك ؟ قال
 أنا كنت أشقى من ذلك: جاءك ليخطبك ؟ قالت. 

يف امرأة واحدة ، فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة : (قال ابن حزم بعد روايته للحديثني السابقني
وإمنا دخل عليها ليخطبـها،  ، فالح أنه عليه الصالة والسالم مل يكن تزوجها بعد ، يف مقام واحد ، 

كان قد تزوجها فليس فيه  مث لو صح أنه . احلقي بأهلك: ه عليه الصالة والسالمفبطل تعلقهم بقول
  )ذكر أنه إمنا طلقها بقوله احلقي بأهلك ؟ وال حتل النكاحات الصحاح إال بيقني أنه 

إيقـاع    مث ساق من النصوص ما يدل على أن هذا اللفظ كان ال يقصد به يف عهد الرسول 
فذكر فيه أن ، يف حديث ختلفه عن تبوك   - رضي اهللا عنه  - بن مالك الطالق، ومنها حديث كعب 

، ال : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال: فقلت لرسوله: أرسل إليه يأمره أن يعتزل امرأته ؟ قال رسول اهللا 
احلقي بأهلك فكوين فيهم حىت يقضي اهللا يف هـذا  : بل اعتزهلا فال تقرا ؟ قال كعب فقلت المرأيت

وال يعرف له خمالف يف ، من ألفاظ الطالق] احلقي بأهلك [ فهذا كعب مل ير : ال ابن حزماألمر، ق
  . - رضي اهللا عنهم  - ذلك من الصحابة  

  :أنت علي حرام : قولهـ  ٥
وهي من الصور الواقعية املهمة، واليت اشتد فيها اخلالف بني السلف واخللف، وال بأس أن نعرض 
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من خالف لشدة احلاجة إليها، وقد ذكر العلماء هلذا التعبري صورا خمتلفة هنا لبعض ما ورد يف املسألة 
. أنت حـرام : علي حرام  الثالثة: قوله: الثانية. حرام: قوله: حصرها ابن العريب يف عشرة صور، هي

ما أعيش : السابعة. ما أنقلب إليه حرام: السادسة. احلالل علي حرام: اخلامسة. أنت علي حرام: الرابعة
أن يضيف التحرمي إىل جزء : العاشرة.  احلالل حرام: التاسعة. ما أملكه حرام علي: الثامنة. حرام فيه

  .من أجزائها
أما حكم هذه األلفاظ واليت ال يزال بعضها وما يشببها مستعمال فقد اختلف الفقهاء فيه اختالفا 

مخسة عشر قوال، سنسردها  شديدا يعسر حصره أو ضبطه، وقد عد ابن العريب من األقوال يف املسألة
هنا كما سردها ابن العريب دون ذكر أدلتها، لنرى مبلغ اخلالف فيها، والذي استمر من لدن السلف 

  :١، وهذه األقوال هي - رضي اهللا عنهم  - الصاحل 
  .واألوزاعي، وعائشة ، قاله أبو بكر الصديق ؛ أا ميني تكفر  •
والشافعي ، ابن مسعود وابن عباس يف إحدى روايتيهوبه قال ، وليست بيمني ، جتب فيها كفارة  •

  .يف أحد قوليه
  .وعبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون، والزهري ، قاله عمر بن اخلطاب ؛ أا طلقة رجعية  •
  .وأمحد بن حنبل، قاله عثمان ؛ أا ظهار  •
  .ورواه ابن خويز منداد عن مالك، قاله محاد بن سلمة ؛ أا طلقة بائنة  •
  .وأبو هريرة ومالك، وزيد بن ثابت ، قاله علي بن أيب طالب ؛ ثالث تطليقات أا  •
وإال كانت ميينا وكان الرجل موليا من امرأته، وهو قول ، إن نوى الطالق أو الظهار كان ما نوى  •

  .أيب حنيفة
  .قاله ابن القاسم؛ وإمنا يكون طالقا ، أنه ال تنفعه نية الظهار  •
  .ا مل جيز له وطؤها حىت يكفر كفارة الظهار، وهو قول حيىي ابن عمرفإن ارجتعه، يكون طالقا  •
  .وابن القاسم، قاله مالك ؛ لكنه ينوي يف اليت مل يدخل ا يف الواحدة ، هي ثالث قبل وبعد  •
  .قاله عبد امللك يف املبسوط؛ وال يف حمل ، وال ينوي حبال ، أا ثالث  •
وحممد بن ، قاله أبو مصعب ؛ ويف اليت دخل ا ثالث  ،أا واحدة يف اليت مل يدخل ا واحدة  •

  .عبد احلكم
وإن نوى حترمي عينها عليه ، وهو أن ينوي أا حمرمة كتحرمي أمه كان ظهارا ، أنه إن نوى الظهار  •

                                                
 . ٤/٢٥٦: أحكام القرآن البن العريب: انظر   )١(
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  .قاله الشافعي؛ وإن مل ينو شيئا فعليه كفارة ميني ، بغري طالق حترميا مطلقا وجبت كفارة ميني 
  .شيئا مل يكن شيءأنه إن مل ينو  •
  .قاله مسروق بن ربيعة من أهل املدينة؛ أنه ال شيء عليه فيها  •

وإن ، أن عليه عتق رقبة   - رضي اهللا عنه  - وذكر زيادة على هذه األقوال قوال لسعيد بن جبري 
  ١(وال يتعدد يف املقاالت عندي ، ولست أعلم له وجها  ):مل جيعلها ظهارا، قال ابن العريب

وهذه املسألة فيها :) ابن القيم إىل هذه األقوال غريها نقال عن ابن حزم وغريه، فقالوقد أضاف 
، وقد حاولنا أن حنصر أهم األقوال مما ذكره ابن العريب وابن القيم وابن حزم (عشرون مذهبا للناس 

  :وغريهم يف األقوال األربعة التالية مع أدلتها
ال يف الزوجة، وال يف غريها ال طالق وال إيالء ميني وال أن التحرمي لغو ال شيء فيه : القول األول

ما أبايل حرمت امرأيت أو قصعة  ):ظهار، وقد روي عن بعض السلف، فقد روي عن مسروق أنه قال
، وعن أيب سـلمة بـن   (هلي أهون علي من نعلي  ):، وعن الشعيب أنه قال يف حترمي املرأة(من ثريد

، وقال قتادة سأل رجل محيد بن عبد )متها يعين امرأته أو حرمت النهرما أبايل حر:) عبدالرمحن أنه قال
وأنت رجل  ﴾فإذا فرغت فانصب وإىل ربك فارغب ﴿:تعاىلالرمحن احلمريي عن ذلك فقال قال اهللا 

  : ٢تلعب فاذهب، فالعب، وهو قول الظاهرية، ومن األدلة على ذلك
إمنا جعل له تعاطي األسباب اليت ا حتل العني وحترم مل جيعل للعبد حترميا وال حتليال، و تعاىلأن اهللا  •

 تعاىلكالطالق والنكاح والبيع والعتق، أما جمرد قوله حرمت كذا وهو  حرام، فليس إليه كما قال 
كَذب إِنَّ الَّذين ﴿ ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَى اللَّه الْ:

﴿ ياأَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ  تعاىل، وقال )١١٦:النحل(يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ﴾
﴾ لَك ١:التحرمي(اللَّه(  

  لم جيعل لرسوله أن حيرم ما أحل اهللا له فكيف جيعل لغريه التحرمي؟تعالىإذا كان  •
  .ه ال فرق بني حترمي احلالل وحتليل احلرام، وكما أن هذا الثاين لغو ال له فكذلك األولأن •
  .أنت علي حرام، وبني قوله لطعامه هو علي حرام: أنه ال فرق بني قوله المرأته •
أنت علي حرام، إما أن يريد به إنشاء حترميها، أو اإلخبار عنها بأا حرام، وإنشاء حترمي : أن قوله •

فإنه ليس إليه إمنا هو إىل من أحل احلالل وحرم احلرام وشرع الشرائع،  وإن أراد اإلخبار حمال، 
  .فهو كذب، فهو إما خرب كاذب أو إنشاء باطل، وكالمها لغو

                                                
 . ٤/٢٥٦: أحكام القرآن البن العريب   )١(
 . ١٠/١٢٧: احمللى   )٢(
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أن ما سوى هذا القول أقوال مضطربة متعارضة يرد بعضها بعضا، فيحرم الزوجة بشيء منها بغري  •
  .برهان من اهللا ورسوله

ا نكون قد ارتكبنا أمرين حترميها على األول وإحالهلا لغريه واألصل استمرار النكـاح  أنه بتحرميه •
  .حىت جتمع األمة أو يأيت برهان من اهللا ورسوله على زواله

  :اعتباره من صيغ الطالق، وقد اختلف أصحاب هذا القول على اآلراء التالية: القول الثاين
ثالث، وقد ذكر ابن حزم أنه قول علي بن أيب طالب، أن التحرمي يف الزوجة طالق : الرأي األول

وهو قول احلسن وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وروي عن ابن عتيبة،  ١وزيد بن ثابت وابن عمر
  : ومن األدلة على ذلك

أن التحرمي جعل كناية على الطالق، وأعلى أنواعه حترمي الثالث، فيحمل على أعلى أنواعه احتياطا  •
  .لألبضاع

نا إذا تيقنا التحرمي بذلك، وشككنا هل هو حترمي تزيله الكفارة كالظهار أو جتديد العقد كاخللع، أ •
  .أو ال يزيله إال زوج وإصابة كتحرمي الثالث، وهذا متيقن ودونه مشكوك فيه فال حيل بالشك

صري إىل التحرمي، أن الصحابة أفتوا يف اخللية والربية بأا ثالث، ومعلوم أن غاية اخللية والربية أن ت •
  .فإذا صرح بالغاية فهي أن تكون ثالثا

أن احملرم ال يسبق إىل ومهه حترمي امرأته بدون الثالث فكأن اللفظ صار حقيقة عرفية يف إيقـاع   •
  .الثالث

أن الواحدة ال حترم إال بعوض أو قبل الدخول أو عند تقييدها بكوا بائنة عند من يراه فالتحرمي ا  •
طلق التحرمي ومل يقيد انصرف إىل التحرمي املطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعـده  مقيد، فإذا أ

  .وبعوض وغريه وهو الثالث
أنه ثالث يف حق املدخول ا ال يقبل منه غري ذلك، وإن كانت غريها وقع ما : الرأي الثاين

تقدم كـالم  نواه من واحدة واثنتني وثالث، فإن أطلق فواحدة، وإن قال مل أرد، فإن كان قد 
جيوز صرفه إليه قبل منه، وإن كان ابتداء مل يقبل، وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه فليس بشيء، 
وهو قول مالك، ومن األدلة على ذلك أن املدخول ا ال حيرمها إال الثالث، وغري املدخول ا 

  .حترمها الواحدة، فالزائدة عليها ليست من التحرمي
                                                

رواه هو من طريق الليث بن عن يزيد بن أيب حبيب عـن أيب  الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر ما  «:قال ابن القيم   )١(
كفارة ميني، ومل يصح عنهما خالف : هبرية عن قبيصة أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن المرأته  أنت علي حرام فقاال مجيعا

 . ٥/٣٠٣: ، زاد املعاد»ذلك



 ٤٢

  :النية، وقد اختلفوا يف املرجح من النية عند اإلطالق على اآلراء التاليةاعتبار : القول الثالث
أنه إن نوى الطالق كان طالقا، فإن نوى به الثالث فثالث، وإن نوى واحـدة  : الرأي األول

، وإن نوى ميينا فهو ميني فيها كفارة، وإن مل ينو شيئا فهو إيالء له حكم اإليالء، فـإن  ١فواحدة بائنة
  .صدق يف الفتيا ومل يكن شيئا، وهو قول أيب حنيفة نوى الكذب

إذا قال (: وقد عرب السرخسي عن هذا القول مبينا وجه استدالله مبا نقتبسه هنا ببعض التصرف
الرجل المرأته أنت علي حرام، فإنه يسأل عن نيته، ألنه تكلم بكالم مبهم حمتمل ملعان، وكالم املتكلم 

يعرف من جهته، فيسأل عن نيته، فإن نوى الطالق فهو طالق ألنه نوى حممول على مراده ومراده إمنا 
ما حيتمله كالمه، فإنه وصفها باحلرمة عليه، وحرمتها عليه من موجبات الطالق، مث إن نوى ثالثا فهو 
ثالث ألن حرمتها عليه عند وقوع الثالث، فقد نوى نوعا من أنواع احلرمة، وإن نوى واحدة بائنـة  

وإن مل ينـو  .. نة، ألنه نوى احلرمة بزوال امللك وال حيصل ذلك إال بالتطليقة البائنـة فهي واحدة بائ
يا أيها النيب مل حترم ما أحل  ﴿: تعاىلالطالق ولكن نوى اليمني كان ميينا فإن حترمي احلالل ميني قال اهللا 

كان حرم (جاء يف التفسري أنه ) ٢:التحرمي(﴾ قَد فَرض اللَّه لَكُم تحلَّةَ أَيمانِكُم ﴿ تعاىلإىل قوله  ﴾اهللا 
  ٢ )حرم العسل على نفسه(ويف بعض الروايات ، ) مارية القبطية على نفسه

إن مل يكن له نية فهو ميني ألن احلرمة الثابتة باليمني دون احلرمة اليت (:أما يف حال عدم النية، فقال 
يقن، فكان ميينا إن قرا كفر عن ميينه للحنـث،  تثبت بالطالق، وعند االحتمال ال يثبت إال القدر املت

وإن مل يقرا حىت مضت أربعة أشهر بانت باإليالء، وكذلك لو نوى اإليالء فهو ونية اليمني سواء وإن 
نوى الكذب فهو كذب ال حكم له ألن كالمه من حيث الظاهر كذب، فإنه وصفها باحلرمة وهي 

، فأما يف القضاء فال يدين ألن كالم العاقل حممول على الصحة حالل له، هذا فيما بينه وبني اهللا تعاىل
  ٣ )والعمل به شرعا، فال يلغى مع إمكان اإلعمال ويف محله على الكذب إلغاؤه

أنه إن نوى به الطالق كان طالقا، ويقع ما نواه فإن أطلق وقعت واحدة، وإن نوى : الرأي الثاين
ينا وإن نوى حترمي عينها من غري ظهار فعليه كفارة ميني، الظهار كان ظهارا، وإن نوى اليمني كان مي

                                                
  :واختلفوا فيما لو نوى اثنتني على قولني   )١(

حدة بائنة، وهو قول مجهور احلنفية، ألن نية الثنتني فيه عدد، وهذا اللفظ ال حيتمل العدد، ألـا  هي وا: القول األول  
كلمة واحدة وليس فيها احتمال التعدد، والنية إذا مل تكن من حمتمالت اللفظ ال تعمل، أما صحة نية الثالث ليس باعتبار العدد، 

  .ا ال تثبت مبا دون الثالث فأما الثنتان فال يتعلق ما يف حق احلرة حرمةبل باعتبار أنه نوى حرمة وهي احلرمة الغليظة، فإ
وألن الثنتني بعض الثالث فـإذا   »وإمنا لكل امرئ ما نوى «: هي حبسب نيته، وهو قول زفر، لقوله : القول الثاين  

 . كانت نية الثالث تسع يف هذا اللفظ فنية الثنتني أوىل
 . ٦/٧١: املبسوط   )٢(
 . ٦/٧١: املبسوط   )٣(



 ٤٣

يلزمه كفارة ميني، وهو قول الشافعي، ومن : ال يلزمه شيء، وقيل: وإن مل ينو شيئا ففيه قوالن أحدمها
  : األدلة على ذلك

أن التحرمي يفيد مطلق انقطاع امللك، وهو يصدق منه بواحدة، وما زاد عليها فال تعرض يف اللفظ  •
  .، فال يسوغ إثباتهله

  .أنه إذا أمكن إعمال اللفظ يف الواحدة فقد وىف مبوجبه، فالزيادة عليه ال موجب هلا •
أنه ظهار بإطالقه نواه أو مل ينوه إال أن يصرفه بالنية إىل الطالق أو اليمني فينصرف : الرأي الثالث

  : إىل ما نواه، وهو ظاهر مذهب أمحد، ومن األدلة على ذلك
مل يوضع إليقاع الطالق خاصة، بل هو حمتمل للطالق والظهار، فإذا صرف إىل بعضها أن اللفظ  •

بالنية، فقد استعمله فيما هو صاحل له، وصرفه إليه بنيته إىل ما أراده، وال يتجاوز به وال يقصر عنه، 
لزمه ما  ومثله ما لو نوى عتق أمته بذلك، فإا تعتق، ولو نوى اإليالء من الزوجة واليمني من األمة

  .نواه، أما إذا نوى عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة ميني اتباعا لظاهر القرآن
إذا حرم الرجل امرأته فهي ميني يكفرها، وتال ﴿ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ   ):حديث ابن عباس  •

  )٢١:األحزاب(كَر اللَّه كَثريا﴾اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَ
الفرق بني أن يوقع التحرمي منجزا أو معلقا تعليقا مقصودا وبني أن خيرجه خمـرج  : القول الرابع

اليمني، فاألول ظهار بكل حال، ولو نوى به الطالق ولو وصله بقوله أعين الطالق، والثاين ميني يلزمه 
إن : إذا دخلت فأنت علي حرام، فظهار، وإذا قال: أو قالأنت علي حرام، : به كفارة ميني، فإذا قال

سافرت أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فالنا فأنت علي حرام فيمني مكفرة وهذا اختيار ابن تيمية، 
  : ومن األدلة على ذلك

وهـذا  )١:التحرمي(لَك ﴾ذكر حتلة عقب قوله ﴿ ياأَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه  تعاىلأن اهللا  •
صريح يف أن حترمي احلالل قد فرض حتلة األميان إما خمتصا به، وإما شامال له ولغريه، فال جيوز أن 

   .خيلى سبب املذكورة يف السياق عن حكم الكفارة ويعلق بغريه، وهذا ظاهر اإلمتناع
حرمة امسه وقد شرع  أن احلنث إما جائز وإما واجب أو مستحب، وما جوز اهللا ألحد ألبتة أن •

أنه إذا حلف على ميني، ورأى غريها خريا منها كفر عن ميينه  احلنث مع الكفارة وأخرب النيب 
لم يبح يف قط، وإمنا الكفارة كما مساها اهللا تعالىوأتى احمللوف عليه، ومعلوم أن هتك حرمة امسه 

وهذا العقد كما يكون بـاليمني  حتلة وهي تفعلة من احلل، فهي حتل ما به اليمني ليس إال، تعاىل
 .يكون بالتحرمي

  :الترجيح



 ٤٤

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم هذا اللفظ تابع لنية صاحبه، فإن أراد به الطالق كـان  
طالقا بالشروط اليت ذكرناها، وال يكون إال طلقة واحدة لعدم صحة طالق الثالث بكلمة واحدة أو 

  .يف جملس واحد
معاشرا كان إيالء، فيتربص أربعة أشهر، وال تطلق منه إال بعد الرفع للقاضي وإن نوى به حترمي 

  .كما سنراه يف حمله
وإن نوى به الظهار مل يصح اعتباره ظهارا الفتقاره للمشبه به، فاملشبه به من األم وغريها مـن  

  .احملارم ركن من أركان الظهار، وهي سبب جعله منكرا من القول وزورا
يئا مل جيب عليه شيء، ال كفارة ميني وال غريها، ألن هذا اللفظ ليس من صيغ اليمني وإن مل ينو ش

إال إذا نواه، وكثريا ما يستعمل عندنا ذه الصورة، فيتلفظ الرجل ذه الكلمة من غري أن يعلم هلا معىن 
  .أو يريد ا شيئا

  :وألبتة ، ـ البات  ٦
  :وال التاليةوقد اختلف الفقهاء يف هذه الصيغة على األق

اعتبارها من صيغ الكناية اليت يقع ا الطالق، وهو قول اجلمهور، وقد اختلفوا يف : القول األول
هي واحدة، وبه قال أبان : أنه قال  - رضي اهللا عنه  - العدد املراد منها، فروي عن عمر بن اخلطاب 

أيضا عن عمر، وبه قال  هي ثالث، وروي:  - رضي اهللا عنه  - بن عثمان وقال علي بن أيب طالب 
  : ، ومن األدلة على ذلك١وهو قول املالكية، الزهري وعمر بن عبد العزيز 

يا رسول اهللا إين : فقالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل النيب : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت •
إال مثـل   كنت حتت رفاعة القرظي فطلقين ألبتة فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري وإن ما معه

اهلدبة وأخذت هدبة من جلباا فقال تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق 
كنت حتت رفاعة القرظي فطلقين ألبتة، مث : ، ووجه الدليل من هذا احلديث أا قالت٢عسيلتك

ولو اختلف ، وهذا يقتضي أن هذا حكم طالق البتة ، أجاا أا ال ترجع إليه حىت ميسها غريه 
                                                

إن ، فإن نوى الثالث أو مل ينو شيئا فال خالف يف املذهب أـا ثـالث   ، وهذا يف املدخول ا فأما غري املدخول ا    )١(
والرواية الثانية أنه ينوي ، نوى واحدة فهل ينوي أو ال فيه روايتان إحدامها ال ينوي وتلزمه الثالث وبه قال سحنون وابن حبيب 

وهو معىن قول أصبغ يف العتبية ونص عليـه  ، قال مالك فالرواية األوىل مبنية على أن ألبتة ال تتبعض وال يصح االستثناء منها وا 
وقد روي عنه يف العتبية ورواه سـحنون عـن   ، والرواية الثانية مبنية على أا تتبعض ويصح االستثناء منها . سحنون يف اموعة

: املنتقـى : انظرالف جيب أن جيري القول يف اخللع وكل طالق ال تتعقبه رجعة يوقعه الزوج باختياره، وعلى هذا االخت، العتيب 
٤/٧ . 

: ، الـدارقطين ٧/٣٢٩: ، البيهقـي ٢/٢١٦: ، الدارمي٣/٤٨٠: ، الترمذي٢/٢١٨، احلاكمك ١٠/٩٧: ابن حبان   )٢(
 . ٤/٣٧٩: يعلى ، مسند أيب١/٢٦٥: ، أمحد١/٦٦١: ، ابن ماجة٢/٢٥٩: ، أبو داود٤/٣٣



 ٤٥

  .حكم البتة ملا منعها حىت سأهلا عن أنواع البتة كان طالقه إياها
واملبالغة يف ذلك، ولذلك يقال ما بقي ، وهذا يقتضي قطع العصمة بينهم ، أن معىن البتة القطع  •

  .بينهما شيء ألبتة يريدون املبالغة يف قطع ما كان بينهما
لو كان الطالق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، ومن (:  - رضي اهللا عنه  - قال عمر بن عبد العزيز  •

يريد أنه من قال ألبتة يف طالقه، فقد بلغ أقصـى  (:لباجيقال ا )قال ألبتة فقد رمى الغاية القصوى
وهذا املعىن من املبالغة ، الغايات يف الطالق ومنع التراجع الذي ال توصف الفرقة اليت ال متنعه بالبتة 

  ١ )الثالثيف ذلك ال يكون إال ب
قـال  ، أن مروان بن احلكم كان يقضي يف البتة بالثالث، وهذا يقتضي تكرار هذا القضاء منـه   •

ألن مروان كان أمريا باملدينة يف زمان مجاعة من الصـحابة  ؛ وإمنا استظهر مالك بذلك (:الباجي
أو أكثـرهم  وأجلة التابعني وعلمائهم، وكان ال يقضي إال عن مشورم، ومبا اتفق عليه مجيعهم 

، فإذا تكرر قضاؤه يف البتة أا ثالث دل ذلك على أنه كان الظاهر مـن أقـواهلم   ، وأعلمهم 
  ٢ )واملعمول به من مذاهبهم أو أنه الذي اتفق عليه مجيعهم

ال يقع ا الطالق، وهو قول ابن حزم، وقد ساق ابن حزم ما روي من ذلك عن : القول الثاين
ال سـيما يف   ال حجة يف قول أحد دون رسول اهللا :مث قال   - نهم رضي اهللا ع - بعض الصحابة 

، ومن مناقشاته ملا استدل فلم يبق إال اآلثار عن النيب ، أقوال خمتلفة ال برهان على صحة شيء منها 
  :به املخالفون من نصوص

أو آخر ، أنه يتنب من الروايات الواردة يف حديث فاطمة أنه صح طالق زوجها هلا كان ثالثا هكذا •
أو بائنا أنه إمنا عىن من ، أو بت طالقها ، فوجب ضرورة أن قول من قال يف خربها ألبتة ، ثالث 

  .فبطل التعلق ا - عند نفسه آخر ثالث طلقات 
أن حديث امرأة رفاعة فكذلك أيضا ملا روي عن عائشة أم املؤمنني أن رفاعة القرظي طلق امرأته  •

وذكـرت   - إن رفاعة طلقها آخر ثالث تطليقات : رسول اهللا يا: فقالت  فجاءت إىل النيب 
ففسر عبد الرزاق عن معمر ما أمجله غريه، وصح أن طالقه هلا كان آخـر  : اخلرب، قال ابن حزم

  .ثالث تطليقات
أن حديث ركانة، ورد من طريق عبد اهللا بن علي بن يزيد عن نافع عن عجري وكالمها جمهول،  •

  )ا به مبادرين إليهولو صح لقلن(:قال ابن حزم
                                                

 . ٤/٦: املنتقى   )١(
 . ٤/٦: املنتقى   )٢(



 ٤٦

  .والزبري متروك احلديث، أن حديث الزبري بن سعيد فهو ضعيف  •
وال حيل حترمي فرج على من ، فبطل التعلق بكل أثر يف هذه املسألة :(قال ابن حزم بعد إيراده لذلك •

  ١ )وإباحته ملن حرمه اهللا عليه بغري قرآن وال سنة، أباحه اهللا عز وجل له 
  : ـ اعتدي ٧

: قال لسودة أم املؤمنني  دل القائلون باعتباره من صيغ الطالق كناية بأن رسول اهللا وقد است
  .فكان طالقا مث راجعها، اعتدي 

طلق امرأة  وقد رد ابن حزم على هذا احلديث بأنه كذب موضوع ما صح قط أن رسول اهللا 
 - أا وهبت يومها وليلتها : هاوأما سودة فلم يطلقها إمنا جاء في، من نسائه إال حفصة فقط مث راجعها 

يف إمساكها وجتعل  أراد فراقها، فلما رغبت إليه  وجاء أنه . لعائشة رضي اهللا عنها - ملا أسنت 
  .  ٢يومها وليلتها لعائشة مل يفارقها

                                                
 . ٩/٤٤٦:احمللى   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(



 ٤٧

  الصيغة املقيدة للطالق وأحكامهاا ـ ثالث
  :ينقسم الطالق من حيث تقييد صيغته إىل األنواع التالية

 املقيد بإضافةالطالق ـ  ألولالنوع ا
  : تعريفه

  .  والتخصيص، واإلسناد ، واإلمالة ، الضم : إلضافة يف اللغة تأيت مبعىن: لغة
هو الطالق الذي قرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطالق عند حلـول ذلـك   : اصطالحا

  .أو أنت طالق أمس، أو آخر النهار ، أنت طالق أول الشهر القادم : كقوله، الوقت 
  أنواع اإلضافة وأحكامها

  : إضافة الطالق نوعان
  : أوال ـ اإلضافة إىل الوقت

ومعناها تأخري اآلثار املترتبة على الطالق إىل حلول الوقت الذي أضيف إليه، وقد نص أكثر 
، واختلفوا يف بعض األزمنة اليت تعترب ١الفقهاء على أن الطالق من التصرفات اليت تصح إضافتها

  :على األحوال التالية فيها اإلضافة
  

  :إضافة الطالق إىل زمان ماض
  :اختلف الفقهاء يف وقوع هذا الطالق على قولني

أنه إن أضاف الطالق إىل املاضي وقع يف احلال، وهو قول مجهور الفقهـاء،  : القول األول
 أنت طالق الشهر املاضي طلقت مكاا وإيقاعـه الطـالق اآلن يف  : ولو قال هلا ):قال الشافعي

عنيت أا مطلقة من غريي مل يقبل منه إال أن يعلم أا كانـت يف  : ولو قال، وقت مضى حمال 
  ٢(ذلك الوقت مطلقة من غريه فالقول قوله مع ميينه

  .أنه يلغو، وهو قول للشافعية، وقول ابن حزم: القول الثاين
  .وإال فهو لغو، وهو قول احلنابلة، وقوع الطالق إن نواه : القول الثالث

                                                
فالتصرفات اليت تصح . ومنها ما ال يضاف إليه، ومن التصرفات ما يضاف إىل الوقت ، اإلضافة تتبع طبيعة التصرفات    )١(

، والعتـق  ، والنـذر  ، والـيمني  ، والظهار ، واإليالء ، واخللع ، وتفويضه ، الطالق : إضافتها إىل الوقت عند أكثر الفقهاء هي
والوكالة وهناك تصرفات ، واملزارعة ، والوقف ، والكفالة ، واملضاربة ، والقضاء ، والوصية ، واإليصاء ، واملعاملة ، واإلجارة 

 . وغريمها، والبيع ، ال تصح إضافتها إىل الوقت كالنكاح 
 . ٢/٢٩٧:األم   )٢(



 ٤٨

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بعدم وقوع الطالق، ألن القول بوقوعه يسـتلزم أحـد   

إما أن الزوج قد راجع زوجته إن كان الطالق رجعيا، أو أنه بعد الفترة اليت أضاف إليهـا  : احتمالني
  .طالقه كان معاشرا لزوجته بغري الطريق الشرعي إن كان طالقا بائنا

أحد هذين االحتمالني أحد من الفقهاء، فكيف يستقيم أن تطلق زوجته مبا اسـتحال  ومل يقل ب
شرعا، وأي فرق بني االستحالة الشرعية واالستحالة العقلية، وهم يقولون بعدم وقوع الطـالق إن  

  .أضيف إىل مستحيل عقلي
  :إضافة الطالق إىل زمان مستقبل

  :التاليةاختلف الفقهاء يف حكم هذه احلالة على األقوال 
ولكن ال يقع بـه  ، أن الطالق املضاف إىل املستقبل ينعقد سببا للفرقة يف احلال : القول األول

أنت طالق آخر : فإذا قال هلا، الطالق إال عند حلول أجله املضاف إليه بعد استيفائه لشروطه األخرى 
، يف شهر كذا : ولو قال، يف أوله طلقت أوله : ولو قال، مل تطلق حىت ينقضي الشهر ، هذا الشهر 

  . طلقت يف أوله، وهو قول اجلمهور
ولو قال يف شهر كذا أو يف غرة هالل ، وأي أجل طلق إليه مل يلزمه قبل وقته  ):قال الشافعي 

إذا رأيت هالل شهر كذا : ولو قال، كذا طلقت يف املغيب من الليلة اليت يرى فيها هالل ذلك الشهر 
إذا مضت سنة وقد مضى من اهلالل مخس : ولو قال، كون أراد رؤية نفسه حنث إذا رآه غريه إال أن ي

  ١(مل تطلق حىت متضي مخس وعشرون ليلة من يوم تكلم وأحد عشر شهرا باألهلة ومخس بعدها
وقد ذكر الفقهاء القائلون ذا الصور الكثرية من اإلضافات، حبيـث ال تكـاد تنحصـر،    

عسر ضبطه، وقد ذكر القرايف عن بيت واحد من الشـعر  واختلفوا يف كل واحدة منها اختالفا ي
من ألغاز هذا الباب، بأنه اشتمل على سبعمائة مسألة وعشرين مسألة من املسائل الفقهية املتعلقة 

  :أنشد بعض الفضالء ):ذا الباب، فقال
  ما يقول الفقيه أيده اهللا     وال زال عنده إحسان

  قبله رمضانيف فىت علق الطالق بشهر قبل ما قبل 
ولصعوبة ضبط هذه الصور نكتفي هنا باإلشارة املختصرة لبعضها كنماذج عن أقوال الفقهاء يف 

  :هذه املسائل
أنت طالق قبل قدوم فالن، فقد نص بعضهم على وقوع الطالق، واستدل : لو قال الرجل المرأته •

                                                
 . ٢/٢٩٧:األم   )١(



 ٤٩

آمنوا بِما نزلْنا مصدقًا لما معكُم من قَبلِ  ﴿ياأَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب:تعاىلاجلصاص لذلك بقوله 
لَّـه  أَنْ نطْمس وجوها فَنردها علَى أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت وكَانَ أَمـر ال 

فكان األمر باإلميان صحيحا :)ةقال اجلصاص يف بيان وجه االستدالل باآلي) ٤٧:النساء(مفْعولًا﴾
؛ وكان ذلك إميانا قبل طمس الوجوه وما وجـد  ، قبل طمس الوجوه ومل يوجد الطمس أصال 

فكان األمر بالعتق للرقبة ) ٣:اادلة(﴿فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴾ : تعاىلوهو نظري قوله 
مقابل ذلك نص آخرون على عدم وقوع الطالق إىل ، ويف ١(أمرا صحيحا وإن مل يوجد املسيس

  .أن جييء من علق عليه الطالق
مل ، إن قال هلا ذلك قبل شهر رمضان :، فقال أبو حنيفة ( ٢أنت طالق ليلة القدر:)لو قال لزوجته •

ملا قد اختلف يف موضع ليلة القدر من ليايل شهر رمضان، ، يقع الطالق حىت ميضي شهر رمضان 
ا يف خاص منه قال أبو حنيفة، ا يف الشهر كله ومما روي أفال أحكم بوقوع :) ومما قد روي أ

وأن ، ألين أعلم بذلك أنه قد مضى الوقت الذي أوقع الطالق فيه ، إال بعد مضي الشهر ، الطالق 
  ٣(الطالق قد وقع 

قع الطـالق  فال ي، أو يف وسطه ، أو يف آخره ، يف أوله ، أما إن قال هلا ذلك يف شهر رمضان  •
مـن السـنة   ، وحىت ميضي شهر رمضان أيضا كله ، حىت ميضي ما بقي من ذلك الشهر ، عنده

القابلة، واستدل على ذلك بأنه جيوز أن تكون فيما مضى من هذا الشهر الذي هو فيه، وجيوز أن 
مل أحكم بوقوع الطالق ، فلما أشكل ذلك ):قال، تكون فيما بقي من ذلك الشهر الذي هو فيه 

وشـهر  ، الذي هو فيه ، إال بعد مضي شهر رمضان ، وال أعلم ذلك ، إال بعد علمي بوقوعه 
  ٤(رمضان اجلائي بعده

مل حيكم بوقوع ، إذا قال هلا ذلك القول يف بعض شهر رمضان  ):ويف مقابل ذلك قال أبو يوسف •
) على ذلك، واستدل (من السنة اجلائية ، الطالق حىت ميضي مثل ذلك الوقت من شهر رمضان 

منذ قال ذلك القول وهي يف كل حول فعلمنا بذلك وقوع ، فقد كمل حول ، ألن ذلك إذا كان 
  (الطالق 

مل يقع الطالق حـىت متـوت   :، فقال أكثر احلنفية(أطولكما حياة طالق الساعة:) لو قال المرأتيه •

                                                
 . ٢/٢٩١:أحكام القرآن للجصاص   )١(
 . ٤/٣٧٦:أحكام القرآن البن العريب: انظر اخلالف يف املسألة يف   )٢(
 . ٣/٩٤:شرح معاين اآلثار   )٣(
 . ٣/٩٤:شرح معاين اآلثار   )٤(



 ٥٠

حدامها بنت عشر سنني ألن املراد طول احلياة يف املستقبل ال يف املاضي حىت إذا كانت إ؛ إحدامها 
واألخرى بنت ستني سنة مل تطلق العجوز فعرفنا أن طول احلياة يف املستقبل مراد وذلك غـري  ، 

فإن ماتت إحدامها طلقت األخرى يف احلال، وذهب زفر إىل أـا  ، جلواز أن ميوتا معا ؛ معلوم 
لزوج علق الطالق بشرط وأن ا، ألنه تبني أا كانت أطوهلما حياة ؛ تطلق من حني تكلم الزوج 

  .١موجود
يقع الطالق يف أول جزء من الليلة : فقيل، كشهر رمضان مثال، أنت طالق يف شهر عينه: لو قال •

. وهو شهر شعبان، وذلك حني تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله ، األوىل منه 
فإذا وجد ما ، ظرفا للطالق  وذا قال أبو حنيفة واحلنابلة، واستدلوا على ذلك بأنه جعل الشهر

إذا دخلت الدار فأنت طالق، وقيل يقع الطالق يف آخـر  : كما لو قال، يكون ظرفا له طلقت 
فال يقع إال بعد زوال االحتمال، وهو قول أيب ، ألن ذلك حيتمل وقوعه يف أوله وآخره ؛ رمضان 

 .  ثور
له يف أول الشهر، وهـو قـول   أنت طالق إذا رأيت هالل رمضان طلقت برؤية الناس : لو قال •

ألن الرؤية للهالل يف عرف الشرع العلم به يف أول الشهر، واملراد به رؤية ، الشافعي واحلنابلة، 
ال : فانصرف لفظ احلالف إىل عرف الشرع،ويف مقابل ذلك قال احلنفية، وحصول العلم ، البعض 

 .٢لو علقه على رؤية زيد فأشبه ما، ألنه علق الطالق برؤية نفسه ؛ تطلق إال أن يراه 
  :وقد استدلوا على وقوع هذا الطالق مبا يلي •
  )١:املائدة(ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود ﴾ ﴿: تعاىلقوله  •
  ٣(املسلمون عند شروطهم:) قوله  •
وبـني   أنه يطؤها ما بينه: - أنت طالق إىل رأس السنة : من قال المرأته: أن ابن عباس كان يقول •

أنت طالق إذا ولدت ؟ فله أن يصيبها ما مل تلـد، وال  : رأس السنة، وعن عطاء من قال المرأته
من قال : أنت طالق إىل سنة، وعن سفيان الثوري قال: وكذلك من قال. يطلق حىت يأيت األجل

 .إذا حضت فأنت طالق ؟ فإا إذا دخلت يف الدم طلقت عليه: المرأته
والطالق بعد الوقوع ال حيتمل الرفع فال ينعدم بذكر التوقيت فيما ، لها أن اإلضافة صحت إىل حم •

وراء املدة، خبالف النكاح فإنه حيتمل الرفع فبالتوقيت ينعدم فيما وراء الوقت وال ميكن تصحيحه 
                                                

 . ٦/١٢٠:املبسوط   )١(
 . ٧/٣٢٦:املغين   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(



 ٥١

  .١موقتا
وهو قول املالكية، ففـي  ، إذا أضيف إىل وقت حمقق  الوقوع وقع يف احلال : القول الثاين

إذا قدم فـالن  : أرأيت إن قال هلا أنت طالق بعد قدوم فالن بشهر ؟ قال مالك: قلت ):املدونة
  : ، ومن األدلة على ذلك٢(وقع الطالق عليها مكانه وال ينتظر ا األجل الذي قال 

، فحينئذ يشبه نكاح املتعة ، أن إضافة الطالق إىل الزمن املستقبل أو احملقق جميئه جتعل النكاح مؤقتا  •
  .فينجز الطالق، رام وهو ح

يقع الطالق ساعتئذ وال يقرا، وعـن  : عن سعيد بن املسيب فيمن طلق امرأته إىل أجل ؟ قال •
أنه كان ال يؤجل يف الطالق، وعن الزهري من طلق إىل سنة ؟ فهي طالق حينئذ، وعن : احلسن

  .حيىي بن سعيد األنصاري أنه كان ال يؤجل يف الطالق أجال
إذا : من قـال : (وقوع الطالق مطلقا ،وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم عدم: القول الثالث

وال إذا جاء رأس ، ال اآلن ، أو ذكر وقتا ما ؟ فال تكون طالقا بذلك ، جاء رأس الشهر فأنت طالق 
  :واستدل لذلك مبا يلي٣ )الشهر

ويف ، ملدخول ا وقد علمنا اهللا الطالق على ا، أنه مل يأت قرآن وال سنة بوقوع الطالق بذلك  •
قال ابن ، )١:الطالق(ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه ﴾ وليس هذا منها ﴿، غري املدخول ا 

غـري  ، وبني األجل الذي ال يأيت حجة أصال ، ومل جند ملن فرق بني األجل اآليت واآلبد :حزم 
، لصداق إىل أجل قد يكون وقـد ال يكـون   دعواه ؟ ال سيما وهم يفسدون النكاح إذا أجل ا

: فقد يأيت األجل الذي قالوا فيه - وأيضا . بعكس قوهلم يف الطالق ؟ وكال األمرين أجل وال فرق
 .أو قد طلقها ثالثا فظهر فساد هذا القول مجلة، أو كالمها ، وهو ميت أو وهي ميتة  - إنه جييء 

 .أن يقع بعد ذلك يف حني مل يوقعه فيه إن كان كل طالق ال يقع حني إيقاعه فمن احملال •
 .أن يف القول بالطالق حترميا للزوجة على زوجها بالظن على من أباحه اهللا تعاىل له باليقني •
باطل كالنكاح إىل أجل ـ كما استدل به املالكيـة ـ    ، أن االستدالل بأن هذا طالق إىل أجل  •

إن : إنه إن قال: مل قلتم:(على ذلك بقوله  مردود بعدم قوهلم باطراد هذا القياس، وقد رد ابن حزم
فأوقعتموه حني ، فإنه طالق إىل أجل، دخلت الدار فأنت طالق ؟ أا ال تطلق إال بدخول الدار 

فأتبع ذلك باألجل ؟ ، أنت طالق : إن ظاهر أمره أنه ندم إذ قال: لفظ به، وذا نعارضهم يف قوهلم
                                                

 . ٦/٩٠:سوطاملب   )١(
 . ٢/٦٢:املدونة   )٢(
 . ٩/٤٧٩:احمللى   )٣(



 ٥٢

 )ت الدارأنت طالق إن دخل: فيلزمهم ذلك فيمن قال
فإن أتبعه أجال فهو شرط ليس يف كتاب اهللا ، فالطالق مباح ، أنت طالق : االستدالل بأنه إذا قال •

تعاىل فهو باطل ـ كما استدل به أصحاب القول الثاين ـ مردود بأنه ال جيوز إلزامه بعض مـا    
 .التزم دون سائره

املسـلمون عنـد   :) ، وقوله )١:املائدة(بِالْعقُود ﴾ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  ﴿: تعاىلأن قوله  •
وال ، ال يف كل عقد مجلة  - أو ندب إليه ، خاص بكل عقد أمر اهللا تعاىل بالوفاء به (شروطهم 
 .فال حيل الوفاء به، ومن املعاصي أن يطلق خبالف ما أمر اهللا تعاىل به ، يف معصية 

والطـالق إىل أجـل   ). اهللا تعاىل فهو باطلكل شرط ليس يف كتاب : (قال  أن رسول اهللا  •
  .مشترط بشرط ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو باطل

   :الترجيح
  :نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث، فهو أقوى األقوال أدلة وأوفقها باملقاصد الشرعية

ال بناء علـى  ، فإن الطالق يف الوضع الشرعي تعبري يراد منه التفريق يف احلاألدلةأما من حيث 
مقصد تعلق به، أو الستحالة االستمرار يف احلياة الزوجية، أما القول باإلضافة فيناقض ذلك، فهو على 
أحسن أحواله وعد بالطالق، وال يصح تسمية الوعد بغري مسماه، فالوعد قد يقع وقد ال يقع، بل إنه 

من النصوص املوجبة للوفاء بالوعد،  هنا أليق بالوعيد منه بالوعد، فلذلك ال نرى صحة ما استدلوا به
  . ألن الوعد ال جيب الوفاء به يف كل حني، بل حكمه يتبع موضوعه وما يترتب عنه

ونعجب من الفقهاء القائلني ذا مع أم يف الشروط املقيدة للعقد، واليت قد تتعلق ا مصاحل احلياة 
  .د أخالقية ال شروطا إلزاميةالزوجية ال يستدلون ذا ويعتربون هذه الشروط جمرد وعو

، فكيف تستقيم احلياة الزوجية، والزوجة تنتظر يف كل حني مطلع الشمس املصلحةأما من حيث 
أو مغرا، أو ترقب اهلالل أو تعد األشهر، أو تضع يديها على قلبها وهي تنتظر جميء زيد أو سـفر  

اس لليلة القدر يلتمسون بركاا تتطلع إليها عمرو، بل تنتظر موت ضرا لتطلق مبوا، وعندما يتطلع الن
  .تشاؤما ورهبة ألن مصري حياا الزوجية معلق بليلة القدر

أما الزوج، فقد ال يقل عن زوجه أسفا على ذلك التوقيت الذي حدد به حياته مع زوجته، فهو 
  .يعد األيام والليايل والدقائق والثواين وحيتار أيأخذ بقول زفر أم أيب يوسف

ذلك كان قول مالك يف هذا أقرب مقاصدية من القول الثاين، ألن انتظار املؤمل أمل، وهو كمن فل
  .يذبح الشاة دون أن حيد الشفرة ليقتلها قتال بطيئا

انطالقا من هذا نرى أن هذا اللفظ جمرد وعيد ال أثر له، وأنه نوع من األلفاظ احملرمة اليت ال جيوز 



 ٥٣

صيغته الشرعية احملدودة بشروطها، كشروط الصالة وفرائضها سواء ذكرها والتالعب ا، فللطالق 
  .بسواء

ونرى كذلك أن الورع يف هذا الوعيد ليس تنفيذه كما ينص كثري من الفقهاء، بل الورع والسنة 
  ١(من نذر أن   يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه ): عدم الوفاء به كما قال 

 تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الناسِ واللَّـه  وال ﴿: تعاىلوقد قال 
يملع يعمى  ﴿: تعاىلوقوله ، )٢٢٤:البقرة( ﴾سبي الْقُروا أُولتؤأَنْ ي ةعالسو كُمنلِ ملِ أُولُو الْفَضأْتال يو
نياكسالْمـ  و ور والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَال تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُ

يمحوكان ينفق علـى  ـ    - رضي اهللا عنه  - بكر أن أبا ، وقد ورد يف سبب نزوهلا )٢٢:النور) (ر
واللّه ال أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي :(بعد حديثه يف اإلفك  ـ قال  مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره

بلى واللّه إين ألحب أن :(  - رضي اهللا عنه  -  فقال أبو بكراآلية السابقة،  قال لعائشة، فأنزل اللّه تعاىل
  )  واللّه ال أنزعها منه أبداً:( فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه، وقال، )يغفر اللّه يل

  :ثانيا ـ اإلضافة إىل الشخص
وقد حتدثنا عن أحكامها اخلاصة ا يف الفصل الثاين عند احلديث عن التوكيل يف الطالق، ويتعلق 

  .ا أيضا التعليق باملشيئة، وسنتحدث عنه يف هذا الفصل عند احلديث عن تقييد الطالق باالستثناء

                                                
، ٤/١٠٤: ، الترمـذي ٢/٢٤١: ، الـدارمي ١٠/٢٣٣: ، ابـن حبـان  ٣/٣٥٢: ، ابن خزمية٦/٢٤٦٣: البخاري   )١(

 . ٩/٢٣١:البيهقي
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  الطالق املعلق على شرطـ  النوع الثاين
  :تعليقتعريف ال

  . ناطه به: وعليه تعليقا، ومنه ، علق الشيء بالشيء : يقال، مصدر علق : لغة
هو ربط حصول مضمون مجلة حبصول مضمون مجلة أخرى سواء أكـان ذلـك   : اصطالحا

  .أو مل يكن من فعل أحد، املضمون من قبل املطلق أو املطلقة أو غريها 
وذلك ملا فيه من معىن ، مسي ميينا لدى اجلمهور جمازا فإن كان من فعل املطلق أو املطلقة أو غريمها 

أنت : كما إذا قال لزوجته، تقوية عزم احلالف أو عزم غريه على فعل شيء أو تركه : وهو، القسم 
  .أنت طالق إن زارك فالن: أو، أنت طالق إن ذهبت أنا إىل فالن : أو، طالق إن دخلت دار فالن 

وهي للرب إعدام موجب املعلق ، أن التعليق ميني : أحدمها: وجهني والفرق بني اإلضافة والتعليق من
فيتحقق السبب بال مانع ، ال ملنعه ، أما اإلضافة فلثبوت حكم السبب يف وقته . وال يفضي إىل احلكم، 
  . ١وال خطر يف اإلضافة، أن الشرط على خطر : إذ الزمان من لوازم الوجود وثانيهما، 

  :حكم الطالق املعلق
  :لف الفقهاء يف أثر الطالق املعلق، هل يقع أم ال على ثالثة أقوالاخت

يقع الطالق إذا حصل ما علق عليه الطالق، وهو قول مجهور الفقهاء، قال : القول األول
حىت اعتقد طائفة منـهم أن ذلـك   ، وهذا هو املشهور عند أكثر الفقهاء املتأخرين  ):ابن تيمية
، وقد ذكر ابن تيمية أن دليلهم على هذا هو أنـه  ٢(عليه حجة وهلذا مل يذكر عامتهم ؛ إمجاع 

  . التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه
إن الطالق املعلق ميني جيري فيها ما جيري يف أميان املسلمني من الكفارة عند : القول الثاين

به ابن تيمية لطائفة إال أن خيتار احلالف إيقاع الطالق فله أن يوقعه وال كفارة، وقد نس؛ احلنث 
 وهو مقتضى املنقول عن أصحاب رسول اهللا :) وغريه، قال، من السلف واخللف، كطاوس 

إن يف كثري من بالد املغرب مـن  : حىت يقال، يف هذا الباب، وبه يفيت كثري من املالكية وغريهم 
  ٣( موضعوأصوله يف غري، وهو مقتضى نصوص أمحد بن حنبل ، يفيت بذلك من أئمة املالكية 

ولصعوبة معرفة اختيار احلالف الطالق وعدمه، فقد وضعوا لكال اخليارين ما يدل عليـه مـن   
ماذا تقصد من هذا؟ : العالمات، وهي من املسائل املهمة اليت حيتاج املفيت ملعرفتها، ألن قوله للمستفيت

                                                
 . ٢/٢٠٥:تبيني احلقائق: انظر   )١(
 . ٣/٢٤١:الفتاوى الكربى   )٢(
 . ٣/٢٤١:الفتاوى الكربى   )٣(
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  :ذه الضوابط هيقد يشوش عليه أمره، وأكثرهم ال يدري ما كان مقصده حني نطق ما نطق به، وه
إن أعطيتين كذا : فيقول، كأن خيتار طالقها إذا أعطته العوض : قصد الطالق دون اليمني

أو سرقت، وقصـده  ، أنت طالق إن زنيت : فيقول، فأنت طالق، وخيتار طالقها إذا أتت كبرية 
فـإن  ؛ فهذا يقع فيه الطالق باتفاق السـلف   ):ال احللف، قال ابن تيمية؛ اإليقاع عند الصفة 

وابن مسعود ، كعلي : الطالق املعلق بالصفة روي وقوع الطالق فيه عن غري واحد من الصحابة
ومن بعدهم، وحكى اإلمجاع على ذلك ، وكثري من التابعني ، ومعاوية ، وابن عمر ، وأيب ذر ، 

اع وإمنا علم الرت، غري واحد وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطالق بالصفة ال يقع 
  . ٢(وعن ابن حزم من الظاهرية،  ١فيه عن بعض الشيعة

وقد جعل أصحاب هذا القول عالمة ذلك أن يكره  احلالف وقوع : قصد اليمني دون الطالق
أو نصراين، فهو يكره الكفر ، إن فعلت كذا فأنا يهودي : كقول املسلم، اجلزاء وإن وجدت الصفة 

  .ال لقصد وجوده عند الصفة؛ وليمتنع به من الشرط ، زم إمنا التزامه لئال يل؛ وإن وجدت الصفة 
، إن فعلت كذا فعلـي احلـج  : وهكذا احللف بالنذر واحلرام والظهار والطالق والعتاق إذا قال

وإمنا علقها ، ومايل صدقة فهو يكره هذا اللوازم وإن وجد الشرط، ونسائي طوالق ، وعبيدي أحرار 
وعها، وإذا وجد الشرط فالتعليق الذي يقصد به اإليقاع من باب ال لقصد وق؛ ليمنع نفسه من الشرط 

  . والذي يقصد به اليمني من باب  اليمني، اإليقاع 
إن سرقت، أو زنيت فأنت طالق، فهذا قد يقصد بـه  : بناء على هذين القصدين فإنه  لو قال هلا

ا قصده زجرها وختويفها لئال وإمن؛ وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طالقها ، اليمني 
وقد يكون قصده إيقاع الطالق وهو أن يكون فراقها أحب إليه ، فهذا حالف ال يقع به الطالق : تفعل

  .فهذا يقع به الطالق: فيختار إذا فعلته أن تطلق منه، من املقام معها مع ذلك 
  :ومن أدلة هذا القول

، )٢:التحرمي(لَّةَ أَيمانِكُم واللَّه مولَاكُم وهو الْعليم الْحكيم﴾﴿ قَد فَرض اللَّه لَكُم تح: تعاىلقوله  •
 ):، وقد قال )٨٩:املائدة(﴿ ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم ﴾:تعاىلوقوله 

                                                
وقد عذر ابن تيمية هذا الرتاع الوارد عن الشيعة يف املسألة، واعترب أنه نفس ما حصل للجمهور يف موقفهم من الطالق    )١(

كمـا  ، هؤالء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده احللف، فظنوا أن كل تعليق كذلك  «:املعلق، فقال
بعض الصحابة والتابعني فيمن علق الطالق بصفة أنه يقع عندها، فظنوا أن ذلك ميـني،  أن طائفة من اجلمهور بلغتهم فتاوى عن 

كمـا مل  ؛ والذي يقصد به اإليقاع ، ومل يفرقوا بني التعليق الذي يقصد به اليمني ، كمن قصده اليمني ، وجعلوا كل تعليق ميينا 
 . ٣/٢٤٦:الفتاوى الكربى »يفرق أولئك بينهما يف نفس الطالق 

 . ٣/٢٤٦:الفتاوى الكربى   )٢(
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، وهـو  (وليكفر عن ميينه ، فليأت الذي هو خري ، من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها 
بل األدلة الشرعية ؛ ومل خيصه نص وال إمجاع وال قياس ؛ يتناول أميان مجيع املسلمني لفظا ومعىن 

  .حتقق عمومه
أن املعروف عن مجهور السلف من الصحابة والتابعني ومن بعدهم  أنه ال فرق بني أن حيلـف   •

لكفارة يف كل ميني، وإما أن ال شيء عليه، وإما أن أو النذر،  إما أن جتزئه ا، أو العتاق ، بالطالق 
إن فعلت كذا فعلي أن أعتق رقبة  وقصد به الـيمني ال  : بل إذا كان قوله؛ يلزمه كما حلف به 

  .ولو قاله على وجه النذر لزمه باالتفاق، بل جيزئه كفارة ميني ؛ يلزمه العتق 
نون والعبد قد تثبت احلقوق يف ذممهم مع فإن الصيب وا؛ أن ثبوت احلقوق يف الذمم أوسع نفوذا  •

فألن مينـع  ، فإذا كان قصد اليمني مع ثبوت العتق املعلق يف الذمة  ممنوع، أنه ال يصح تصرفهم 
وقوعه أوىل وأحرى، وإذا كان العتق الذي يلزمه بالنذر ال يلزمه إذا قصد به اليمني فالطالق الذي 

  .صد به اليمنيال يلزم بالنذر أوىل أن ال يلزم إذا ق
إن أبرأتين من : كقوله، أن التعليق إمنا يلزم فيه اجلزاء إذا قصد وجوب اجلزاء عند وجوب الشرط  •

وإن شفا اهللا مريضي فثلث مايل صدقة، أما إذا كان يكره وقوع اجلزاء وإن ، صداقك فأنت طالق 
إن : ، فهذا خمالف لقولهأو حيض غريه أو مينعه، وجد الشرط، وإمنا التزمه ليحض نفسه أو مينعها 

  .وعلي عشر حجج، ونسائي طوالق ، فعلت كذا فمايل صدقة وعبيدي أحرار 
ويذكر  ):وال يلزمه كفارة، وهو مذهب اإلمامية، قال ابن تيمية، ال يقع به طالق : القول الثالث

ة جعفر بن بل هو مأثور عن طائفة صرحيا كأيب جعفر الباقر رواي؛ ما يدل عليه عن طائفة من السلف 
، وذكر أنه يفيت به يف اليمني اليت حيلف ا بالتزام الطالق بعض احلنفية والشافعية، وهو مذهب ١(حممد

وال طالق ، ال يقع به طالق  - سواء بر أو حنث  - واليمني بالطالق ال يلزم :(الظاهرية،  قال ابن حزم
والطـالق  : (، وقال٢)على لسان رسوله  تعاىلوال ميني إال كما أمر اهللا ،  تعاىلإال كما أمر اهللا 

كل ذلك ال يلزم، وباهللا تعاىل التوفيق، وال يكون طالقـا إال  ، بالصفة عندنا كما هو الطالق باليمني 
وتعـد حلـدود اهللا   ، وهو القصد إىل الطالق وأما ما عدا ذلك فباطل، كما أمر اهللا تعاىل به وعلمه 

  : ، ومن األدلة على ذلك)تعاىل
، ومجيـع  )٨٩:املائدة(﴿ ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم ﴾ : تعاىل قول اهللا •

املخالفني هاهنا ال خيتلفون يف أن اليمني بالطالق والعتاق واملشي إىل مكة  وصدقة املال بأنـه ال  
                                                

 . ٣/٢٤١:الفتاوى الكربى   )١(
 . ٧/٤٧٦:احمللى   )٢(
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وفاء باليمني، فصح بذلك أنه لـيس  أو ال، كفارة عندهم يف حنثه يف شيء منه إال بالوفاء بالفعل 
  . إذ ال ميني إال ما مساه اهللا تعاىل ميينا، شيء من ذلك ميينا 

، وذلك يدل على أن كل حلف بغري اهللا )من كان حالفا فال حيلف إال باهللا: ( قول رسول اهللا  •
  . عز وجل معصية وليس ميينا

ج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهـل  أن رجال تزو  - رضي اهللا عنه  - ما روي عن احلسن البصري  •
فجاء األجل ومل يبعث إليها بشيء فلما قدم ، فجعلها طالقا إن مل يبعث بنفقتها إىل شهر ، امرأته 

فردها عليه، ، اضطهدمتوه حىت جعلها طالقا : فقال علي  - رضي اهللا عنه  - خاصموه إىل علي 
ألنه مل يكن ، اضطهدمتوه   - هللا عنه رضي ا - ال متعلق هلم مبا روي من قول علي : (قال ابن حزم

إمنا طالبوه حبق نفقتها فقط، فإمنا أنكر على اليمني بالطالق فقط ومل يرد الطالق ، هنالك إكراه 
  ). يقع بذلك

ما روي عن شريح أنه خوصم إليه يف رجل طلق امرأته إن أحدث يف اإلسالم حدثا فاكترى بغال  •
إن شئتم شهدمت عليه : باعه واشترى به مخرا ؟ فقال شريحإىل محام أعني فتعدى به إىل أصبهان ف

  .  أنه طلقها ؟ فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم، فلم يطلقها مع هذا احلدث العظيم
مث نقول :) القياس على عدم إجازة اجلمهور لنكاح التعليق أو الرجعة على التعليق، قال ابن حزم •

إذا :  جتيزوا النكاح بصفة ؟ والرجعة بصفة ؟ كمـن قـال  من أين أجزمت الطالق بصفة ومل: هلم
وقال ، فقد تزوجتك ؟ وقالت هي مثل ذلك : أو قال - دخلت الدار فقد راجعت زوجيت املطلقة 

 )وال سبيل إىل فرق - الويل مثل ذلك 
   :الترجيح

 على نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الطالق يتوقف على قصد املطلق حني إيقاعه الطالق، ال
ما ارتبط به من قيود قد ال تكون مقصودة للمطلق، وهذا القول يتوافق مع كال القولني الثاين والثالث، 

  .فالفرق بينهما ليس بعيدا
أما لزوم التكفري يف حال النطق مبثل هذه التعليقات، فقد يقال به من باب التورع واالحتيـاط،  

، ألن مثل هذه األلفاظ إذا استعملت يف غري مقصودها ولكن األلزم من التكفري هو االستغفار والتوبة
الشرعي كانت نوعا من االستهزاء بآيات اهللا، وهي ال تقل عن االستهزاء باأللفاظ الشرعية احملترمـة  

  .كالصالة والذكر وغريها
ة، وحسبنا يف ترجيح هذا القول أن نلزم املخالفني بأقواهلم يف املسائل األخرى واملشاة هلذه املسأل

وهـذا   ):وقد كان هذا أكثر سلوك ابن تيمية وابن القيم يف الرد على املخالفني فيها، قال ابن تيميـة 
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وكالتزام الكفر على ، واملباح ، كنذر الطالق واملعصية : وبعضها جممع عليه، منقوض بصور كثرية 
دل عليه عموم نص وال  مع أنه ليس له أصل يقال به إال وبينهما فرق مؤثر يف الشرع وال؛ وجه اليمني 

لكن ملا كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن يف بادئ الرأي أن هذا عقد الزم وهذا ، إمجاع 
  ١(يوافق ما كانوا عليه يف أول اإلسالم قبل أن يرتل اهللا كفارة اليمني موجبة وحمرمة 

ث دليل نعتربه من أهم األدلة، وهلذا الترجيح زيادة على ما سبق ذكره من أدلة القولني الثاين والثال
وهو ما ينجر عن القول األول من املفاسد، وال نقصد بذلك ما ذكرنا سابقا من تضييق باب الطالق، 
وإمنا نقصد مفاسد هي أهم وأخطر امتألت ا كتب الفقهاء، وتشوشت ا أذهان طلبة العلم وهـم  

  .يف سائر أنواع اللهو حيفظوا ويتبارون يف اإللغاز ا كما يتبارى الالعبون
وهذه املفسدة هي تلك الفتاوى الكثرية املتعلقة بالصيغ املختلفة ألنواع التعليق، والكثري منها حيمل 
أنواعا من التشويش الذهين والتسلط الزوجي الذي حيمل الزوج على أن يقول لزوجته، وهي واقفة على 

أو حطك إنسان فأنت طـالق،  ، نفسك إن صعدت فيه أو نزلت منه أو قمت عليه أو رميت : سلم
فتبقى الزوجة حمتارة ما تصنع، ويسرع زوجها لرجال الفتوى الذي يعملون عقوهلم ال ليئنبوه على هذا 

  .الظلم احف، وإمنا ليطلبوا منه شراء سلم أو كراءه، لتنتقل إليه زوجته، فتسلم من الطالق
الشرعية، فأصبح العقل املسلم الذي هذبـه  وقد فتح ذا القول باب من التالعب على األحكام 

القرآن وترفعت به السنة ومست به سري السلف الصاحل منغمسا يف البحث عن حيل ألنواع غريبة من 
، ال وطئتك إال وأنت البسة عارية راجلة راكبة : الصيغ  حيتال ا على ربه، فأفتوا فيمن قال لزوجته

ي سبب عدم اعتبار العاري يف الليل عاريا، إن كـان قولـه   وطئها بليل عريانة يف سفينة، ولسنا ندر
فإنه ليس يف اآلية داللة على عدم اعتبار العري يف الليل، وإال ) ١٠:النبأ(﴾وجعلْنا اللَّيلَ لباسا ﴿:تعاىل

  .جلوز عدم ستر العورة يف الليل، ولسنا ندري كذلك عدم اعتبار راكب السفينة راكبا
عمل منه ناطف يستهلك، ،  يأكل بيضا، وليأكلن مما يف كمه فإذا هو بيض وأفتوا فيمن حلف ال

سلقت بيضا، بـل  ، ومثله أفتوا فيمن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح، ويأكل منه ال جيد طعم امللح 
إن مل خترج الفساق من النار فأنت طالق : وصلت اجلرأة إىل املسائل العقدية نفسها، فأفتوا فيمن قال

  .٢تطلق لتعارض األدلةثالثا، ال 
إن كنت حتبني أن يعذبك اهللا يف نار جهنم فأنـت   ):بل وصل اإلغراب إىل القول بأنه إذا قال

أما إن  ،أحب، تطلق إن كانت صادقة لشدة بغضها إياه، فقد حتب التخلص منه بالعذاب: فقالت(طالق
                                                

 . ٣/٢٤١:الفتاوى الكربى   )١(
 . ٤/٢٤:البحر الرائق   )٢(
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  .١يهاتيقن كذا، بأن كانت حتبه وحتب املقام معه فإنه ال يقع الطالق عل
بل أفتوا بفعل احملرم ألجل تفادي الطالق يف بعض األحوال، فقالوا فيمن حلف يف شعبان بثالث 

  .٢فإن حاضت وطئ وكفر حليض، سافر يف رمضان ، ليطأا يف ار شهرين متتابعني 
بل كانت هذه الفتاوى شعرت أو مل تشعر، تشرع لطرق ظلم الزوجة، وتعلم طلبة العلم مـاذا  

إن مل أكسر : سئل والدي عمن قال المرأته يف حالة الغضب ):جات، قال يف الفتاوى اهلنديةيقال للزو
لو ضرا حىت ال تكاد تربح عن مكاـا ال حينـث   : عظامك وأشج حلومك فأنت طالق ثالثا فقال

  .٣(ويكون هذا جمازا عن الضرب الشديد
رمحه اهللا  - ميتة، قال أبو يوسف  إن مل أضربك حىت أتركك ال حية وال: ولو قال المرأته: وفيها

هذا على أن يضرا ضربا موجعا شديدا، فإذا فعل ذلك بر يف ميينه، وقوله حـىت تبـويل أو    - تعاىل 
  .تشتكي أو حىت تستغيثي ما مل يوجد حقيقة هذه األشياء مل يرب

ضـربه   إن مل أضرب اليوم ولدك حىت ينشق نصفني طلقت ثالثا، مث: وفيها لو قال رجل المرأته
  .على األرض، فلم ينشق طلقت ثالثا

إىل غري ذلك من األمثلة الكثرية اليت ال نكاد نفقدها يف أي باب من أبواب الفقه، بل انتقلـت  
للتفسري واحلديث وكل العلوم الشرعية، وأصبحت ميدانا للتعرف على أعلم العلماء وحيـد دهـره   

لناس ويعلمهم ض إليه متفيهق ليسأله عن مثل وعالمة زمانه، فإذا ما جلس مصلح أو داعية لريشد ا
  .هذه املسألة، والويل له منهم إن مل جيب، والويل للشريعة إن أجاب

ولكنه قول مجهور العلماء، وبعض الناس يف الترجيح يستعمل هذا األسلوب، : وقد يقال بعد هذا
بات، وهلؤالء نقدم بعض وجوه فيعد القائلني بأي قول من األقوال، كما تعد اآلن األصوات يف االنتخا

التناقض اليت وقع فيها أصحاب القول األول، وقد ذكر ابن القيم وابن تيمية وابن حزم كثريا من تلك 
  :الوجوه، سنقتصر على ذكر بعضها هنا

) على قوله، مث كلمه (الطالق يلزمين ال أكلم فالنا ) أم مل يقيسوا التعليق يف الطالق يف قوله مثال •

                                                
 . ٤/٢٨: البحر الرائق   )١(
    :فلو وطئ مع احليض وعصى فهل يتخلص من احلنث ؟ فيه وجهان يف مذهب مالك وأمحد مها، ، ٦/٣٦٦:الفروع    )٢(

  .وإن أمث بالوطء كما لو حلف بالطالق ليشربن هذه اخلمر فشرا فإنه ال تطلق عليه زوجته، يتخلص : األول  
  .فال تتناول ميينه احملرم، ألنه إمنا حلف على فعل وطء مباح ؛ ال يرب :  الثاين  

ه احملرم فال حينث بتركه بعني ما ذكرمت من إذا كان إمنا حلف على وطء مأذون فيه شرعا مل تتناول ميين« :قال ابن القيم       
 . ٤/٩٣:إعالم املوقعني »وحرف املسألة أن ميينه مل تتناول املعجوز عنه ال شرعا وال قدرا فال حينث بتركه، وهذا ظاهر ، الدليل 
 . ١/٤٤٥:الفتاوى اهلندية   )٣(
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أن هذا : حيث يقولون(أو فمايل صدقة ، أو حج إىل بيت اهللا ، فالنا فعلي صوم سنة  إن كلمت
  .ميني ال تعليق مقصود

؛ لزمه (أو حجة ، أو صدقة ، إن شفى اهللا مريضي فعلي صوم شهر :) إذا قال الرجل: أم قالوا •
ألنـه جلـاج   ؛ مل يلزمه (أو صدقة ، إن كلمت فالنا فعلي صوم :) فإذا قال، ألنه قاصد للنذر 

إجياب ما : فجعلوا قصده لعدم الوقوع مانعا من ثالثة أشياء، فهو ميني فيه كفارة اليمني ، وغضب 
إن فعلت كذا فعلي الطـالق  : " لو قال: ويف نفس الوقت قالوا. ووقوعه، ووجوبه عليه ، التزم 

ومنع من وجوب ، وهو أبغض احلالل إىل اهللا ، ومل مينع قصد احللف من وقوعه ، وفعله لزمه (
  .القربات اليت هي أحب شيء إىل اهللا

مث مل يفعله مل (الطالق يلزمين ألفعلن كذا إن شاء اهللا ) أم ناقضوا القياس فنصوا على أنه إذا قال •
من حلف فقال إن شاء اهللا فإن شاء فعل : (وقد قال النيب ، ألنه أخرجه خمرج اليمني ؛ حينث 

  .ألنه تعليق فليس بيمني؛ يلزمه وقوع الطالق : مث قالوا ،فجعلوه ميينا )وإن شاء ترك
فهو مول فيدخل يف قوله (الطالق يلزمين ال أجامعها سنة:) أم تناقضوا يف احلكم على ما لو قال •

ر ﴿ للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعـة أَشـهرٍ فَـإِنْ فَـاُءوا فَـإِنَّ اللَّـه غَفُـو       : تعاىل
﴾يمحلُوا : تعاىلواأللية واإليالء واالئتالء هو احللف بعينه كما قال ) ٢٢٦:البقرة(رلِ أُوأْتلَا يو ﴿

﴿ : وليس بيمني فيدخل يف قوله: ، مث قالوا)٢:النور(الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى ﴾
، قـال ابـن   )٢:التحـرمي (أَيمانِكُم واللَّه مولَاكُم وهو الْعليم الْحكيم﴾ قَد فَرض اللَّه لَكُم تحلَّةَ

  )وجعله ميينا وليس بيمني؟، ما الذي أحله عاما وحرمه عاما ، فياهللا العجب:(القيم
 ألنه مل يقصد الكفر؛ وفعله مل يكفر (إن فعلت كذا فأنا كافر :) إن قال: أم ناقضوا قوهلم فقالوا •

لكن نقضوه  يف الطالق والعتاق ، وهذا حق ، وإمنا قصد منع نفسه من الفعل مبنعها من الكفر ، 
  .مع أنه ال فرق بينهما يف هذا املعىن الذي منع من وقوع الكفر

فحنث مل يلزمه أن (إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأيت :) أم ناقضوا قوهلم فنصوا على أنه إن قال •
إن فعلته :) ، فحنث مل يلزمه أن يطلقها  ولو قال(إن فعلته فالطالق يلزمين  :)ولو قال، يطلقها 

مع أنه ال تفرق اللغة وال الشريعة بني املصـدر وأن  ،فحنث وقع عليه الطالق (فالطالق يلزمين 
  .١والفعل

                                                
ويف الثاين وقوع الطالق وهـو أثـر   ، طليق وهو فعله سبب تفريقهم كما نص عليه ابن القيم هو أنه التزم يف األول الت   )١(

وهذا غري الطالق ، وإمنا أثره كوا طالقا ، ألن الطالق هو التطليق بعينه ، فعله، وقد رد على ذلك بأن هذا الفرق ال جيدي شيئا 
وهو الطالق بعينه الذي قـال اهللا  ، ق إيقاع التطلي: والثاين. وهذا غري الطالق بال شك، التزام التطليق : فههنا ثالثة أمور مرتبة، 
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أو مل (إن حلفت بطالقك أو وقع مين ميني بطالقك :) أم ناقضوا قوهلم، فنصوا على أنه إن قال •
إن كلمت فالنا فأنت :) مث قال(مىت حلفت أو أوقعت ميينا فأنت طالق :) ل بطالقك بل قاليق

فأدخلوا احللف بالطالق يف ، ألنه قد حلف وأوقع اليمني ؛ حنث وقد وقع عليه الطالق (طالق 
 .ومل يدخلوه يف اسم اليمني واحللف يف كالم اهللا ورسوله، اسم اليمني واحللف يف كالم املكلف 

  ط صحة التعليق شرو
اشترط الفقهاء القائلون بوقوع الطالق املعلق على شرط الشروط التالية مع اختالف بينـهم يف  

  : بعضها، ويف بعض تفاصيلها
  :كون الزوج أهال إليقاع الطالق عند التعليق

خالفا للحنابلة، وال يشترط كونه كذلك عند حصـول  ، بأن يكون بالغا عاقال عند اجلمهور 
مث دخلت ، مث جن ، إن دخلت دار فالن فأنت طالق : فلو قال هلا الزوج عاقال، علق عليه الشرط امل

خبالف ما لو ، فإا تطلق أيضا ، وكذلك إذا دخلتها قبل جنونه ، فإا تطلق ، الدار احمللوف عليها 
  .فإنه لغو، علق طالقها وهو جمنون 

  :ليققيام الزوجية بني احلالف واحمللوف عليها عند التع
، وال معتدته ، فإذا مل تكن زوجته عند التعليق ، بأن تكون زوجته أو معتدته من رجعي أو بائن 

فإنه لغو ، أنت طالق إن دخلت دار فالن : كما إذا قال ألجنبية عنه، لغا التعليق ومل يقع عليها به شيء 
فإن أجازه ، ألنه فضويل ؛ ا فإنه يتوقف التعليق عندها على إجازة زوجه، إال أن تكون زوجة لغريه ، 

  . وإال فال، مث إن دخلت بعد اإلجازة وقع الطالق عليها ، الزوج صح التعليق 
  :عدم استحالة املعلق عليه

إن عاد أبوك حيا وهو ميت يف احلياة : وذلك بان يكون املعلق عليه مستحيال عقال كما إذا قال هلا
إن قتلت امليت، أو شربت املاء الذي يف الكوز وال ماء  أنت طالق: الدنيا فأنت طالق، أو أن يقول هلا

  .فيه، أو مجعت بني الضدين، أو كان الواحد أكثر من اثنني
إن طرت، أو صعدت إىل السماء، أو  قلبت احلجر : كقوله، ومثله ما لو كان مما يستحيل عادة 

  .ذهبا، أو شربت هذا النهر كله، أو محلت اجلبل، أو شاء امليت
                                                                                                                                 

، صريورة املرأة طالقا وبينونتـها  : الثالث. »الطالق ملن أخذ بالساق « : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم»الطالق مرتان « : فيه
واملكلـف  ، الشارع وإمنا هو إىل ، فإنه ليس إليه وال من فعله ، مل يرد هذا الثالث قطعا " إن فعلت كذا فعلي الطالق " فالقائل 

فالتفريق بينـهما  " فعلي أن أطلق : " فال فرق أصال بني هذا اللفظ وبني قوله، إمنا يلزم ما يدخل حتت مقدرته وهو إنشاء الطالق 
 . وهو عدول عن حمض القياس من غري نص وال إمجاع وال قول صاحب، تفريق بني متساويني 



 ٦٢

  :١ف الفقهاء يف هذا على قولنيوقد اختل
فإذا كان ، يشترط لصحة التعليق أن يكون املعلق عليه ممكن احلصول يف املستقبل : القول األول

ال يف احلال وال يف املستقبل، وهو مذهب احلنفية، ، ومل يقع به شيء ، مستحيل احلصول لغا التعليق 
  : ومن األدلة على ذلك

  .أنه علق الطالق بصفة مل توجد •
  :كقوله ، أن ما يقصد تبعيده يعلق على احملال  •

  إذا شاب الغراب أتيت أهلي      وصار القار كاللنب احلليب
  .أي ال آتيهم أبدا

وهو مذهب املالكية، ووجه للحنابلة، ومن األدلة على ذلك ، وقوعه منجزا : القول الثاين
، كاستثناء الكل، فلم يصح ،  الثاين ومينع وقوعه يف احلال ويف، أنه أردف الطالق مبا يرفع مجلته 

  . أنت طالق طلقة ال تقع عليك، أو ال تنقص عدد طالقك: كما لو قال
فلـم  ، ألنه ال وجود له ؛ وقع يف احلال ، إن علقه على ما يستحيل عقال :  القول الثالث

ه وجودا، ألن ل؛ وبقي جمرد الطالق فوقع، وإن علقه على مستحيل عادة مل يقع ، تعلق به الصفة
فجـاز تعليـق   ، وكرامات األولياء ، وقد وجد جنس ذلك يف معجزات األنبياء عليهم السالم 

  .ومل يقع قبل وجوده، الطالق به 
  :اتصال التعليق بالكالم
، لغا التعليق ووقع الطالق منجزا ، أو كالم غري مفيد ، أو بكالم أجنيب ، فإذا فصل عنه بسكوت 

مث ، أنت طالق : أو قال هلا، إن دخلت دار فالن : مث قال، وسكت برهة ،  أنت طالق: كما لو قال هلا
  .إن مل تدخلي دار فالن: مث قال، أعطين ماء : قال هلا

إن : مث قـال ، مث تنفس لضرورة ، أنت طالق : كما إذا قال هلا، إال أنه يغتفر الفاصل الضروري 
أو ، وكذلك إساغة اللقمة ، دار احمللوف عليها وال يقع إال بدخوهلا ال، فإنه معلق ، دخلت دار فالن 

فإنه معلق ويقع به بائنـا عنـد   ، أنت طالق بائنا إن دخلت دار فالن : كأن يقول هلا، كلمة مفيدة 
                                                

أنت طالق إن مل تقتلي امليت أو تصعدي : فقال، قها على نفي فعل املستحيل واختلفوا يف نقيض ذلك فيما لو علق طال   )١(
  :السماء على قولني

فوقـع الطـالق، ألن   ، وعدمه معلوم يف احلال ويف الثاين، ألنه علقه على عدم ذلك ؛ تطلق يف احلال : القول األول  
 :  جهد أميام ال يبعث اهللا من ميوت ﴾ إىل قولـه وأقسموا باهللا  :كما قال اهللا ، احلالف على فعل املمتنع كاذب حانث 

  وليعلم الذين كفروا أم كانوا كاذبني ﴾
 . .٧/٣٥٩: املغين: فإنه ال حينث، انظر، أو ليطرين ، كما لو حلف ليصعدن السماء ، ال يقع طالقه : القول الثاين  
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  .الدخول
  :عدم قصد اازاة

، إن كنت كذلك فأنت طالق : فقال هلا، يا خسيس : ويضرب الفقهاء لذلك مثاال مبا لو قالت له
ال تعليق الطالق على حتقق اخلساسة فيه، فإذا قصد به اازاة  وقع منجزا ومل يتعلـق  ، ايريد معاقبته

فإن أراد التعليق ال اـازاة تعلـق   ، سواء أكان خسيسا أم ال ، فلهذا يقع الطالق منجزا ، بالشرط 
  .الطالق

  :ذكر املشروط يف التعليق
فإنه لغو يف الراجح لدى ، أنت طالق إن : هلاكما إذا قال ، فلو مل يذكر شيئا ، وهو املعلق عليه 

  .  تطلق للحال: وقال حممد بن احلسن، وهو قول أيب يوسف ، احلنفية 
  

  :وجود رابط
كما إذا ، فإنه يتعلق بدون رابط ، إال أن يفهم الشرط من املعىن ، وهو أداة من أدوات الشرط 

  .مع عدم الرابط فإنه تعليق صحيح، علي الطالق سأذهب إىل فالن : قال هلا
وقد ذكر الفقهاء الكثري من حروف التعليق، واختلفوا يف بعضها، وأكثرها قد يستعمل اآلن عرفا 
يف غري ما ذكروا، وسنذكر هنا بعض األمثلة لطول كالمهم يف املسألة، وهي تفترض يف املطلـق أن  

  :١يكون حنويا حىت يعلم مقصده من ذلك
إذا كان ، ويقع ا الثالث يف احلال :  أطلقك فأنت طالقومثاهلا قول املطلق كلما مل: كلما

كُلَّ ما جاَء أُمةً رسولُها كَـذَّبوه   ﴿:تعاىلكما قال اهللا ، ألن كلما تقتضي التكرار ، مدخوال ا
  .، فيقتضي تكرار الطالق بتكرر الصفة)٤٤:املؤمنون(﴾

طالق، أو مىت مل أطلقك فأنت طالق، أو إذا مل أطلقك فأنت : كقوله هلا: إذا، ومىت، وأي وقت
فإنه ، (مىت ) وال يتكرر إال على قول أيب بكر يف، أي وقت مل أطلقك فأنت طالق، فإا تطلق واحدة 

يقتضيان الطالق على الفور، (أي وقت  )و(مىت )إال أن(كلما ) فيتكرر الطالق ا مثل، يراها للتكرار 
هي على ، أحدمها ؛ ومل يطلقها يف احلال، أما إذا ففيها وجهان ، فمىت مضى زمن ميكن أن يطلقها فيه 

  . ألا كثر استعماهلا يف الشرط؛ أا على التراخي ، والثاين . ألا اسم وقت فهي كمىت؛ الفور 
أنت طـالق إن  : كقوله، مل حتتج إىل حرف يف اجلزاء ، وهذه احلروف إذا تقدم جزاؤها عليها 

، احتاجت يف اجلزاء إىل حرف الفاء إذا كان مجلة من مبتدإ وخرب ، زاؤها دخلت الدار، وإن تأخر ج
                                                

 . ،وغريها٣/١٤٠:، بدائع الصنائع١/٩٥:، أنوار الربوق٧/٣٤٢:املغين: انظر   )١(
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، فتربط بني اجلزاء وشرطه ، وإمنا اختصت بالفاء ألا للتعقيب . إن دخلت الدار فأنت طالق: كقوله
  .وتدل على تعقيبه به
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  الطالق املقيد بالعدد: النوع الثالث
ة أو طلقتني أو أكثر، والعلماء تكلموا يف هذا النوع واملراد منه ذكر املطلق عددا لطلقاته، كطلق

عن مسألة تشعبت فيها األقوال وتنازعت فيها األدلة، وكان أثرها االجتماعي على األسرة املسـلمة  
الطالق الثالث خطريا جدا، حبيث ألغي الطالق الشرعي العادي ليحل هذا النوع من التقييد بدله، وهي 

ال يرضيه وال يشفي غليله إال أن يعدد الطلقات، فريمي ا باملئات بل  فأصبح الرجليف جملس واحد، 
باآلالف، فإذا ما عاد إليه عقله التمس احليل ليعود لزوجته، ومل تدخل احليل اليت يطلق عليها شرعية يف 
 باب كما دخلت هذا الباب، وهذا ما يستدعي ذكر املسألة مبا جيلي صورا، ويبني منازع األقوال فيها

  .دون غلو يف التفصيل
  : صورته

أو . أنت طالق ثالثا: مثل أن يقول؛ وهو أن يطلقها ثالثا يف طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات 
مث ، أنت طالق : مث يقول، أو أنت طالق . مث طالق، مث طالق ، أو أنت طالق ، أنت طالق وطالق وطالق

أو ألف طلقة وحنو ، أو مائة طلقة، ر طلقات أو عش، أنت طالق ثالثا : أو يقول، أنت طالق : يقول
  .ذلك من العبارات

  : حكمه
  :اختلف الفقهاء يف حكم هذه الصيغة من الطالق على األقوال التالية

ورواية عـن  ، والظاهرية، وهو مذهب الشافعي وأيب ثور ، أنه طالق مباح الزم : القول األول
  :والشعيب، واستدلوا على ذلك مبا يلي، وف وعبد الرمحن بن ع، أمحد، وروي عن احلسن بن علي 

  .أن اآليات اليت استدل ا املخالفون نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتني فقط •
﴿ ومن يقْنت منكُن للَّـه  : تعاىلكقوله ) ٢٢٩: البقرة(﴾الطَّالق مرتان ﴿ :تعاىلأن معىن قوله  •

هتؤا نحاللْ صمعتو هولسرا﴾ وقًا كَرِميا رِزا لَهندتأَعنِ ويترا مهرأي مضاعفا ) ٣١:األحزاب(ا أَج
، وهذه اآلية أيضا تعليم ملا دون الثالث من الطالق، وهو حجة لنا عليهم  ):معا، قال ابن حزم

قول مث يتركها حىت تنقضي عدا يف ، ألم ال خيتلفون يف أن طالق السنة هو أن يطلقها واحدة 
طائفة منهم، ويف قول آخرين منهم  أن يطلقها يف كل طهر طلقة، وليس شيء من هذا يف هذه 

فبطل تعلقهم بقوله ، طالق سنة : وهم ال يرون من طلق طلقتني متتابعتني يف كالم متصل، اآلية 
  ١ ()٢٢٩: البقرة(﴾الطَّالق مرتان ﴿ : تعاىل

                                                
 . ٩/٣٨٥:احمللى   )١(



 ٦٦

فطلقها ثالثا . كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها: قال، أن عومير العجالين ملا العن امرأته  •
  .١ ، ومل ينقل إنكار النيب قبل أن يأمره رسول اهللا 

كنت عند : فقالت  ما روي عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت جاءت امرأة رفاعة إىل النيب  •
، ٢ثل هدبة الثـوب رفاعة، فطلقين، فبت طالقي، فتزوجت عبد الرمحن ابن الزبري، وإن ما معه م

أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة، ال حىت تذوقي عسـيلته ويـذوق   ):فقال فتبسم رسول اهللا  
   ٣(عسيلتك

  .٤أن زوجها أرسل إليها بثالث تطليقات، يف حديث فاطمة بنت قيس  •
 .كطالق النساء، فجاز مجعه ، أنه طالق جاز تفريقه  •

اهري العلماء عدا من ذكروا يف القـول األول،  أنه طالق بدعي حمرم، وهو قول مج: القول الثاين
  : ومن األدلة على ذلك

إىل قوله ﴿ ال تدري ) ١:الطالق(ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن﴾ ﴿:تعاىلقوله  •
ـ   : لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا ﴾ مث قـال بعـد ذلـك    ه يجعـلْ لَـه   ﴿ ومـن يتـقِ اللَّ

﴿ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا ﴾، ومن مجع الثالث مل :تعاىل، وقال )٢:الطالق(مخرجا﴾
 .وال جيعل اهللا له خمرجا وال من أمره يسرا، يبق له أمر حيدث 

وال خيلو هذا ) ٢٢٩: قرةالب(﴾ الطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴿ : تعاىلقوله  •
واألمر يقتضي الوجوب، أو يكون إخبارا عن صـفة الطـالق   ، أن يكون أمرا بصفة الطالق 

وهذا يقتضي أن ال يكون الطالق الشرعي على ، والالم تكون للحصر ، الشرعي، مث إن األلف 
تسـرِيح  فَإمسـاك بِمعـروف أَو    ويدل على ذلك أنه قال بعـد ذلـك ﴿  ، غري هذا الوجه

﴾انسمث أفرد الطلقة الثالثة ملا مل تكن رجعية وفارق حكمها حكم الطلقتني )٢٢٩:البقرة(بِإِح ،
   )٢٣٠:البقرة(﴿ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره ﴾:تعاىلفقال 

العدد دون تكرار الفعل كما يدل على ذلك قوله أن الزعم بأن لفظ التكرار إذا علق باسم أريد به  •
مرة بعد مرة يف اجلنة وعلى هذا مل : ال يصح ألن املعىن)٣١:األحزاب(نؤتها أَجرها مرتينِ ﴾: تعاىل

                                                
 ٧/٣٩٨:، البيهقـي ١٨٩:،  املنتقـى البـن اجلـارود   ٢/٢٠١: ، الدارمي٢/١١٢٩: ، مسلم٥/٢٠١٤: البخاري   )١(

 . ٣/٣٧١: ، النسائي٣/٢٧٧: الدارقطين
يف االسترخاء  هو طرف الثوب الذي مل ينسج، مأخوذ من هدب العني وهو شعر اجلفن، وأرادت أن ذكره يشبه اهلدبة   )٢(

 . ٩/٤٦٥:وعدم االنتشار، فتح الباري
 . ٧/٣٧٤: ، البيهقي٥/٢٠١٤: البخاري   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(
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  .خيرج اللفظ عن بابه األعدل به عن حقيقته
، مجيعا، فغضب عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات  عن حممود بن لبيد قال أخرب رسول اهللا  •

  .١أال أقتله، يا رسول اهللا : أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم ؟ حىت قام رجل فقال: مث قال
إذا : أرأيت لو طلقتها ثالثا ؟ قـال ، يا رسول اهللا : قلت: قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •

  .وبانت منك امرأتك، عصيت ربك 
تتخذون : وقال، فغضب ، رجال طلق امرأته ألبتة   مسع النيب: قال  - رضي اهللا عنه  - عن علي  •

  .ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه، أو لعبا ؟ من طلق ألبتة ألزمناه ثالثا، آيات اهللا هزوا 
فيكون ، ، بل مل يصح يف عصرهم خالف قوهلم  - رضي اهللا عنهم  - أنه قول كثري من الصحابة  •

ال : - رضي اهللا عنـه   - قال علي : - هللا عنهم رضي ا - ذلك إمجاعا، ومن اآلثار عن الصحابة 
مث يدعها ما بينها وبني أن حتيض ثالث ، يطلقها واحدة : يطلق أحد للسنة فيندم، ويف رواية قال

أنه كان إذا أيت برجل طلق ثالثـا    - رضي اهللا عنه  - وعن عمر ،  فمىت شاء راجعها، حيض 
إن : فقال  - رضي اهللا عنه  -  ابن عباس جاء رجل إىل: أوجعه ضربا، وعن مالك بن احلارث قال

  .فلم جيعل اهللا له خمرجا، إن عمك عصى اهللا  وأطاع الشيطان : عمي طلق امرأته ثالثا، فقال
  :للوجوه التالية؛ أن حديث املتالعنني غري الزم  •

بل وقعت مبجرد لعاما، بل يرى الشـافعي  ، أن الفرقة مل تقع بالطالق : الوجه األول
  .فلذلك ال يصح االحتجاج به، مبجرد لعان الزوج أا تقع 

فالطالق بعده كالطالق بعـد انفسـاخ   ، أن اللعان يوجب حترميا مؤبدا : الوجه الثاين
  .النكاح بالرضاع أو غريه

، وحيصل به مـن الضـرر   ، أن مجع الثالث إمنا حرم ملا يعقبه من الندم : الوجه الثالث
حلصوله باللعان  وسائر ، ل ذلك بالطالق بعد اللعانوال حيص، ويفوت عليه من حل نكاحها 

وال حضر املطلـق  ، فيكون مقرا عليه  األحاديث مل يقع فيها مجع الثالث بني يدي النيب 
  .حني أخرب بذلك لينكر عليه عند النيب 
قد جاء فيه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت هلا ، أن حديث  فاطمة : الوجه الرابع     

فلم يكن يف شيء من ، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثالث تطليقات ، قها من طال
                                                

ومل يثبت له منه مسـاع وأن   أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن حممود بن لبيد ولد يف عهد النيب  : قال ابن حجر   )١(
رجم له أمحد يف مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شـيء صـرح فيـه    ذكره بعضهم يف الصحابة فألجل الرؤية، وقد ت

 . ٩/٣٦٢: بالسماع، فتح الباري
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  .ذلك مجع الثالث
، مث يدعها حىت تنقضي عدا ، أنه ال خالف بني اجلميع يف أن االختيار واألوىل أن يطلق واحدة  •

مـر اهللا سـبحانه   إنه يطلقها يف كل قرء طلقة، ألن يف ذلك امتثاال أل: إال ما على قول من قال
فله ، فإن فاته ذلك بانقضاء عدا ، فإنه مىت ندم راجعها ، وموافقة لقول السلف، وأمنا من الندم

لو أن الناس أخذوا مبا أمر : قال  - رضي اهللا عنه  - نكاحها، كما روى حممد بن سريين عن علي 
ما بينها وبني أن حتيض ، يدعها يطلقها تطليقة مث ، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا ، اهللا من الطالق 

فليمهل ، من أراد أن يطلق الطالق الذي هو الطالق : فمىت شاء راجعها، وعن عبد اهللا قال، ثالثا 
وال ، مث يدعها حىت تنقضي عدا ، طلقها تطليقة يف غري مجاع ، حىت إذا حاضت مث طهرت ، 

فال يستطيع إليها ، ويندمه اهللا ، ضاعها فيجمع اهللا عليه نفقتها وأجر ر، يطلقها ثالثا وهي حامل 
  .سبيال

ألن الظهار يرتفع ؛ بل هذا أوىل ، فحرم كالظهار ، أنه حترمي للزوجة بقول الزوج من غري حاجة  •
  .وهذا ال سبيل للزوج إىل رفعه حبال، حترميه بالتكفري 

ا كان وسيلة إىل ورمب، فيدخل يف عموم النهي ، أنه ضرر وإضرار بنفسه وبامرأته من غري حاجة  •
فكان أوىل ، وخسارة الدنيا واآلخرة ، ووقوع الندم ، أو حبيلة ال تزيل التحرمي ، عوده إليها حراما 

أو الطـالق يف  ، بالتحرمي من الطالق يف احليض الذي يقتصر ضرره بقاؤها يف العدة أياما يسرية 
فإن ضرر مجع الـثالث  ؛ طهر مسها فيه والذي يقتصر ضرره على احتمال الندم بظهور احلمل 

  .يتضاعف على ذلك أضعافا كثرية
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ما سبق من أدلة، وبناء على ما تقتضيه املقاصد الشرعية اعتبار 
  :الطالق الثالث بدعيا من اجلهات التالية

لفسحة والتيسري، فجاء هـذا  ، ألن اهللا جعل الطالق ثالثا من باب اتعاىلأنه استهزاء بآيات اهللا  •
إن كنت شرعت هذا التشريع،  تعاىلاملطلق لريد هذا التيسري بأقبح رد وأوقحه، وكأنه يقول لربه 

  .فأنا أناقضه جبمعها مجيعا
أن فيه ضررا بالغا للزوجني، والشرع جاء لتحرمي الضرر، فقد يندم الزوج، وقد يزول اخلالف،  •

  .لذلكفيحب مراجعتها، مث ال جيد السبيل 
ما أنشأ مثل هذا النوع من الطالق يف اتمعات اإلسالمية من شرخ واحنرافات حيث أصـبح   •

 .الرجل ال يكتفي بطالق واحد، وذلك ما يدعو إىل التشدد يف بيان حترميه واإلمث املعلق عليه
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  .وغري ذلك من األدلة واليت سنذكرها عند بيان أثر هذا النوع من الطالق
  :أثره

  :هاء يف أثر مجع الطالق الثالث يف جملس واحد أو بكلمة واحدة على أربعة أقوالاختلف الفق
، والظاهريـة ، لزومه بناء على عدم بدعيته، وهو مذهب الشافعي وأيب ثور : القول األول

والشعيب، وقد استدلوا ، وعبد الرمحن بن عوف ، ورواية عن أمحد، وروي عن احلسن بن علي 
  . هو ما ذكرنا أدلته سابقاعلى ذلك بعدم بدعيته، و

وأمحد يف الرواية املتأخرة عنه، ، وأيب حنيفة ، أنه طالق حمرم الزم وهو قول مالك : القول الثاين
وابن ، وعلي ، وقد روي ذلك عن عمر  ،والتابعني، من الصحابة ، وهو منقول عن كثري من السلف 

وقد استدلوا علىذلك بأدلة كثرية، ، يفة وأيب حن، وابن عمر، وهو قول مالك ، وابن عباس ، مسعود 
وكان اخلالف بينهم وبني أصحاب القول الثالث شديدا، فلذلك اقتصرت أكثر أدلتهم على الرد على 

  :١أصحابه
يدل ، اآلية ) ٢٢٩: البقرة(﴾ الطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴿ : تعاىلقوله  •

أنت ) لثالث معا مع كونه منهيا عنها ،قد أبان عن حكمه إذا أوقع اثنتني بأن يقولعلى وقوع ا
فإذا كان يف مضمون اآلية احلكم جبواز وقوع االثنتني على هذا ؛ يف طهر واحد (طالق أنت طالق 

  . لعدم وجود من يفرق بينهما؛ دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معا ، الوجه 
فحكـم  ) ٢٣٠:البقرة(نْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره ﴾ ﴿ فَإِ: تعاىلقوله  •

فوجـب  ، بتحرميها عليه بالثالثة بعد االثنتني، ومل يفرق بني إيقاعهما يف طهر واحد أو يف أطهار 
  .ظوراحلكم بإيقاع اجلميع على أي وجه أوقعه من مسنون أو غري مسنون ومباح أو حم

قد دلت  ):أنه ال تناقض بني اعتبار الطالق الثالث طالقا بدعيا مع عدم اعتبار أثره، قال اجلصاص  •
وأن املندوب إليه واملسـنون  ، اآلية على هذه املعاين كلها من إيقاع االثنتني والثالث لغري السنة 

رى أنه لو قال طلقوا ثالثا أال ت؛ وليس ميتنع أن يكون مراد اآلية مجيع ذلك ، تفريقها يف األطهار 
يف األطهار وإن طلقتم مجيعا معا وقعن، كان جائزا ؟ فإذا مل يتناف املعنيان واحتملتـهما اآليـة   

وإن طلق لغري العـدة ومجـع   ، ، فاملندوب إليه املأمور به هو الطالق للعدة(وجب محلها عليهما
الطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو ﴿ : تعاىلوهي قوله ، الثالث وقعن ملا اقتضته اآلية األخرى 

انسبِإِح رِيحستعاىلوقوله ) ٢٢٩: البقرة(﴾ ت :  حـنكى تتح دعب نم لُّ لَهحا فَلَا تفَإِنْ طَلَّقَه ﴿
                                                

، ٧/١١: ، نيل األوطـار ٣/١٧٢: ، سبل السالم١٣/٢٢٧: ، التمهيد٩/٣٦٢: ، فتح الباري٣/١٣٠: القرطيب: انظر   )١(
 . ٣/٥٥:شرح معاين اآلثار
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﴾ هرا غَيجوإذ ليس يف قوله ﴿ فطلقوهن ﴾ نفي ملا اقتضته هذه اآلية األخرى، )٢٣٠:البقرة(ز.  
ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء  ﴿:تعاىلأن يف فحوى اآلية اليت فيها ذكر الطالق للعدة، وهي قوله  •

﴾هِنتدعل نبعدها تعاىللقوله ، داللة على وقوعها،  إذا طلق لغري العدة ) ١:الطالق(فَطَلِّقُوه: ﴿ 
فَقَد اللَّه وددح دعتي نمو ﴾ هفْسن فلوال أنه إذا طلق لغري العدة وقع ما كان ظاملا ) ١:الطالق(ظَلَم

  .لنفسه بإيقاعه وال كان ظاملا لنفسه بطالقه، ويف هذه اآلية داللة على وقوعها إذا طلق لغري العدة
ويف ذلك داللة ) ٢:قالطال(﴿ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا﴾: يف سياق آيات الطالق تعاىلقوله  •

على أنه إذا أوقع الطالق على ما أمره اهللا كان له خمرجا مما أوقع إن حلقه ندم وهو الرجعة، وعلى 
إن  ):حني قال للسائل الذي سأله وقد طلق ثالثا  - رضي اهللا عنه  - هذا املعىن تأوله ابن عباس 

، وإنك مل تتق اهللا فلم أجد لك خمرجا، )٢:الطالق(ا﴾﴿ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرج: اهللا يقول
لو أن الناس :)  - رضي اهللا عنه  - وقال علي بن أيب طالب ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك 

  (.أصابوا حد الطالق ما ندم رجل طلق امرأته 
ألن القول ذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصني ؛   - رضي اهللا عنهم  - إمجاع الصحابة  •

وال خمالف هلم، وما   - رضي اهللا عنهم  - بد اهللا بن مسعود وابن عباس وأيب هريرة وعائشة وع
  .يف ذلك من رواية طاوس فهي  وهم  - رضي اهللا عنه  - روي عن ابن عباس 

وهو أقوى ما يستدل به أصحاب القول الثالث،   - رضي اهللا عنه  - أن ما روي عن ابن عباس  •
وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر بن اخلطاب   هد رسول اهللا كان الطالق على ع ):وهو قوله

قد استعجلوا يف أمر ): - رضي اهللا عنه  - طالق الثالث واحدة فقال عمر   - رضي اهللا عنه  - 
  :٢مردود من وجوه، منها١(كانت هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

 ):لفوا يف ذلك، قـال البـاجي  ضعف سند ما روي يف ذلك، ولكنهم اخت: الوجه األول
وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد رواه عنه األئمة معمر وابن جريج وغريمها 

  (وابن طاوس إمام 
تأويل ذلك بأم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثالث تطليقات، : الوجه الثاين

إن النـاس قـد   : قـال   - ضي اهللا عنه ر - ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن اخلطاب 
استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة، فأنكر عليهم أن أحدثوا يف الطالق استعجال أمر كانت هلم 

ما عاب عليهم أـم  ، ما قاله  فيه أناة، فلو كان حاهلم ذلك من أول اإلسالم يف زمن النيب 
                                                

 . ٦/٣٩٢: ، مصنف عبد الرزاق٤/٤٦: رقطين، الدا٢/٢١٤: ، احلاكم٢/١٠٩٩: مسلم   )١(
 . ٧/١٤: ، نيل األوطار٣/١٧١:، سبل السال٣/٢١٨: ، شرح الزرقاين٦/١٩٠: عون املعبود: انظر   )٢(
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  .استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة
مع قوله ذلك روي عنه من غري طريق أنه   - رضي اهللا عنه  - ن ابن عباس أ: الوجه الثالث

فإن كان هذا معىن حديث ابن طاوس فهو الذي ، أفىت بلزوم الطالق الثالث ملن أوقعها جمتمعة 
فقد رجع ابن عباس إىل ، إن محل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من ال يعبأ بقوله ، قلناه 

  .ه اإلمجاعقول اجلماعة وانعقد ب
، ومل خيالفهم فيها مل تكن يف عهده  أن الصحابة اجتمعوا على أشياء كثرية بعد رسول اهللا  •

وقد كن يبعن قبل ذلك، والتوقيت يف حد ، أحد، كتدوين الدواوين واملنع من بيع أمهات األوالد 
ال جيوز لنا ، ليه ووقفنا ع، ومل يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك ، اخلمر 
  .خالفه

جعل الظهار منكرا من القـول   تعاىلأن كونه عاصيا يف الطالق غري مانع صحة وقوعه ألن  اهللا  •
واإلنسان عاص هللا يف ، فكونه عاصيا ال مينع لزوم حكمه ، وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه 

اه اهللا عن مراجعتـها   وقد، ردته عن اإلسالم ومل مينع عصيانه من لزوم حكمه وفراق امرأته 
فلو راجعها وهـو يريـد   ) ٢٣١:البقرة(﴿ ولَا تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ﴾: تعاىلضرارا بقوله 

  .ضرارها لثبت حكمها وصحت رجعته
فيحلـون يف  ، ألن الوكالء إمنا يفعلون ذلك للموكلني ، أنه ال يصح القياس هنا على الوكاالت  •

فإن فعلوا ذلك كما أمروا لزم وإن فعلوا ذلك على غري ما أمروا به مل يلزم، أفعاهلم تلك حملهم، 
وال حيلون يف فعلهم ذلك حمل   تعاىلال لرم ، والعباد يف طالقهم إمنا يفعلونه ألنفسهم ال لغريهم 

  .غريهم
ال،  : أرأيت لو طلقتها ثالثا أكان يل أن أراجعها  فقـال الـنيب   :) حديث ابن عمر حني قال •

 .١(كانت تبني ويكون معصية 
: قال، واحدة : ما أردت بالبتة ؟ قال: فقال فأتى رسول اهللا ، أنه طلق امرأته ألبتة عن ركانة  •

هو على ما أردت، فلو مل تقع الثالث إذا أرادها ملا استحلفه باهللا ما أراد إال : اهللا قال: اهللا ؟ قال
  .٢واحدة

                                                
ذكره عبد احلق يف أحكامه من جهة الدارقطين وأعله مبعلى بن منصور، وقال رماه أمحد بالكذب : قال يف نصب الراية   )١(
إنه أتى يف هذا احلديث بزيادات مل يتابع عليها وهو ضعيف يف احلديث : قي يف املعرفة إال بعطاء اخلراساين وقالمل يعله البيه: قلت

 . ٧/١٢:، وانظرك نيل األوطار٣/٢٢٠: ال يقبل ما تفرد به، نصب الراية
: لـدارقطين ، ا٧/٣٢٩: ، البيهقـي ٢/٢١٦: ، الدارمي٣/٤٨٠: ، الترمذي٢/٢١٨، احلاكمك ١٠/٩٧: ابن حبان   )٢(

 . ٤/٣٧٩: ، مسند أيب يعلى١/٢٦٥: ، أمحد١/٦٦١: ، ابن ماجة٢/٢٥٩: ، أبو داود٤/٣٣
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عنه، ألن النهي عما ال يتحقق ال يكون، فإن موجب النهي أن النهي دليل ظاهر على حتقق املنهي  •
االنتهاء على وجه يكون املنهي فيه خمتارا حىت يستحق الثواب إذا انتهى، ويستوجب العقاب إذا 

 .أقدم، وما مل يكن املنهي عنه متحققا يف نفسه ال يتصور كونه خمتارا يف االنتهاء
ال يعدم املنهي عنه، وال مينع نفوذه شرعا كالنهي عـن   أن النهي إذا كان ملعىن يف غري املنهي عنه •

الصالة يف األرض املغصوبة، والنهي عن البيع عند النداء يوم اجلمعة، وهنا النهي ملعـىن يف غـري   
  .الطالق من تطويل العدة  واشتباه أمر العدة عليها أو سد باب التالقي عند الندم فال مينع النفاذ

م منه إال طلقة واحدة، وهو منقول عن طائفة من السـلف واخللـف   يلز أنه ال: القول الثالث
وهو قول كثري ؛ ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس، وعبد الرمحن بن عوف ، كالزبري بن العوام 

ويروى عن أيب جعفر ؛ وحممد بن إسحاق ؛ مثل طاوس وخالس بن عمرو ؛ من التابعني ومن بعدهم 
وهو قول ، ١وهو قول عند اإلباضية، ذهب إىل ذلك من ذهب من الشيعة  وهلذا، وابنه جعفر بن حممد 

  .أتباع املذاهب األربعةبعض 
ولقيت  ،لقد طوفت يف اآلفاق:)وقد كان هذا القول مغمورا، والقائل به شاذا حىت قال ابن القيم

ا بأثر إال من علماء اإلسالم وأرباب املذاهب كل صادق فما مسعت هلذه املقالة خبرب وال أحسست هل
  ٢(وال يرون الطالق واقعا ،الشيعة الذين يرون نكاح املتعة جائزا

إذا ثبت ذلك، فمن أوقـع   ):بل كان هذا القول يف كتب الفقهاء ينسب للمبتدعة، قال الباجي
الطالق الثالث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثالث، وبه قال مجاعة الفقهاء، وحكى القاضي أبو 

  ٣ )وعن بعض أهل الظاهر ال يلزمه شيء، فه عن بعض املبتدعة يلزمه طلقة واحدة حممد يف إشرا
ما سبق ذكره من االستدالل على بدعية الطالق الثالث، وزيادة على ذلك  ومن األدلة على ذلك

  :ما يدل على اقتصار البدعية على اإلمث دون أن يكون هلا أثر عملي، ومن هذه األدلة
وهو يدل على تفريق الطالق، وتدل عليه النصوص )٢٢٩: البقرة(﴾ق مرتان الطَّال﴿ : تعاىلقوله  •

﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم : تعاىلالكثرية واألحكام الشرعية، كقوله 
اترثَلَاثَ م كُمنم لُموا الْحلُغبي لَم ينالَّذفلو قال الرجل ثالث مرات هكـذا  )٥٨:النور(﴾ و  ،

أشهد باهللا أربع شهادات إين ملن :) كانت مرة واحدة حىت يستأذن مرة بعد مرة، ولو قال املالعن
أقسم باهللا مخسني ميينا أن هذا قاتله :) ولو حلف يف القسامة وقال، كان مرة واحدة (الصادقني 

                                                
 . ٦/٤٣٨:شرح النيل: انظر   )١(
 . ٦/٢٠١:حاشية ابن القيم    )٢(
 . ٤/٣:املنتقى   )٣(
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؛ كان مرة واحدة (أنا أقر أربع مرات أين زنيت :) ر بالزناولو قال املق، كان ذلك ميينا واحدة (
  .فمن يعترب األربع ال جيعل ذلك إال إقرارا واحدا

من قال يف يومه سبحان اهللا وحبمده مائة مرة حطت عنه :) ومثله ما ورد من األحاديث كقوله  •
مل حيصل له هـذا  (سبحان اهللا وحبمده مائة مرة :) فلو قال١(خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 

فهـذا  :) وكذلك كل ما ورد من هذا الباب، قال ابن القـيم ، الثواب حىت يقوهلا مرة بعد مرة 
﴿ : تعـاىل وهذه النصوص املذكورة وقوله ، املعقول من اللغة والعرف يف األحاديث املذكورة 

انترم ث املذكورة تفسر واألحادي، كلها من باب واحد ومشكاة واحدة )٢٢٩: البقرة(﴾الطَّالق
: تعاىلكما أن حديث اللعان تفسري لقوله لقوله )٢٢٩: البقرة(﴾الطَّالق مرتان﴿ : املراد من قوله

﴾نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهوهذه سنة ، فهذا كتاب اهللا ) ٦:النور(﴿ فَش
  ٢(وهذا عرف التخاطب، لعرب وهذه لغة ا،  رسول اهللا 

ألـزم    كل حديث فيه أن النيب  ):ضعف ما استدل به املخالفون من نصوص، قال ابن تيمية •
أو أن أحدا يف زمنه أوقعها مجلة فألزمه بذلك، مثل حديث يروى عن ، الثالث بيمني أوقعها مجلة 

فكلـها  ،  ذلـك  وغري، وآخر عن احلسن عن ابن عمر ، وآخر عن عبادة بن الصامت ، علي 
ويعرف أهل العلم بنقد احلديث ، بل هي موضوعة ، أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم باحلديث 

  ٣(أا موضوعة
وهو رواية عكرمة عن ابن عباس مـن  ، أن املروي عن ابن عباس يف حديث ركانة من وجهني  •

ونافع بن عجني أنه  وهو أثبت من رواية عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة، وجهني عن عكرمة 
ما أردت إال واحدة ؟  فإن هؤالء جماهيل ال تعرف : فقال، استحلفه  وإن النيب ، طلقها ألبتة 

وغريهم، ، وابن حزم ، وقد ضعف حديثهم أمحد بن حنبل وأبو عبيد ، وليسوا فقهاء ، أحواهلم 
  .٤فضعفه، حديث ركانة يف البتة : قلت ألمحد: قال األثرم

: فعن أيب الصهباء قال البن عباس، ومل  يأت بعده إمجاع يبطله ، مي على هذا القولاإلمجاع القد •
وأيب بكر وثالثا من إمارة عمـر ؟   أتعلم أن الثالث كانت جتعل واحدة على عهد رسول اهللا 

والصحابة كلهم معه يف عصـره   هذا خليفة رسول اهللا  ):نعم، قال ابن القيم: قال ابن عباس

                                                
 . ١/٤٢٢: ، شعب اإلميان٢/٣٠٢: ، أمحد٤/٢٠٧١: مسلم   )١(
 . ٣/٣٣:إعالم املوقعني   )٢(
 . ٣/٢٥٣:لفتاوى الكربىا   )٣(
 . ٣/٣٣:إعالم املوقعني   )٤(
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فلو عدهم العاد بأمسائهم واحدا واحدا لوجد أم ؛ عصر عمر على هذا املذهب  وثالث سنني من
ولو فرض فيهم من مل يكن يرى ذلك ، كانوا يرون الثالث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها 

وهذا حال . بل كانوا ما بني مفت ومقر بفتيا وساكت غري منكر، فإنه مل يكن منكرا للفتوى به
 (وهم يزيدون على األلف قطعا، د الصديق إىل ثالث سنني من خالفة عمر كل صحايب من عه

استمرار اخلالف يف املسألة، فلم جيمع أبدا على خالف هذا القول، وقد ذكر ابن القيم العصور  •
املختلفة للفقه اإلسالمي، ومن كان يفيت ذا القول وسنده، وهذا ملخص ما ذكر هنا، قال ابن 

وإىل ، بل مل يزل فيهم من يفيت به قرنا بعد قرن ، مة وهللا احلمد على خالفه ومل جتمع األ ):القيم
أفىت ذا ، فأفىت به حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس، وأفىت أيضا بالثالث ، يومنا هذا 

وعن علي كرم اهللا وجهه وابن ، وهذا، وأفىت بأا واحدة الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف
وأما تابعو ، وأما التابعون فأفىت به عكرمة، وأفىت به طاوس ، مسعود روايتان كما عن ابن عباس 

وأما أتباع تابعي ، التابعني فأفىت به حممد بن إسحاق وأفىت به خالس بن عمرو واحلارث العكلي 
بعـض   وأفىت به، وأفىت به بعض أصحاب مالك ، التابعني فأفىت به داود بن علي وأكثر أصحابه 

وكان اجلـد  : قال، حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية عنه ، وأفىت به بعض أصحاب أمحد ، احلنفية 
  ١(يفيت به أحيانا 

مل يشرع اهللا ألحد أن ؛ أن كل طالق شرعه اهللا يف القرآن يف املدخول ا إمنا هو الطالق الرجعي •
ولكن إذا طلقها قبل الدخول ، ائنا ومل يشرع له أن يطلق املدخول ا طالقا ب، يطلق الثالث مجيعا 

  .فإذا انقضت عدا بانت منه، ا بانت منه 
أن الشرع وضع للطالق ضوابط ال جيوز جتاوزها، فأجاز الطالق على وصف ومل جيزه على غريه،  •

فال جيوز تعدي ما وضع الشرع من ذلك، ومثاله ما لو أمر رجل رجال أن يطلق امرأته يف وقت 
، فطلقها على غري تلك الشريطة ، أو أمره أن يطلقها على شريطة ، ا يف غريه فطلقه، على صفة 

  .إذ كان قد خالف ما أمر به، أن ذلك ال يقع 
أقسام الطـالق  ):قال احملقق احللي، اإلماميةيلزمه شيء، وهو قول ، وال هو حمرم: القول الرابع

مع حضور الزوج معها ومع ، دخول طالق احلائض بعد ال: ولفظه يقع على البدعة والسنة، فالبدعة
وطالق الثالث من غري رجعة بينها ، أو يف طهر قرا فيه ، وكذا النفساء . دون املدة املشترطة، غيبته 

  : ومن األدلة على ذلك٢(والكل عندنا باطل ال يقع معه طالق
                                                

 . ٣/٣٣:إعالم املوقعني   )١(
 . ٣/١٣:شرائع اإلسالم   )٢(
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  .يف عدم إيقاع الطالق الثالث  - رضي اهللا عنه  - الروايات الثابتة عن علي  •
زوج مأمور شرعا بإيقاع الطالق للسنة، واملأمور من جهة الزوج بإيقاع الطالق للسنة وهو أن ال •

الوكيل إذا أوقع لغري السنة ال يقع، فكذلك املأمور شرعا بل أوىل ألن أمر الشرع ألزم وألن نفوذ 
  .تصرفه باإلذن شرعا واملنهي عنه غري مأذون فيه فال يكون نافذا كطالق الصيب واملعتوه

    :ترجيحال
نرى أن األرجح يف املسألة، واألوفق مبقاصد الشريعة، واجلامع بني األقوال، هو النظر إىل املسألة 

  :من ناحيتني
الناحية الدينية احملضة، واليت يتوىل احلكم فيها املفيت، والذي ال سلطة له على أحد : الناحية األوىل

توى بوقوعه طلقة واحدة إذا كان قصد املطلق غري سلطة العلم، ونرى أن األرجح يف حق هذا هو الف
الطالق ال التهديد وحنوه، فإن قصد التهديد ومل يقصد الطالق ال يعترب قوله مع كونه آمثا بذلك، ألن 
تقييده بالطالق الثالث قد حيمل معىن التهديد أكثر من محله معىن التطليق، ورمبا كان هذا هو ما ذهب 

  .، فأسانيدهم ثابتة عنه يف ذلك - رضي اهللا عنه  - إليه اإلمامية ورووه عن علي 
ورمبا يتحرج البعض من أن يكون القول بعدم وقوع الطالق الثالث مل يرو إال عن اإلماميـة،  
فلذلك نقول بأنه الزم قول الظاهرية، ألم يقولون بعدم اعتبار الطالق البدعي، ومل مينعهم من القول 

ه من عدم بدعيته، بل هو الزم قول ابن تيمية وابن القيم وغريمها يف بعدم وقوع هذا الطالق إال ما رأو
  .موقفهما من الطالق البدعي، كما رأينا ذلك يف حكم طالق احلائض

ولن يشق علينا هنا ذكر األدلة لذلك ألن نفس أدلة عدم وقوع الطالق البدعي اليت ذكرناها سابقا 
  .تنطبق على هذا

ضائية، وهي اليت يتوىل احلكم فيها ويل األمر مبا واله اهللا من سـلطة  الناحية الق: الناحية الثانية
تنفيذية على املسلمني، فمثل هذا الويل إذا شكت إليه املرأة زوجها وأنه طلقها ثالثا، فإن له أن ميضيه 

، ألن املصلحة الشرعية تقتضي ذلك، ألن هذا الرجل الذي  - رضي اهللا عنه  - ثالثا كما فعل عمر 
ته بالبينونة الكربى بكلمة واحدة رجل غري مأمون على زوجته، فيمكن أن يفعل ذلك املرة رمى زوج

  . بعد املرة، فلذلك كان لويل األمر أن ينفذه حرصا على املرأة أن تصبح لعبة بيد الرجل
وإن رأى خالف ذلك، وأن هذه فلتة لسان، ليس هلا ما بعدها، ورأى رغبتها فيه ورغبته فيها، 

 يف هذه احلالة عدم إيقاع الطالق إال إذا أصبح ذلك نوعا من االستهزاء بآيات اهللا، فيمضيه فإن األوىل
  .سدا للذريعة

إن النـاس قـد   ):  - رضي اهللا عنه  - قول عمر بن  اخلطاب ويدل على هذا يف هذه املسألة 
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أن الناس أحدثوا ما نفذه عليهم هو بيان أف ، (فلو أنفذناه عليهم ،استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة
  .استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثالث

نـه  إوأسباا كاعطاء املؤلفة قلوم ف  - رضي اهللا عنه  - اجتهادات عمر ويدل على هذا أيضا 
وليس يف ذلك نسخا كما يزعم   - رضي اهللا عنه  - ، ومع ذلك مل يعطهم عمر ثابت بالكتاب والسنة

ستغىن يف زمنه عن اعطاء املؤلفة قلوم فترك ذلك لعدم ان عمر ولكالبعض، وال جرأة على النصوص، 
  .كما لو فرض أنه عدم يف بعض األوقات ابن السبيل والغارم وحنو ذلك ،احلاجة إليه ال لنسخه

وكان ابنه  ،أنه ي عنها  - رضي اهللا عنه  - متعه احلج قد روى عن عمر ومثل ذلك موقفه من 
وهو  ،مل حيرمها وإمنا قصد أن يأمر الناس باألفضل:وغريه يقولون   - نه رضي اهللا ع - عبد اهللا بن عمر 

ن هذه العمرة أفضل من عمرة املتمتع والقارن إف ،أن يعتمر أحدهم من دويره أهله يف غري اشهر احلج
  .باتفاق األئمة

ل آخر وبالتفريق بني هاتني الناحيتني نرى أن كل األقوال ميكن اجتماعها، وأن تقدمي قول على قو
  .من باب العموم، فيه من املفاسد ما فيه ألن املصاحل الشرعية متفرقة يف هذه األقوال مجيعا

 - وما رأيناه هنا ليس بدعا من القول، وإمنا هو ما تقتضيه الروايات املختلفة عن السلف الصاحل 
لمـاء مثـل أىب   كان طائفة من الع: (قال ابن تيمية، بل حىت من املتأخرين، فقد  - رضي اهللا عنهم 

وهذا  ، - رضي اهللا عنهم  -  الربكات يفتون بلزوم الثالث يف حال دون حال كما نقل عن الصحابة
إما لكوم رأوه من باب التعزير الذى جيوز فعله حبسب احلاجة كالزيارة على أربعني يف اخلمر والنفي 

  )غري الزماجتهادهم فرأوه تا رة الزما وتارة  وإما الختالف ، فيه وحلق الرأس
تدل على أم ألزموا   - رضي اهللا عنهم  - أن األلفاظ املنقولة عن الصحابة ويدل على هذا أيضا 

ومن يتقِ اللَّه يجعلْ  ﴿ :ن اهللا تعاىل يقولإبالثالث ملن عصى اهللا بايقاعها مجلة، فأما من كان يتقي اهللا ف
 حىت أوقعها مث ملا علم التحرمي تاب والتزم أن ال يعود اىل ، فمن ال يعلم التحرمي)٢:الطالق(﴾لَه مخرجا

الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس مـا  من احملرم فهذا ال يستحق أن يعاقب وليس يف األدلة الشرعية 
  .يوجب لزوم الثالث له
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  الطالق املقيد باالستثناء: النوع الرابع
  

، حتقيقا أو تقـديرا ، وجبه عموم سابق بعضا مما ي، اإلخراج بإال أو بإحدى أخواا  ١وهو
واألول هو املراد هنا دون الثاين لدى الفقهاء،  ويضاف ، والثاين هو املنقطع ، واألول هو املتصل 

إِذْ  ﴿: تعـاىل أخذا من قولـه  ، وهو التعليق على مشيئة اهللا تعاىل ، إىل األول االستثناء الشرعي 
نيبِحصا مهنرِمصوا لَيم١٧(أَقْس(َونثْنتسلَا يو﴾)وقد سبق الكالم عنه)١٧،١٨: القلم.  

  أحوال االستثناء وأحكامها
  :ـ استثناء عدد ١

اتفق مجهور الفقهاء القائلني بوقوع الطالق الثالث يف كلمة واحدة على أن االستثناء اللغوي بإال 
أنت طالق ثالثا :  ال لزوجتهوعلى ذلك لو ق، وأخواا مؤثر وملغ للطالق حبسبه إذا استوىف شروطه 

، قال ابـن  ٢أنت طالق ثالثا إال اثنتني طلقت واحدة فقط: ولو قال، طلقت اثنتني فقط ، إال واحدة 
أنت طالق ثالثـا إال  : على أن الرجل إذا قال المرأته، أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم (: املنذر

وحكي عـن أيب بكـر أن   . وأصحاب الرأي، ي والشافع، الثوري ؛ واحدة أا تطلق طلقتني منهم 
وقع . أنت طالق ثالثا إال واحدة: فلو قال، وجيوز يف املطلقات ، االستثناء ال يؤثر يف عدد الطلقات 

واالستثناء ، ألن الطالق ال ميكن رفعه بعد إيقاعه ؛ مل تطلق . ولو قال نسائي طوالق إال فالنة. الثالث
  )يرفعه لو صح

، إذ لو كان كذلك ، ة على ما حكي عن أيب بكر بأن االستثناء ليس رفعا ملا وقعوقد رد ابن قدام
وإمنا هو مبني أن املستثىن غري مراد ، وال اإلخبار ، وال يف اإلقرار ، وال اإلعتاق ، ملا صح يف املطلقات 

نوحا إِلَى قَومه فَلَبِثَ  ولَقَد أَرسلْنا ﴿: تعاىلفقوله ، فهو مينع أن يدخل فيه ما لواله لدخل ، بالكالم 
وإِذْ قَالَ  ﴿: عبارة عن تسعمائة ومخسني، وقوله) ١٤:العنكبوت(﴾فيهِم أَلْف سنة إِلَّا خمِسني عاما 

تربؤ من غـري  ) ٢٦،٢٧:الزخرف( ﴾إال الذي فطرين)٢٦(إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براٌء مما تعبدونَ
  .٣اهللا

وليس ، ألنه إلغاء ؛ فإنه يقع ثالثا ، أنت طالق ثالثا إال ثالثا : أما إن ألغى االستثناء بأن قال مثال
                                                

 . ٧/٣٢١: ، املغين٩/٢٦، ٦/٩١: ، املبسوط٤/٢: ، املنتقى٣/٣١٥: ، اجلصاص٥/٢٠١: ، األم٢/٨٠: املدونة   )١(
وقع ثالث، واألكثرون على أن . أنت طالق ثالثا إال اثنتني: أنه لو قالوقد اختلفوا يف استثناء األكثر، فنص أمحد  على    )٢(

 . ٧/٣٢٢: املغين: انظر، ذلك جائز، ويف اللغة العربية جيوز يف القليل من الكثري 
 . ٧/٣٢٢: املغين   )٣(
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أنت طالق ثالثا إال : إذا قال(: واإللغاء باطل هنا، قال الكرابيسي يف بيان الفرق بني الطالقني، استثناء 
والفرق أنه إذا . طالق إال واحدة وقعت ثالثاأنت طالق أنت طالق أنت : ولو قال.  واحدة وقعت اثنتني

فقد استثىن بعض ما نطق به واالستثناء مع املستثىن أحد امسي ما بقي ، أنت طالق ثالثا إال واحدة : قال
فقد . أنت طالق أنت طالق أنت طالق إال واحدة: وأما إذا قال. أنت طالق اثنتني: فصار كما لو قال، 

واستثىن أحـد  ، نه تلفظ بالواحدة واستثىن الواحدة وإذا عقد ثالث عقود أل؛ استثىن مجيع ما نطق به 
  ١ )كذلك هذا، فإنه ال يصح االستثناء . عمرة طالق إال عمرة: كما لو قال، العقود مل يصح 

  :أنت طالق ثالثا إال طلقة وطلقة وطلقة على قولني: واختلفوا فيما لو قال
وقول أيب حنيفـة،  ، وهو وجه عند الشافعية ؛ ث ويقع ثال، يلغو االستثناء : القول األول

فيصري مستثنيا لثالث ، ووجه للحنابلة،  ألن العطف يوجب اشتراك املعطوف مع املعطوف عليه 
  .من ثالث

وإمنا ، وهو وجه للحنابلة، ألن االستثناء األقل جائز ؛ يصح االستثناء يف طلقة : القول الثاين
  .فيلغو وحده، ة ال يصح استثناء الثانية والثالث

ويلغو يف الثالثة، وهو قول أيب يوسف وحممد وهو وهو ، يصح استثناء اثنتني : القول الثالث
  .بناء على أن استثناء األكثر جائز؛ وجه عند الشافعية 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الطالق الثالث يف جملس واحد أو 

حدة، وذلك الترجيح يستدعي طرح مثل هذه املسألة، ألن كل ما تلفظ به من طالق يؤول إىل كلمة وا
طلقة واحدة، ولكن عند عدم اعتبار الطالق الثالث، فإن األرجح يف اخلالف يف هذه املسائل هو اعتبار 

  .ا جيهله العامةنية صاحبها دون التفريعات النحوية الكثرية اليت ذكرها الفقهاء للمسألة، ألن أكثرها مم
فلذلك لو نوى ثالثا مث استدرك يف حينه وألغى اثنتني صح ذلك منه، بل هو األفضل واألوىل، ألنه 
ترك الطالق البدعي إىل الطالق السين، كما لو أراد أن حيلف بغري اهللا، مث استدرك وحلـف بـاهللا،   

  .وهكذا يقال يف كل املسائل اليت يؤول الطالق فيها إىل واحدة
أنت طالق ثالثا إال ثالثا، فإنه نوع من االستهزاء : التلفظ باالستثناء امللغي للطالق، كأن يقولأما 

أو اهلزل أو استعمال لفظ الطالق يف غري مراده، فلذلك نرى أن يعترب التلفظ ذا طلقة واحدة بـدل  
  . اعتباره طالقا ثالثا، ألنه قصد االستثناء فأخطأه، فيعامل بأدىن عدد للطالق

  :ـ استثناء مشيئة اهللا ٢
                                                

 . ١/١٦٦: الفروق   )١(
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سواء كان على جهة الشرط مثل أن يقول  تعاىلوهو أن يستثين يف صيغة الطالق مشيئة اهللا 
، وقـد  ١أنت طالق إن شاء اهللا، أو على جهة االستثناء مثل أن يقول أنت طالق إال أن يشاء اهللا

  :اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق بذلك على قولني
ر هذا يف الطالق شيئا وهو واقع وال بد، وهو قول املالكية، ومن األدلة على ال يؤث: القول األول

  : ٢ذلك
نرى االستثناء جائزا يف  كنا معاشر أصحاب رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري وابن عمر قال •

أنت طالق إن : إذا قال الرجل المرأته: كل شيء إال يف الطالق والعتاق، وروي عن ابن عباس قال
  .وكذلك روي عن أيب بردة،   فهي طالق شاء اهللا

كقوله  أنت طالق ثالثا إال ثالثا، وألنه إنشاء حكم يف ، أنه استثناء يرفع مجلة الطالق فلم يصح  •
  .فلم يرتفع باملشيئة كالبيع والنكاح، حمل 

  .أبرأتك إن شاء اهللا: أنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة اهللا تعاىل كما لو قال •
أنت طـالق إن  : كما لو قال، فلم مينع وقوع الطالق ، عليق على ما ال سبيل إىل العلم به أنه ت •

  .شاءت السموات واألرض
فإذا أتى ا املكلف فقد أتى مبـا  ؛ وقدرا ، أن اهللا تعاىل وضع إليقاع الطالق هذه اللفظة شرعا  •

فإذا شاء ؛ شاء األمور بأسباا واهللا ، فإنه ال يكون شيء قط إال مبشيئة اهللا عز وجل ؛ شاءه اهللا 
ومشيئة السبب ، فإذا أتى املكلف بسببه فقد أتى به مبشيئة اهللا ؛ وإجياده شاء سببه ، تكوين شيء 

فإن ما مل يشـأ اهللا  ؛ فإنه لو مل يشأ وقوع الطالق مل ميكن املكلف أن يأيت به ، مشيئة للمسبب 
  .ميتنع وجوده كما أن ما شاءه وجب وجوده

أنا أفعل كذا إن شاء اهللا تعاىل  وهو متلـبس  :  فلو قال، يف القول نظري املشيئة يف الفعل أن هذا  •
كما لو قال حال دخوله الدار  ، ومعىن كالمه أن فعلي هذا إمنا هو مبشيئة اهللا ، بالفعل صح ذلك 

، ألبيه وقد قال يوسف ، ختلصت إن شاء اهللا  :  أنا أدخلها إن شاء اهللا  أو قال من ختلص من شر
واملشيئة راجعة إىل ، يف حال دخوهلم ) ٩٩:يوسف(﴿ ادخلُوا مصر إِنْ شاَء اللَّه آمنِني﴾: وإخوته

  .فاملشيئة متناولة هلما مجيعا؛ الدخول املقيد بصيغة األمر 
ال أنا مسلم إن شاء اهللا، فإن ذلك :  إن شاء اهللا  أو قال:  أنه لو أتى بالشهادتني مث قال عقيبهما •

  .وال جيعله إسالما معلقا على شرط، يؤثر يف صحة إسالمه شيئا 
                                                

 . اء يف الطالقوالختالف الصيغة تبحث املسألة يف الطالق املعلق، وتبحث يف االستثن   )١(
 . ٤/٦٢: إعالم املوقعني   )٢(



 ٨٠

إن شاء اهللا  حتقيق ملا قد :  فقوله بعد ذلك، أنه من املعلوم قطعا أن اهللا قد شاء تكلمه بالطالق  •
وال ، وأذن فيـه ، أنت طالق إن كان اهللا أباح الطالق :  فهو مبرتلة قوله، علم قطعا أن اهللا شاءه 

أنت طالق إن كلمت فالنا  فإنه شرط يف طالقها ما ميكـن  :  وهذا خبالف قوله، فرق بينهما 
ووجود الشرط يف مسألة املشيئة إمنا يعلـم  ، فإذا وجد الشرط وقع ما علق به ؛ وجوده وعدمه 

  .فإذا باشره علم أن اهللا قد شاءه؛ مبباشرة العبد سببه 
والرافع أقوى ، واالستثناء مينع عقدها ، يمني ألا ترفع حكم ال؛ أن الكفارة أقوى من االستثناء  •

مث الكفارة مـع  ، واالستثناء ال يؤثر مع االنفصال ، وأيضا فإا تؤثر متصلة ومنفصلة ، من املانع 
  .فأن ال يؤثر فيه االستثناء أوىل وأحرى؛ قوا ال تؤثر يف الطالق والعتاق 

وإن كان شرطا ، فال يرتفع ، ملة املستثىن منه إن شاء اهللا  إن كان استثناء فهو رافع جل:  أن قوله •
أو إن شاء اهللا أن أوقع عليك يف املستقبل طالقا ، فإما أن يكون معناه إن كان اهللا قد شاء طالقك 

وإن كان املراد هو الثاين ، فإن كان املراد هو األول فقد شاء اهللا طالقها مبشيئته لسببه ؛ غري هذا 
؛ فقد علق الطالق مبشيئة من ال سبيل إىل العلم مبشيئته ، م مبشيئته تعاىل فال سبيل للمكلف إىل العل

  .ويبقى أصل الطالق فينفذ، فيلغو التعليق 
فإن ؛ أن هذا الطالق املعلق على املشيئة إما أن يريد به طالقا ماضيا أو مقارنا للتكلم به أو مستقبال •

ومعىن كالمه إن شاء  - وإن أراد املستقبل . رطألنه ال يعلق على الش؛ أراد املاضي أو املقارن وقع 
ألن مشيئة اهللا بطالقها اآلن يوجـب  ؛ وقع أيضا  - اهللا أن تكوين يف املستقبل طالقا فأنت طالق 

وقـد  ، فيعود معىن الكالم إىل أين إن طلقتك اآلن مبشيئة اهللا فأنت طالق ؛ طالقها يف املستقبل 
، أن اهللا شاء ذلك : والثانية، أنه طلقها : إحداها: عاوىفتطلق، فهاهنا ثالث د، طلقها مبشيئته 

وبيان صحتها أنه تكلم ، فإن صحت الدعوى األوىل صحت األخريان ؛ أا قد طلقت : والثالثة
فقد شاء اهللا ، فيكون مبشيئة اهللا ؛ أنه حادث : وبيان الثانية، فيكون طالقا ، بلفظ صاحل للطالق 

  .طالقها فتطلق
يف هذه املسألة يف فروقه، ونص على أا مبنية على أربع قواعد، وهي تشكل وجهة وقد ذكر القرا •

نظر املالكية يف هذه املسألة وغريها من املسائل املرتبطة ذا الباب، وال بأس من ذكر هذه القواعد 
  :١هنا كأدلة باإلضافة إىل ما سبق ذكره من أدلة

، (من حلف واستثىن عاد كمن مل حيلف  ):كل من له عرف حيمل كالمه على عرفه كقوله  •

                                                
 . ١/٧٦: الفروق للقرايف   )١(
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 فهو حيمل على احللف الشرعي، وهو احللف باهللا تعاىل، ألن احللف بالطالق والعتاق جعلهما 
  .من أميان الفساق فال حيمل احلديث املتقدم عليها

كما شرع األحكام شرع مبطالا ودوافعها، فشرع اإلسالم وعقد الذمة سببني لعصمة  تعاىلأنه  •
ء، والردة واحلرابة وزىن احملصن وحرابة الذمي روافع، والسيب سبب امللك والعتق رافع له، وال الدما

يلزم من شرعه رافع حلكم سبب أن يرفع حكم غريه، فاالستثناء باملشيئة شرعه رافعا حلكم اليمني، 
 يرفع حكم فال يلزم أن يكون رافعا حلكم العتق والتعليق، كما أن التطليق رافع حلكم النكاح، وال

اليمني، ومثله سائر الروافع، فليس إطالق لفظ اليمني على البابني بالتواطؤ حىت يعم احلكم، بـل  
باالشتراك أو ااز يف التعليق بالطالق وغريه، والذي يسمى ميينا  حقيقة إمنا هو القسم ولو أقسم 

  . مبالطالق وحنوه مل يلزمه شيء وإذا كان البابان خمتلفني ال يعم احلك
أن مشيئة اهللا تعاىل واجبة النفوذ، فلذلك كل عدم ممكن يعلم وقوعه نعلم أن اهللا تعاىل أراده وكل  •

  .وجود ممكن يعلم وقوعه نعلم أن اهللا تعاىل أراده، فتكون مشيئة اهللا تعاىل معلومة قطعا
لق حيمل على إن دخلت الدار فأنت طا: أن الشرط وجوابه ال يتعلقان إال مبعدوم مستقبل، فإذا قال •

دخول مستقبل وطالق مل يقع قبل التعليق إمجاعا، واملشيئة قد جعلت شرطا وال بد هلا من مفعول، 
والتقدير إن شاء اهللا طالقك فأنت طالق فمفعوهلا إما أن يكون الطالق الذي صدر منه يف احلال أو 

األزل فقد حتقق الشرط يف طالقا يف املستقبل، فإن كان األول فنحن نقطع أن اهللا تعاىل أراده يف 
األزل، وإن كان املفعول طالقا مستقبال فيكون التقدير إن شاء اهللا طالقك يف املستقبل فأنـت  
طالق، ألن  مشيئة اهللا تعاىل مؤثرة يف حدوث مفعوهلا فإذا مل حيدث لفظ الطالق انقطع بعـدم  

  .مشيئة اهللا تعاىل
مل يقع الطالق، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة علـى  إذا استثىن املطلق مشيئة اهللا : القول الثاين

  : ذلك
بل إما أن يريد به هذا الطـالق  ، إن شاء اهللا ال يريد به إن شاء اهللا طالقها ماضيا قطعا : أن قوله •

فإنه ال  يصح تعليقـه  ؛ فال يصح أن يراد به هذا امللفوظ ، الذي تلفظ به أو طالقا مستقبال غريه 
فحقيقة هذا التعليق أنت طالق إن شاء اهللا طالقك يف ، ا يؤثر يف االستقبال إذ الشرط إمن؛ بالشرط 
  .ولو صرح ذا مل تطلق حىت ينشأ هلا طالقا آخر، املستقبل 

  .فهو أوىل بالصحة من تعليقه مبشيئة آحاد الناس، أنه علقه مبشيئة من له مشيئة صحيحة معتربة  •
ومعلوم أن ما شاءه اهللا فقد شـاءه  ، مل يقع يف احلال يف حياته  أنه لو علقه مبشيئة رسول اهللا  •

فلو كان التعليق مبشيئة اهللا موجبا للوقوع يف احلال لكان التعليق مبشيئة رسـوله يف  ؛  رسوله 
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  .حياته كذلك
وهلذا لو تلفظ املكره أو ، أن مشيئة اللفظ ال تكون مشيئة للحكم حىت يكون اللفظ صاحلا للحكم  •

ومل يشأ وقـوع  ، يب أو انون بالطالق فقد شاء اهللا منهم وقوع هذا اللفظ زائل العقل أو الص
فهكذا املعلق طالقه ، لعدم إرادم ألحكامها ؛ فإنه مل يرتب على ألفاظ هؤالء أحكامها ، احلكم 

  .وإن كان اهللا قد شاء له التلفظ بالطالق، مبشيئة اهللا يريد أن ال يقع طالقه 
واهللا : فإنه إذا قال؛ هو بعينه يف الطالق والعتاق ؛ ستثناء عقد اليمني ألجله أن املعىن الذي منع اال •

فإن فعله فقد علمنـا  ، ألفعلن اليوم كذا إن شاء اهللا  فقد التزم فعله يف اليوم إن شاء اهللا له ذلك 
ـ ، وال بد ، إذ لو شاءه لوقع ؛ وإن مل يفعله علمنا أن اهللا مل يشأه ، مشيئة اهللا له  ي يف وال يكف

فإن مشـيئته  ، وال يقع ، فإن العبد قد يشاء الفعل ، وقوع الفعل مشيئة اهللا للعبد إن شاءه فقط 
يف املشيئة األوىل  تعاىلوقد قال ، بل ال بد من مشيئة اهللا له أن يفعل ، وال تلزمه ، ليست موجبة 

:كَانَ ع إِنَّ اللَّه اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشا تما﴾﴿ ويمكا حيما :تعاىل، وقال )٣٠:اإلنسان(لمو ﴿
﴾نيالَمالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشونَ إِلَّا : وقال يف املشيئة الثانية) ٢٩:التكوير(تذْكُرا يمو ﴿

ا كان تعليق احللف مبشيئته تعاىل مينع وإذ) ٥٦:املدثر(أَنْ يشاَء اللَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفرةِ﴾
  .وكذلك تعليق الوعد، من انعقاد اليمني 

ومجيع بن ، غري ثابتة عنهم، فعطية ضعيف   - رضي اهللا عنهم  - أن اآلثار املذكورة عن الصحابة  •
وأثر ابن ، أحاديثه ال يتابع عليها : وخالد بن يزيد ضعيف ؟ قال ابن عدي، عبد احلميد جمهول 

  .١يعلم حال إسناده حىت يقبل أو يرد، على أن هذه اآلثار مقابلة بآثار أخر ال تثبت أيضا عباس ال
أنت طالق ثالثا إال ثالثا، ألن االستثناء مل يرفـع  : أنه ال يصح قياس االستثناء باملشيئة على قوله •

ت طالق إن أن:  كقوله، بل انعقد معلقا ، وإمنا منع من انعقاده منجزا ، حكم الطالق بعد وقوعه 
  .إن هذا االستثناء رفع مجلة الطالق: وال يقال، فإا ال تطلق ؛ شاء فالن  فلم يشأ فالن 

﴿ ادخلُـوا مصـر إِنْ شـاَء اللَّـه     : وإخوته، ألبيه  أن استدالل املخالفني بقول يوسف  •
﴾نِنيمه واسـتمراره  ألن االستثناء إن عاد إىل األمر املطلوب دوا؛ ال حجة فيه ) ٩٩:يوسف(آم

                                                
ما خلق اهللا شيئا على وجه األرض أبغض إليـه  ، يا معاذ : قال يل رسول اهللا : منها ما روي عن معاذ بن جبل قال   )١(

فهـو  ، أنت حر إن شاء اهللا : الرجل ململوكهفإذا قال ، وما خلق اهللا شيئا على وجه األرض أحب إليه من العتاق ، من الطالق 
وال طالق عليه، وقد ذكرناه مع كونه موضـوعا  ، فله استثناؤه ، أنت طالق إن شاء اهللا : وإذا قال المرأته، وال استثناء له ، حر 

اطـل ككـثري مـن    ولو كنا ممن يفـرح بالب « :للتنبيه إىل وضعه، وهو ظاهر، ومع ذلك يستدل به كثريا يف هذا، قال ابن القيم 
فإا كلها آثار باطلة موضـوعة  ؛ ولكن ليس فيها غنية ، املصنفني الذين يفرح أحدهم مبا وجده مؤيدا لقوله لفرحنا ذه اآلثار 

 . ٤/٦٨: إعالم املوقعني: انظر » على رسول اهللا 
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وإن عاد إىل الدخول املقيد به فمن أين لكم أنه قال هلم هذه املقالة حال الدخول أو بعده ، فظاهر 
ويكون دخوهلم عليه يف مرتل اللقاء فقال هلم حينئذ ﴿ ادخلُـوا  ، ؟ ولعله إمنا قاهلا عند تلقيه هلم 

﴾نِنيآم اَء اللَّهإِنْ ش رصوإن كان إمنا قال هلم ذلك بعد دخوهلم عليه ، فهذا حمتمل)٩٩:يوسف(م ،
 .يف دار مملكته فاملعىن ادخلوها دخول استيطان واستقرار آمنني إن شاء اهللا

كما لو علق الردة بالشرط فإا ، فإذا علقه بالشرط تنجز ، أن اإلسالم ال يقبل التعليق بالشرط   •
  .وأما الطالق فإنه يصح تعليقه بالشرط، تنجز 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو توقفها على مقصد قائلها كما ذكرنا يف املسائل السابقة، هل هو 
التحقيق أم التعليق، ألن العربة مبقصد املطلق ورغبته يف التطليق وعدمها، قال ابن القيم بعد إفاضته يف 

إن شاء اهللا  التحقيـق أو    :التحقيق يف املسألة أن املستثين إما أن يقصد بقوله(ذكر مسائل الفريقني 
وإن قصد به التعليق وعدم الوقوع يف احلال مل ، فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطالق ؛ التعليق 
  ١ )وهو اختيار شيخنا وغريه من األصحاب، هذا هو الصواب يف املسألة ، تطلق 

منا جتري على سبيل الوعد وبناء على أن العادة اجلارية يف استعمال هذه اللفظة ليس التحقيق، وإ
والوعيد دون اجلزم، فإن األرجح هو ما ذكره أصحاب القول الثاين، وقد استدل ابن حزم لعدم وقوع 

ولَا تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلـك   ﴿:تعاىلالطالق من القرآن استدالال جيدا، فقد استدل بقول اهللا 
وما تشـاُءونَ إِلَّـا أَنْ يشـاَء اللَّـه     ﴿:تعاىل، وقوله )٢٣،٢٤:الكهف(﴾ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه)٢٣(غَدا
وحنن نعلم أن اهللا تعاىل لو أراد إمضاء هذا الطالق ليسره إلخراجـه   ):قال ابن حزم) ٣٠:التكوير(﴾

  ٢ )تعاىللم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه مبشيئته تعالىبغري استثناء، فصح أنه 
ر االستثناء باملشيئة خمرجا من املخارج اليت يلغي ا من تلفظ بالتطليق آثار ما وبذلك ميكن اعتبا

أنت طالق إن شاء اهللا  :  تلفظ به، وخاصة على ما نص عليه احلنفية من عدم اشتراط النية، فلو قال هلا
وجهلـه  فعلمه ، ألن الطالق مع االستثناء ليس بإيقاع ؛ وال يدري أي شيء شاء اهللا ال يقع الطالق 

وكان قصده ، أنت طالق  فجرى على لسانه من غري قصد  إن شاء اهللا :  ولو قال هلا، يكون سواء 
  .والكالم مع االستثناء ال يكون إيقاعا، ألن االستثناء قد وجد حقيقة؛ إيقاع الطالق ال يقع الطالق 

  .النيةوهو خمرج من املخارج قد يفىت به للحاجة، ولو أن األصل هو اعتبار القصد و

                                                
 . ٤/٧٧: إعالم املوقعني   )١(
 . ٩/٤٨٥:احمللى   )٢(
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  ـ استثناء مطلقة ٣
  .وقد مر ذكر املسألة بصورها واخلالف الواقع فيها يف الفصل اخلاص مبن يقع عليها الطالق

  :وقت االستثناء
فإن فصل بينهما بكالم ، حبيث يعدان كالما واحدا عرفا ، أي اتصال املستثىن باملستثىن منه 

أنت طـالق  : أو قال، اهللا تعاىل منفصال إن شاء : مث قال، أنت طالق : أو سكوت، بأن قال هلا
إال واحدة، فقد اختلف الفقهاء يف صحة ذلك االستثناء على األقوال : مث قال، مث سكت ، اثنتني 
  :١التالية

أنه ال حد لوقت االستثناء، وقد روي عن ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري : القول األول
ولَا  ﴿: تعاىلنة صح استثناؤه، ومن األدلة على ذلك قوله إذا استثىن بعد س: وأبو العالية أم قالوا

إِلَّـا أَنْ يشــاَء اللَّـه واذْكُــر ربــك إِذَا   )٢٣(تقُـولَن لشــيٍء إِنـي فَاعــلٌ ذَلـك غَــدا   
  .٢على االستثناء ﴾  واذْكُر ربك إِذَا نِسيت ﴿: تعاىلفتأولوا قوله ) ٢٣،٢٤:الكهف(﴾نِسيت

  .جيوز االستثناء ما دام يف الس، وهو قول احلسن وطاوس واألوزاعي:  الثاين القول
ال يصح االستثناء إال موصوال بالكالم، وهو قول مجهور العلماء، ومن األدلة على :  القول الثالث

  :ذلك
، أن االستثناء مبرتلة الشرط والشرط ال يصح، وال يثبت حكمه إال موصوال بالكالم من غري فصل  •

إن دخلت الدار بعد ما سكت : أنت  طالق مث قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فلو قال: مثل قوله
  .مل يوجب ذلك تعلق الطالق بالدخول، 

فيبطل ، إن شاء اهللا : مث يقول بعد سنة، أنت طالق ثالثا : أنه لو جاز هذا جلاز أن يقول المرأته •
ويف حترمي اهللا تعاىل إياها عليه بالطالق الثالث ، ل الطالق وال حتتاج إىل زوج ثان يف إباحتها لألو

وملا صح ذلك يف اإليقاع يف أنه ال يصح ، إال بعد زوج داللة على بطالن االستثناء بعد السكوت 
  . االستثناء إال موصوال بالكالم كان كذلك حكم اليمني

أن  تعـاىل فأمره اهللا  ،حني حلف على امرأته أنه إن برأ ضرا  يف شأن أيوب  تعاىلقال اهللا  •

                                                
 . ٣/٣١٥: اجلصاص   )١(
  :للمفسرين يف معىن اآلية ثالثة أقوال   )٢(
  .أن املعىن اذا نسيت االستثناء مث ذكرت فقل إن شاء اهللا ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة قاله سعيد بن جبري واجلمهور.١
  .أن معىن إذا نسيت إذا غضبت قاله عكرمة قال ابن الدفع وليس ببعيد ألن الغضب ينتج النسيان.٢
 . .٥/١٢٨: زاد املسري: ذكر اهللا ليذكرك إياه، انظرإذا نسيت الشيء فا.٣



 ٨٥

ولو صح االستثناء متراخيا عن اليمني ألمره باالسـتثناء  ، يأخذ بيده ضغثا ويضرب به وال حينث 
  .فيستغين به عن ضرا بالضغث وغريه

ولو ، ) من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه(: قوله  •
  .يمني ألمره باالستثناء واستغىن عن الكفارةجاز االستثناء متراخيا عن ال

إين إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذي هـو خـري   (: قوله  •
  .ومل يقل إال قلت إن شاء اهللا،  )وكفرت عن مييين

﴿ واذْكُـر ربـك إِذَا   : تعـاىل ألن قولـه  ؛ أن ما تأوله أصحاب القول األول غري صـحيح   •
، يصح أن يكون كالما مبتدأ مستقال بنفسه من غري تضمني له مبا قبلـه  ) ٢٤:الكهف(نِسيت﴾

  .وغري جائز فيما كان هذا سبيله تضمينه بغريه
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ما سبق ذكره من التضييق يف هذا الباب هو ما ذهب إليـه  
كثريا من املنافذ املفتوحة للطالق، فقد يـتلفظ الشـخص    أصحاب القول الثاين، بل إن قوهلم يغلق

بالطالق، قاصدا واعيا مث يندم على ذلك، فيكون حله الشرعي يف ذلك أن يسارع لالستثناء، فقد سئل 
مث سكت ساعة ال يتكلم وال حيـدث نفسـه   ، واهللا ألفعلن  كذا وكذا : األوزاعي عن رجل حلف

: أيكفر عن ميينه ؟ فقال، إن شاء اهللا : فقال، قل إن شاء اهللا : نبهفيقول له إنسان إىل جا، باالستثناء 
  .أراه قد استثىن

، واهللا لتأخذا : فقال قريبه، واهللا ال آخذها : وعنه أنه سئل عن رجل وصله قريبه بدراهم فقال
 ال آخذها وبني وليس بني قوله واهللا، إن شاء اهللا : واهللا لتأخذا  استثىن يف نفسه فقال:  فلما مسعه قال

ألنه ؛ مل حينث : أيكفر عن ميينه إن هو أخذها ؟ فقال، قوله إن شاء اهللا كالم إال انتظاره ما يقول قريبه 
  .قد استثىن

، وذكر أن أضـيق  ١وقد ذكر ابن القيم االختالف الشديد يف الوقت الذي ميكن أن يستثىن فيه
وأوسع منه ، ع منه قول من يشترطها قبل فراغه وأوس، األقوال قول من يشترط النية من أول الكالم 
وال يشترط اتصاله ، وأوسع منه قول من جيوزه بالقرب ، قول من جيوز إنشاءها بعد الفراغ من الكالم 

واهللا ألغزون قريشا مث سكت ، واهللا ألغزون قريشا :(يف احلديث السابق  استدالال بقوله ، بالكالم 
: ومل خيلط كالمه بغريه،  وأوسع من ذلك قول من قال، استثناء بالقرب  إذ هو ٢ )إن شاء اهللا: مث قال

                                                
 . ٤/٧٨: إعالم املوقعني: انظر   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
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  . ويصح ما دام يف الس، ينفعه االستثناء 
وال ريب أن هذا أفقه :(مث قال مبينا قيمة هذا القول وما يدل عليه واملصاحل املترتبة عن القول به 

القول موافق للسنة الصحيحة فعال عن  فإن هذا؛ وأصح من قول من اشترط نيته مع الشروع يف اليمني 
، إن شاء اهللا  بعدما حلف وذكره ذلك كان نافعا له :  وحكاية عن أخيه سليمان أنه لو قال النيب 

ولو اعترب ما ذكر من اشتراط النية يف أول ، وموافقا للقياس ومصاحل العباد ومقتضى احلنيفية السمحة 
وقل من انتفع ا إال من قد درس على هذا القول ، ستثناء الكالم واالتصال الشديد لزالت رخصة اال

  ١ )وجعله منه على بال
أما القول األول، فإنه من الظهور حبيث ال حيتاج للرد عليه، ولو صح ألبطل كل ما يتعلق بصيغ 
الطالق واليمني إبطاال كليا،  وال نرى صحة روايته عن ابن عباس وغريه من التابعني، وقد حكى ابن 

عريب ومثله القرطيب حكاية يف هذا ال بأس من ذكرها هنا، لالستدالل على ظهور املسألة من جهـة  ال
  :وعلى انتشار العلم الشرعي بني العامة يف اتمعات اإلسالمية يف العصور الزاهرة من جهة ثانية

، من بلـده  فكانت الكتب تأيت إليه ، فقد ذكروا أن أبا الفضل املراغي كان يقرأ مبدينة السالم 
، وال يقرأ منها واحدا خمافة أن يطلع فيها على ما يزعجه أو يقطع به عن طلبه ، فيضعها يف صندوق 

، وأبرز كتبه ، وعزم على الرحيل شد رحله ، وقضى غرضا من الطلب ، فلما كان بعد مخسة أعوام 
ا متكن بعدها من حتصيل وأخرج تلك الرسائل وقرأ منها ما لو أن واحدة منها قرأها يف وقت وصوهلا م

، ورحل على دابته قاشه، وخرج إىل باب احللبة طريق خراسان ، فحمد اهللا تعاىل ، حرف من العلم 
  .وتقدمه الكري بالدابة، وأقام هو على فامي يبتاع منه سفرته

 :أما مسعت العامل يقول يعين الواعظ، أي فل : فبينما هو حياول ذلك معه إذ مسعه يقول لفامي آخر
لقد اشتغل بايل بذلك منه منذ مسعته يقوله، وظللت فيـه  ، إن ابن عباس جيوز االستثناء ولو بعد سنة 

وخذْ بِيدك ضغثاً فَاضـرِب بِـه وال    ﴿: أليوب تعاىلولو كان ذلك صحيحا ملا قال اهللا ؛ متفكرا 
ل إن شاء اهللا ؟ فلما مسعته يقول ق: وما الذي كان مينعه من أن يقول حينئذ) ٤٤من اآلية: ص(﴾تحنثْ

واقتفى ؛ بلد يكون الفاميون به من العلم يف هذه املرتبة أخرج عنه إىل املراغة ؟ ال أفعله أبدا : ذلك قلت
  .٢وصرف رحله، وأقام ا حىت مات رمحه اهللا، وحلله من الكراء ، أثر الكري 

  :نية احلالف االستثناء قبل الفراغ من التلفظ يف الطالق
  :اختلف الفقهاء يف اشتراط نية احلالف االستثناء قبل الفراغ من تلفظه بالطالق على قولني

                                                
 . ٤/٧٨: إعالم املوقعني   )١(
 . ٢/١٥٤: أحكام القرآن البن العريب   )٢(
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  .إن نواه بعده مل يصح ويقع الطالق، وهو قول املالكية والشافعية  يف األصح: القول األول
  .إن نواه بعده جاز، وهو قول ثان للشافعية: القول الثاين

  .وهو قول احلنفية، يصح بغري نية مطلقا: القول الثالث
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث ألن العربة بالصيغة اليت تلفظ ا مقرونة مبراده منها 
خبالف البحث عن نيته، هل سبقت االستثناء أم مل تسبقه ملا يؤدي إليه البحث يف مثل هذا من وسوسة 

  .قد تؤدي إىل إعمال الطالق يف أبغض حاالته
إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه واذْكُر ربـك إِذَا  )٢٣(ولَا تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا ﴿: تعاىلقال فقد 

ألطوفن الليلة : ، وروي أن سليمان بن داود عليهما الصالة والسالم قال)٢٤،٢٣:الكهف(﴾نِسيت
قل إن : فقال له امللك املوكل به، ل يف سبيل اهللا على كذا وكذا امرأة حتمل كل امرأة منهن غالما يقات

، ١ )والذي نفسي بيده لو قاهلا لقاتلوا يف سبيل اهللا فرسانا أمجعون(: فقال النيب ، فلم يقل ، شاء اهللا 
مث سكت قليال ، ) واهللا ألغزون قريشا، واهللا ألغزون قريشا ، واهللا ألغزون قريشا :(قال  وثبت أنه 

    ٣ )إن شاء اهللا فال حنث عليه: من حلف على ميني فقال:( وقال ،  ٢اهللا مث مل يغزهم إن شاء: مث قال
فهذه النصوص الصحيحة مل يشترط يف شيء منها ألبتة :(قال ابن القيم تعليقا على هذه النصوص 

بل حديث سليمان صـريح يف  ، وال قبلها ، يف صحة االستثناء ونفعه أن ينويه مع الشروع يف اليمني 
وحديث ابن عمر متناول لكل من قال إن شاء اهللا بعد ، ) ألغزون قريشا(وكذلك حديث ، خالفه 

واآلية دالة على نفع االستثناء مع النسيان أظهـر  ، سواء نوى االستثناء قبل الفراغ أو مل ينوه ، ميينه 
  :، وال بأس أن نسوق بعض ما ذكر من أدلة غري ما سبق ذكره من نصوص٤ )داللة

مث    إال اإلذخر فسكت رسـول اهللا  : إنه ال خيتلى خالها فقال له العباس: عن مكة قوله  •
ال ينفلت أحد منهم إال بفداء أو ضربة عنق فقال له ابن :(، وقال يف أسرى بدر ٥إال اإلذخر: قال

، قال ابن القيم تعليقا علـى هـذين   ٦إال سهيل بن بيضاء: فقال، إال سهيل بن بيضاء : مسعود
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  ١ )بل استثناه ملا ذكر به، ومعلوم أنه مل ينو واحدا من هذين االستثناءين يف أول كالمه :(ني احلديث
، وال معىن الشتراط النية يف أجزائه ، ، وهو كالم واحد متصل بعضه ببعض ، أن الكالم بآخره  •

  .وأبعاضه
، ال تكلمه ا وال يذكر ذلك يف ح، أن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من اجلملة ما يرفع بعضها  •

فلـو  ، إال مائـة  : مث يف احلال يذكر أنه قضاه منها مائة فيقول، لزيد عندي ألف درهم : فيقول
اشترط نية االستثناء قبل الفراغ لتعذر  عليه استدراك ذلك وأجلئ إىل اإلقرار مبا ال يلزمه والكذب 

  .فيه
أو ، يف أول كالمه عن قصد االستثناء وقد يذهل ، أن احلالف قد يبدو له فيعلق اليمني مبشيئة اهللا  •

فلو مل ينفعه االستثناء حىت يكون ناويا له من أول ميينه لفات مقصـود  ، يشغله شاغل عن نيته 
﴿ : إذا نسـيه  وملا قال لرسوله ، وحصل احلرج الذي رفعه اهللا تعاىل عن األمة به ، االستثناء 

فإنه سبب ، متناول لذكره إذا نسي االستثناء قطعا وهذا ) ٢٤:الكهف(واذْكُر ربك إِذَا نِسيت﴾
  .ألنه مراد قطعا؛ وال جيوز إخراجه وختصيصه ، الرتول 

نواه أو مل ينوه ، وال إقرار ألبتة ، وال عتاق ، أن هذه الشبهة لو صحت ملا نفع االستثناء يف طالق  •
وقد طرد هذا بعض ، تثناءوال رفع بعضه باالس، ألنه إذا لزمه موجب كالمه مل يقبل منه رفعه ؛ 

  . تومها لصحة هذه الشبهة؛ ال يصح االستثناء يف الطالق : الفقهاء فقالوا
  :اإلسرار باالستثناء

  :٢اختلف الفقهاء يف حكم اإلسرار باالستثناء على األقوال التالية
يصح استثناؤه، وقد ظلم احمللوف له، ألن األميان تعترب بالنيـات، وهـو قـول    : القول األول

، واستثىن بقلبه  إال فالنة  صح استثناؤه، نسائي طوالق  :  ، وقد فرق احلنابلة بني ما لو قال٣للمالكية
واستثىن بقلبه إال فالنة مل ينفعه، وفرقوا بينهما بأن األول ، نسائي األربع طوالق  : ولو قال ، ومل تطلق 

  .خبالف الثاين، فجاز ختصيصه بالنية ، ليس نصا يف األربع 
أنت طالق  ونوى بقلبه من غري نطق إن دخلت الدار أو بعد شهر أنه :  إذا قال(: ل ابن قدامةقا

وقد قال اإلمام أمحد يف روايـة  ، وهل يقبل يف احلكم ؟ على روايتني ، يدين فيما بينه وبني اهللا تعاىل 
إذا دخلت دار :  أو قال، قبل منه :  نويت شهرا:  إسحاق بن إبراهيم فيمن حلف ال يدخل الدار وقال

                                                
  .٤/٥٦: إعالم املوقعني   )١(
 . ٦/٢٧٣: القرطيب   )٢(
 . ٦/٢٧٣: القرطيب   )٣(
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فإنه ؛ والرواية األخرى ال تقبل : قال، أو ذلك اليوم قبلت نيته ، فالن فأنت طالق  ونوى تلك الساعة 
إذا : وقـال ، ليس ينظر إىل نيته ، ونوى يف نفسه إىل سنة تطلق ، أنت طالق  : إذا قال المرأته : قال
  ١ )ال يصدق، نويت إن دخلت الدار: أنت طالق  وقال:  قال

املشهور من مذاهب الفقهاء أنـه ال  :(اليصح حىت يتكلم به، قال ابن القيم : القول الثاين
ال جيوز له أن يستثين يف نفسه : ونص عليه أمحد فقال يف رواية ابن منصور، ينفعه حىت يتلفظ به 

ه إمنا يقع على حسب ما يستوفيه له احلـاكم،  ألن ٢ )حىت يتكلم به ألن ذلك حق للمحلوف له
ما مل تكن اليمني على اختيار احلالف، بل كانت مستوفاة منه وجب أال يكون له فيها حكم، فل

  :وقد اختلف هؤالء يف اشتراط أن يسمع نفسه على رأيني
يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه، وإن مل يسمع احمللوف له، ألن من مل حيرك : الرأي األول

ن الكالم يقع بالكالم دون غـريه، وهـو قـول    به لسانه وشفتيه مل يكن متكلما، واالستثناء م
  .احلنفية

ال : وكان الفقيه أبو جعفر يقول:(أنه يشترط أن يسمع نفسه، قال ابن القيم : الرأي الثاين
وكان شيخ اإلسالم ابـن  ، وبه كان يفيت الشيخ أبو بكر حممد بن الفضل ، بد وأن يسمع نفسه 

   )تيمية مييل إىل هذا القول
   :الترجيح

أن األرجح يف املسألة بناء على ما ذكرنا من تضييق منافذ الطالق هو القول األول، واعتبار نرى 
النية يف ذلك مع حرمة هذا الفعل ألدائه إىل اختاذ آيات اهللا هزؤا، فهذا الذي نطق بـالطالق وأسـر   

  :باالستثناء باملشيئة أو غريها ال يقصد من ذلك إال أحد أمرين كالمها حمرم
  .اهلزل وهو من اختاذ آيات اهللا هزؤا كما ذكرنا ذلك يف حملهاألول هو  •
والثاين هو الترهيب والوعيد وهو ال حيل، فإذية املسلم حرام، وال جيوز أن يتخذ من لفظ الطالق  •

  .وسيلة للتهديد واللعب مبشاعر الزوجة
 يف ميينه األول إذا قال واهللا ال دخلت الدار، وأنت طالق إن دخلت الدار، واستثىن(: قال القرطيب

إن شاء اهللا يف قلبه، واستثىن يف اليمني الثانية يف قلبه أيضا ما يصلح لالستثناء الذي يرفع اليمني ملدة أو 
سبب أو مشيئة أحد، ومل يظهر شيئا من االستثناء  إرهابا على احمللوف له، فإن ذلك ينفعه اليمينـان  

إن حضرته بينة مل تقبل منه دعواه االستثناء، وإمنا يكون عليه، وهذا يف   الطالق ما مل حتضره البينة، ف
                                                

 . ٥/٢٥٦: ، وانظر٧/٣٢٠: املغين   )١(
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  ١ )ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا

                                                
 . ٦/٢٧٤: القرطيب   )١(
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  ل عصمة الزوجية املعلق على الكفارةـ ح الباب الثاين   
نتناول يف هذا الباب ـ إكماال ملا سبق يف األجزاء املاضية من أنواع حل العصمة ـ النوع الذي   

بيد الرجل من  تعاىلالكفارة، فهو خيتلف عن الطالق الذي جعله اهللا ربطه الشرع بناحية تعبدية، هي 
غري مشاركة غريه فيه، وخيتلف عن اخللع الذي جعل للمرأة، وخيتلف كذلك عن أنواع التفريق اليت 

  .أنيطت بويل األمر، فهو أقرب إىل املسائل التعبدية منه إىل مسائل التفريق بني الزوجني
خاص ذا وعدم إدراجه يف أنواع التفريق األخرى، حرصنا على بيان  وإمنا دعانا لتخصيص باب

عدم تشابه هذا النوع مع سائر األنواع يف حقيقته أو أحكامه، ألن بعض الفقهاء خلطوا أحكام هذا 
  .النوع بسائر األحكام مما نشر االعتقاد من أن هذا النوع طالق كسائر الطالق

واهللا تعاىل ذكر ىف (: حكام هذا النوع وأحكام الطالق، فقالوقد ذكر ابن تيمية هذا اخللط بني أ
كتابه الطالق واليمني والظهار واإليالء واإلفتداء وهو اخللع، وجعل لكل واحد حكما فيجـب أن  
نعرف حدود ما أنزل اهللا على رسوله وندخل ىف الطالق ما كان طالقا، وىف اليمن ما كان ميينا، وىف 

الظهار ما كان ظهارا، وىف اإليالء ما كان إيالء، وهذا هو الثابت عن أئمة اخللع ما كان خلعا، وىف 
الصحابة وفقهائهم والتابعني هلم بإحسان، ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض فيجعل ما هو 
ظهار طالقا، فيكثر بذلك وقوع الطالق الذى يبغضه اهللا ورسوله، وحيتاجون إما اىل دوام املكروه وإما 

   ١( زواله مبا هو أكره اىل اهللا ورسوله منه وهو نكاح التحليلإىل
فصال خاصا بالظهار، والفصل الثـاين خـاص   : وسنتناول يف هذا الباب بناء على هذا فصلني

باإليالء، ونعتذر لطول هذين الفصلني، ويرجع ذلك  لكثرة مسائلهما من جهة، والختالطهما أحيانا 
بادات، واليت مل جند مناصا من ذكرها يف هذا اجلزء تتميما للكالم عـن  باملسائل املتعلقة بأحكام الع

  .مسائله

                                                
 . ٣٣/١٥٦: كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقه   )١(
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  الظهار  ـ أوال
  حقيقة الظهار

 أُمي الظِّهار والْمظَاهرةُ مصدران لقَولك ظَاهر الرجلُ من امرأَته أَي قَالَ لَها أَنت علَي كَظَهرِ :١لغة
رى اظَّهر ن أُخريان إحداهما اظَّاهر يظَّاهر اظَّاهرا وأَصلُه تظَاهر فَأُدغمت وشددت، واللُّغةُ الْأُخوفيه لُغتا

الَّذين يظَـاهرونَ   ﴿:تعاىليظَّهر اظَّهرا بِتشديد الظَّاِء والْهاِء جميعا وأَصلُه تظَهر وقُرِئ بِها كُلِّها قوله 
 هِمائنِس نم كُمنادلة(﴾م٢:ا(  

ألن كل مركـوب  ؛ وإمنا خصوا الظهر بذلك من بني سائر األعضاء ، مشتق من الظهر وهو 
  .فشبهوا الزوجة بذلك، حلصول الركوب على ظهره يف األغلب ، يسمى ظهرا 

ت يف عمومها اآلراء الفقهية املختلفة، ومن عرف الفقهاء الظهار تعاريف خمتلفة تدخل: اصطالحا
  :هذه التعاريف

  .٢هو وصف املظاهر من حيل له وطؤها من زوجة أو أمة بأا عليه كظهر أمه •
  .٣تشبيه املنكوحة باحملرمة على سبيل التأبيد اتفاقا بنسب أو رضاع أو مصاهرة •
ءا شائعا منها مبن حترم عليه على هو أن يشبه امرأته أو عضوا من أعضائها يعرب به عن مجيعها أو جز •

  .٤التأبيد
هو تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها مبحرم منه أو بظهر أجنبية يف متتعه ما واجلزء  •

 .٥كالكل واملعلق كاحلاصل
يرتفع بالكفارة أو ما يف حكمها قبل ، هو لفظ خمصوص يوجب حترمي االستمتاع والنظر لشهوة  •

 . ٦الوطء بعد العود
  :حقيقة الظهار

من أهم ما ينبغي أن يعلم يف الظهار قبل البحث يف مسائله، التحقق من املراد الشرعي منه، وال 

                                                
 . ٣٠٠:، املغرب٢٥:طلبة الطلبة: انظر   )١(
 . ٤/٣٨:املنتقى   )٢(
 . ٤/٢٤٦:ةالعناي   )٣(
 . ٢/٦٢:اجلوهرة النرية   )٤(
 . ٢٠٥:شرح حدود ابن عرفة   )٥(
قوله لفـظ خمصـوص   : ، ومن احملترزات اليت ذكروها هلذا التعريف٢/٢٤٣: التاج املذهب: وهو تعريف الزيدية، انظر   )٦(

بالكفارة أو ما يف حكمها حيتـرز مـن    وقوله يرتفع، حيترز من الكتابة واإلشارة من األخرس فال يصح ما تشبيها له بالشهادة 
 . وقولنا قبل الوطء حيترز من اإليالء فالكفارة فيه بعد الوطء. الظهار املؤقت وهو انقضاء الوقت



 ٩٣

ميكن معرفة ذلك يف احلدود والتعاريف اليت وضعها الفقهاء، واليت ذكرنا بعض مناذجها، لتغلب الفروع 
سها وهو القرآن الكرمي والسنة النبوية املذهبية عليها، فلذلك حنتاج إىل الرجوع ملصدر هذه املعرفة وأسا

  .املطهرة، فاملعاين الشرعية ال تعرف إال منهما
وأساس البحث يف حقيقة الظهار هو عالقته بالطالق، فهل الظهار نوع من الطالق؟ أم أنه حقيقة 

  .مستقلة عنه استقالال تاما حىت لو عرب عنه بألفاظ يعرب ا عن الطالق
اء الفقهية املختلفة إىل التفريق بني الظهار وبني الطالق من الزاوية النظرية، وقد ذهبت كثري من اآلر

ولكنه من الناحية العملية جندهم يف مواضع كثرية حيكمون يف الظهار بأحكام الطالق، فالسرخسي مثال 
اعلم بأن الظهار كان طالقا يف اجلاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إىل حتـرمي مؤقـت   :)يقول
  ١(فارة  من غري أن يكون مزيال للملكبالك

فأنت علي ، إن دخلت الدار : املظاهر قولوهو ، تعليق الظهار بالشروط مثاللكنهم عند ذكر 
أن أصـل  استدالال بوإال فال، ، صار مظاهرا ، مىت دخلت الدار إم ينصون على أنه ف، كظهر أمي 

  .فكذلك الظهار ،والطالق يصح تعليقه بالشرط ، الظهار أنه كان طالقا 
ومثل ذلك الكثري من الفروع اليت سنراها يف خالل هذا املبحث، قال ابن تيمية يذكر هذا اخللط 

ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض فيجعل ما هو ظهار طالقا، فيكثر (:بني الطالق والظهار 
كروه وإما إىل زواله مبا هو أكره بذلك وقوع الطالق الذى يبغضه اهللا ورسوله وحيتاجون إما اىل دوام امل

     ٢(اىل اهللا ورسوله منه وهو نكاح التحليل
ونرى كما ذكرنا سابقا أن للظهار حقيقة مستقلة، وأن عالقته بالطالق عالقة مفارقة تامة، وأنه 
أقرب إىل األحكام التعبدية منه إىل أحكام األسرة، فلذلك سنرى يف الترجيحات خالف ما ذكرنا يف 

ق من امليل إىل األقوال املشددة مراعاة لالحتياط، ودرءا الستعمال هذا اللفظ الذي جاء القرآن الطال
الكرمي لتحرميه، ووضع له كعالج مرحلي عقوبة الكفارة، فمن عاد وظاهر بأي لفظ من األلفاظ اليت 

  .هلا اشتباه بالظهار وجبت عليه العقوبة لتخليصه من لوث اجلاهلية
 ذا تتفق مع أحكام العبادات يف كون الغرض منه تغلب عليه التربية والتقـومي  فأحكام الظهار

السلوكي أكثر مما تغلب عليه أحكام الطالق اليت يقصد منها التفريق، فهو تقومي شرعي لسلوك جاهلي 
مسعت مـن   ):منحرف، ومن اخلطأ تغليب املعىن اجلاهلي للظهار على املعىن الشرعي، قال الشافعي

الظهار واإليالء والطالق، : أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل اجلاهلية كانوا يطلقون بثالثةأرضى من 
                                                

 . ٦/٢٢٣: املبسوط   )١(
 . ٣٣/١٥٦: كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقه   )٢(
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فأقر اهللا تعاىل الطالق طالقا، وحكم يف اإليالء بأن أمهل املوايل أربعة أشهر، مث جعل عليه أن يفيء أو 
يريد حترميها بال طالق  يطلق، وحكم يف الظهار بالكفارة، فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طالقها، أو

فال يقع به طالق حبال، وهو متظاهر، وكذلك إن تكلم بالظهار وال ينوي شيئا فهو متظاهر، ألنـه  
  ١(متكلم بالظهار

كان الرجل يف اجلاهليـة  (: وقال سيد قطب وهو يرسم الصورة اليت جاء القرآن الكرمي لتعديلها
ومن ساعتئذ حيـرم عليـه   . كما حترم علي أميأي حرام حمرمة . أنت علي كظهر أمي:يقول المرأته

وكان يف هـذا مـن   . وطؤها ؛ مث تبقى معلقة، ال هي مطلقة فتتزوج غريه، وال هي زوجة فتحل له
القسوة ما فيه ؛ وكان طرفا من سوء معاملة املرأة يف اجلاهلية واالستبداد ا، وسومها كـل مشـقة   

   ٢ )وعنت
وما جعل :  وكان مما شرعه هذه القاعدة(اخلسف اجلاهلي ؛  فلما جاء اإلسالم رفع عن املرأة هذا

أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم، فإن قولة باللسان ال تغري احلقيقة الواقعة، وهي أن األم أم 
ومن مث مل يعد الظهار حترميا أبديا كتحرمي األم كما ! والزوجة زوجة ؛ وال تتحول طبيعة العالقة بكلمة 

كفارته عتق رقبة، أو  صيام  - ال مؤبدا وال طالقا  - هلية، فجعل الظهار حترميا مؤقتا للوطء كان يف اجلا
وبذلك حتل الزوجة مرة أخرى، وتعود احلياة الزوجية لسابق . شهرين متتابعني أو  إطعام ستني مسكينا 

ئي تظـاهرون  وما جعل أزواجكم الال:  ويستقر احلكم الثابت املستقيم على احلقيقة الواقعة. عهدها
وتسلم األسرة من التصدع بسبب تلك العادة اجلاهلية، اليت كانت متثل طرفا مـن  .. منهن أمهاتكم 

سوم املرأة اخلسف والعنت، ومن اضطراب عالقات األسرة وتعقيدها وفوضاها، حتت نزوات الرجال 
  ٣(وعنجهيتهم يف اتمع اجلاهلي 

يف مسائل الظهار إىل أحكام الطالق جبعلها أصال ولعل السبب الذي جعل بعض الفقهاء جينحون 
يقاس عليه، هو اعتبارهم الظهار نوعا من أنواع اإلنشاء كالطالق، فلذلك حيكمون له بأحكام الطالق، 

مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك، وهو الظهار يف قول القائل المرأته أنت علي كظهر :) قال القرايف
، للظهار كقوله أنت طالق إنشاء للطالق فإن البابني يف اإلنشاء سـواء  أمي يعتقد الفقهاء أنه إنشاء 

  ٤(وليس كذلك

                                                
 . ٥/٢٩٤:األم   )١(
 . ٥/٢٨٢٤:يف ظالل القرآن   )٢(
 . ٥/٢٨٢٤:القرآن يف ظالل   )٣(
 . ١/٣١:الفروق للقرايف   )٤(
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وقد حبث القرايف الشبه اليت ينطلق منها من يسوي بني الظهار والطالق، وناقشها مناقشة طويلة 
مهمة، وسنلخص هنا ما ذكره من شبه، وما أورده من رودد، فمن الشبه اليت ينطلق منها من يشـبه  

  :بالطالق الظهار
أن كتب احملدثني والفقهاء متظافرة على أن الظهار كان طالقا يف اجلاهلية فجعله اهللا تعـاىل يف   •

  .اإلسالم حترميا حتله الكفارة كما حتل الرجعة حترمي الطالق
ألنه لفظ يترتب عليه التحرمي فيكون سببا له واإلنشاء ؛ أنه مندرج يف حد اإلنشاء فيكون إنشاء  •

  . نه سبب ملدلوله وثبوت خصيصية الشيء يقتضي ثبوته فيكون إنشاء كالطالقمن خصائصه أ
أنه لفظ يستتبع أحكاما تترتب عليه من التحرمي والكفارة وغريمها فوجـب أن يكـون إنشـاء     •

كالطالق والعتاق وغري ذلك من صيغ اإلنشاء فإن خروج هذا اللفظ عن باب اإلنشاء بعيد جدا 
  .ى أن له صرحيا وكناية كالطالق وغريهال سيما وقد نص الفقهاء عل

  :أما ما يرد به على هذه الشبه، وجيلي يف نفس الوقت حقيقة الظهار، فهو كما يلي
أن كونه طالقا يف اجلاهلية ال يقتضي أم كانوا ينشئون الطالق، بل يقتضي ذلك أن العصمة يف  •

رب الكذب ال تبقى امرأتـه يف  اجلاهلية تزول عند النطق به، وجرت عادم أن من أخرب ذا اخل
وليس يف حال اجلاهلية ما يأىب ذلك،  بل لعبهم يف أحواهلم أكثر من ، عصمته مىت التزم جباهليتهم 

فمجاز أن يلتزمـوا ذهـاب   ، ذلك فقد التزموا أن الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد تصري سائبة 
﴿ما هن أُمهاتهِم إِنْ : تعاىل بقوله ويقوي هذا االحتمال القرآن الكرمي، العصمة عند كذب خاص 

﴾ مهنلَدي وإِلَّا اللَّائ مهاتهادلة(أُماآلية كما تقدم فإن التكذيب من خصائص اخلرب فيكون ) ٢:ا
وقد عدها العلماء حنو ، ظهارهم خربا كذبا التزموا عقيبه ذهاب العصمة كسائر ملتزمام الباطلة 

  . التحرميات التزموها بغري سبب يقتضيها من جهة الشرائع عشرين نوعا من
داللة القرآن الكرمي يف آية الظهار على أنه خرب وليس إنشاء كالطالق، وتتجلى هذه الداللـة يف   •

 :الوجوه التالية
لق فنفى تعاىل ما أثبتوه، ومن قال المرأته أنت طا ﴾ما هن أُمهاتهِم  ﴿: تعاىلقوله : الوجه األول

وإمنا حيسن ذلك إذا أخرب عن تقدم طالقها ومل يتقدم فيها طالق ، ال حيسن أن يقال له ما هي مطلقة 
 .فدل ذلك على أن قول املظاهر خرب ال إنشاء

واإلنشاء للتحرمي ال يكون منكرا  ﴾وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا من الْقَولِ  ﴿: تعاىلقوله : الوجه الثاين
 .وإمنا يكون منكرا إذا جعلناه خربا فإنه حينئذ كذب والكذب منكر، الق بدليل الط

والزور هو اخلرب الكذب فيكون قوهلم كـذبا وهـو    ﴾وزورا  ﴿: تعاىلقوله : الوجه الثالث
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 . وإذا كذم اهللا يف هذه املواطن دل ذلك على أن قوهلم خرب ال إنشاء، املطلوب
والوعظ إمنا يكون عـن   ﴾ ذَلكُم توعظُونَ بِه ﴿ذكر الكفارة  بعد تعاىلقول اهللا : الوجه الرابع

وأنه حصل هنالك ما يقتضي ، احملرمات فإذا جعلت الكفارة وعظا دل ذلك على أا زاجرة ال ساترة 
 .الوعظ وما ذلك إال الظهار احملرم فيكون حمرما لكونه كذبا فيكون خربا

والعفو واملغفرة إمنـا يكونـان يف   ﴾ إِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُورو ﴿يف اآلية  تعاىلقوله : الوجه اخلامس
املعاصي، فدل ذلك على أنه معصية وال مدرك للمعصية إال كونه كذبا، والكذب ال يكون إال يف اخلرب 

  . فيكون خربا وهو املطلوب
إال يف  وليس للتحرمي مدرك إال أنه كذب والكذب ال يكون، أن اإلمجاع على أن الظهار حمرم  •

: اخلرب فيكون خربا فإن قلت الطالق الثالث إنشاء وهو حمرم فال يستدل بالتحرمي على اخلرب قلت
وأما حترمي الظهار فألجل ، الطالق حمرم ال للفظه بل للجمع بني الطلقات الثالث من غري ضرورة 

ومىت كان كذبا ، ألن األصل عدم غريه ؛ اللفظ وليس يف اللفظ ما يقتضي التحرمي إال كونه كذبا 
  . ألن التكذيب من خصائص اخلرب؛ كان خربا 

وأصل الكفارة أن تكون زاجرة ماحية للذنب، فدل ذلك على ، أن اهللا  تعاىل شرع فيه الكفارة  •
  .التحرمي وإمنا يثبت التحرمي إذا كان كذبا كما تقدم من بقية التقرير

ألن ذلك الشيء اقتضاه بداللته ؛ قد يكون  أن الظهار يترتب عليه حترمي لكن التحرمي عقيب الشيء •
وهذا هو اإلنشاء وقد يكون ترتب التحرمي عقب القول أو الفعل ، عليه كالطالق مع حترمي الوطء 

ال بداللة اللفظ عليه، بل عقوبة كما ترتب حترمي اإلرث على القاتل عمدا، وترتب التعزير علـى  
ية وغري ذلك من األحكام، فهذا الترتيـب كلـه   اخلرب الكذب وإسقاط العدالة والعزل من الوال

، واإلنشاء إمنا هو أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك التحرمي ، بالوضع الشرعي ال بداللة اللفظ 
ويدل عليه كصيغ العقود فسببية القول أعم من كونه سببا باإلنشاء فكل إنشاء سبب وليس كل 

 .ت الكاذبة من األحكام الشرعيةسبب من القول إنشاء بدليل ما يترتب على اإلخبارا
فظهر (: قال القرايف بعد إيراده للوجوه اليت تدل على كون الظهار خربا ال إنشاء بعكس الطالق

الفرق بني ترتب التحرمي على الطالق وبني ترتبه على الظهار فتأمل ذلك، فإن اجلهات خمتلفة جـدا،  
  ١ ) الظهاروحنن نقول التحرمي والكفارة الكل عقوبة على الكذب يف

  أحكام الظهار
                                                

 . ١/٣٣:الفروق للقرايف   )١(
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  مظاهرة الرجل لزوجته
رضي  - بل هو من الكبائر، كما قال ابن عباس ، مظاهرة الرجل لزوجته أمجع العلماء على حترمي

  : ومن األدلة على ذلك،١، بل كما نص احلديث، فهو من قول الزور - اهللا عنه 
في جوفه وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائي تظَاهرونَ مـنهن   ﴿ ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ:تعاىلقوله  •

هو ققُولُ الْحي اللَّهو كُماهبِأَفْو لُكُمقَو كُمذَل اَءكُمنأَب اَءكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهبِيلَ أُمي السدهي و
  )٤:األحزاب(﴾

 يظَاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائي ولَدنهم وإِنهم ﴿ الَّذين:تعاىلقوله  •
، وقد علل ابن القيم كونه منكرا )٢:اادلة(لَيقُولُونَ منكَرا من الْقَولِ وزورا وإِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور﴾ٌ 

الظهار حرام ال جيوز اإلقدام عليه ألنه كما أخرب اهللا عنه منكر من القول  ):لقول وزورا بقولهمن ا
أنت علـي  : وزور، وكالمها حرام، والفرق بـني جهة كونه منكراً وجهة كونه زوراً أن قوله

خرب زور كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه حترميها، فهو يتضمن إخباراً وإنشاًء، فهو 
وإنشاٌء منكر، فإن الزور هو الباطل خالف احلق الثابت، واملنكر خالف املعروف، وختم سبحانه 

وفيه إشعار بقيام سبب اإلمث الذي لـوال عفـو اهللا   . ﴿وإِن اَهللا لَعفُو غَفُور﴾: تعاىلاآلية بقوله 
  ٢(ومغفرته آلخذ به

نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴿ والَّذين يظَاهرونَ من : تعاىلقوله  •
  )٣:اادلة(ذَلكُم توعظُونَ بِه واللَّه بِما تعملُونَ خبِريٌ﴾

  فجئت رسـول اهللا  ، ظاهر مين أوس بن الصامت : قالت، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة  •
فما برحت حىت نـزل  . فإنه ابن عمك؛ اتق اهللا : ويقول، جيادلين فيه   ل اهللا ورسو، أشكو 
 قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ ﴿: القرآن

﴾ريصب يعمس ادلة(اللَّهال جيد، فقال: فقلت. تق رقبةيع: ، فقال)١:ا : ،فيصوم شهرين متتابعني
ما : قلت. فليطعم ستني مسكينا: ما به من صيام، فقال ، إنه شيخ كبري ، يا رسول اهللا : قلت

فإين أعينه بعرق ، يا رسول اهللا : فقلت. فإين سأعينه بعرق من متر: قال. عنده من شيء يتصدق به
  . ٣وارجعي إىل ابن عمك، طعمي عنه ستني مسكينا اذهيب فأ، قد أحسنت : آخر، قال

فلما دخل شهر ، كنت أصيب من النساء ما ال يصيب غريي : قال، عن سلمة بن صخر البياضي  •
                                                

 . ٢/٨٤:الزواجر: انظر   )١(
 . ٥/٣٢٦: زاد املعاد   )٢(
تلخـيص  : أصله يف البخاري من هذا الوجه إال أنه مل يسـمها ورواه أبـو داود واحلـاكم، انظـر    : قال ابن حجر   )٣(
 . ١١/٢٦٥:، املعجم الكبري٢/٢٦٦: ، أبو داود٧/٣٨٢: البيهقي، ٢/٥٢٣: ، احلاكم٣/٢٢٠:احلبري



 ٩٨

فظاهرت منها حىت ينسلخ شـهر  ، خفت أن أصيب من امرأيت شيئا يتتابع حىت أصبح ، رمضان 
فلما ، فلم ألبث أن نزوت عليها ، يء إذ تكشف يل منها ش، فبينا هي ختدمين ذات ليلة ، رمضان 

ال : ،قالوا امشوا معي إىل رسول اهللا : وقلت، فأخربم اخلرب ، أصبحت خرجت إىل قومي 
أنا بذاك يـا  : أنت بذاك يا سلمة ؟، فقلت: فقال، ، فأخربته اخلرب واهللا، فانطلقت إىل النيب 

والذي بعثك : قلت. حرر رقبة: اهللا، قالفاحكم يف ما أراك ، وأنا صابر حلكم اهللا ، رسول اهللا 
وهـل  : فصم شهرين متتابعني، قلت: وضربت صفحة رقبيت، قال. باحلق ما أملك رقبة غريها

والذي : فأطعم وسقا من متر بني ستني مسكينا، قلت: أصبت الذي أصبت إال من الصيام ؟، قال
فليدفعها ، صاحب صدقة بين زريق  فانطلق إىل: ما لنا طعام، قال، لقد بتنا وحشني ، بعثك باحلق 
، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إىل قومي ، فأطعم ستني مسكينا وسقا من متر : إليك، قال

، السعة وحسن الرأي  ووجدت عند رسول اهللا ، وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي : فقلت
  .١وقد أمر يل بصدقتكم

  مظاهرة املرأة لزوجها 
أنت علي كظهر أيب، وقد اختلف الفقهاء يف اعتبارها مظاهرة بذلك : جهاوهو أن تقول املرأة لزو

  :٢على قولني
واألوزاعي، ، والنخعي، وهو قول الزهري ، هو ظهار، وروي ذلك عن احلسن : القول األول

ولو قالـت  ، كانت مظاهرة ٣(إن تزوجته فهو علي كظهر أيب :) وروي عن األوزاعي أا إذا قالت
، أا أحد الزوجني ظاهر من اآلخـر  بواستدلوا على ذلك عليها كفارة ميني،  وهي حتت زوج كان
  .فكان مظاهرا كالرجل

  : أا ليست مظاهرة بذلك، وهو قول أكثر العلماء ،واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول الثاين
: ، ويف املدونـة م بذلك، فخصه)٣:اادلة(﴿ والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ﴾:  تعاىلقول اهللا  •

إمنا قـال اهللا  ، ال : أتكون مظاهرة يف قول مالك ؟ قال، أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها (
ومل يقل والالئي يظـاهرن مـنكن مـن    )٣:اادلة(﴿ والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ﴾: تعاىل

                                                
، ٢/٢٦٥: ، أبو داود٧/٣٩٠: ، البيهقي٢/٢١٧: ، الدارمي٥/٤٠٥: ، الترمذي٢/٢٢١: ، احلاكم٤/٧٣: ابن خزمية   )١(

 . ٤/٣٧: ، أمحد١/٦٦٥: ابن ماجة
: ، املنتقـى ٤/١١٢: ، مواهب اجلليل٤/٢٥٠: ، فتح القدير٥/٤٨٩: ، الفروع٨/٣٤: ، املغين٣/٢٣١: بدائع الصنائع   )٢(

٤/٤٨ . 
 . ٣/٦٣٤:اجلصاص   )٣(
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  ١(أزواجهن
  .٢كالطالق، فاختص به الرجل ، ه ميلك الزوج رفع، أنه قول يوجب حترميا يف الزوجة  •
  . كسائر حقوقه، فلم متلك املرأة إزالته ، أن احلل يف املرأة حق للرجل  •
لو كانت عنده يعين عند زوجها يوم : أن خرب عائشة خمصوص بكوا مل تكن زوجته، قال إبراهيم •

 . ولكنها كانت متلك نفسها حني قالت ما قالت، قالت ذلك ما كان عليها عتق رقبة 
   :الترجيح

  :نرى أن األرجح يف املسألة هو أا ترتبط جبانبني 
اجلانب التكليفي، وهو احلرمة، وهي ال ختتلف يف ذلك عن الرجل، ألن كليهما بالتصريح ـذا   •

  .القول قد قال منكرا من القول وزورا، واحلرام من الناحية التكليفية ال خيتلف فيه الرجل واملرأة
أثر قوهلا، وهو عدم ارتباط التكفري باملعاشرة، ألن الظهار من هذه الناحيـة  اجلانب الوضعي، أو  •

خاص بالرجل، فهو حقيقة شرعية يلزم العمل ا يف حملها، وال يصح قياس ما مل يذكره الشرع 
 .فيها على ما ذكره

منها،  وإمنا ذكرنا هذا التفريق لتصور الكثري بأن عدم الكفارة ال يدل على احلرمة، أو أنه خيفف
وهذا غري صحيح، فاليمني الغموس أعظم خطرا من اليمني املعقدة، ومع ذلك أمر الشرع بالكفارة يف 

  .املعقدة، ومل يأمر ا يف الغموس
  :حكم الكفارة يف ظهار املرأة

  :اختلف الفقهاء يف لزوم الكفارة على املرأة يف حال مظاهرا لزوجها على األقوال التالية
وأيب ثـور،  ، وإسـحاق  ، والشافعي ، كفارة، وهو قول مالك أي يس عليها ل: األول القول

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي
  . كالسب والقذف، فلم يوجب كفارة ، وليس بظهار ، أنه قول منكر وزور  •
أو حترمي مما ال يصـح منـه   ، كسائر األقوال ، فلم يوجب كفارة الظهار ، أنه قول ليس بظهار  •

  .لظهار من أمتهفأشبه ا، الظهار 
وعلى هذا وقد روي عن أيب يوسف، وهو رواية عن أمحد،  ،تلزمها كفارة الظهار :القول الثاين

أو ، أو مات أحدمها قبل وطئها ، فإن طلقها ، القول ال جتب عليها الكفارة حىت يطأها وهي مطاوعة 
 ،كسائر األميان، قبل احلنث فيها فال جتب كفارا ، ألا ميني ؛ فال كفارة عليها ، على الوطء  أكرهها
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  :  ومن األدلة على ذلك
  .أن املعين يف جانب الرجل تشبيه احملللة باحملرمة وذلك يتحقق يف جانبها واحلل مشترك بينهما •
أن هذا مبرتلة التحرمي منها زوجها على نفسها وحترمي احلالل ميني فتلزمها الكفارة كما لو حلفت  •

  . مكنتهأن ال متكنه من نفسها مث 
فجاء رجل حـىت  ، أنا وعبد اهللا بن مغفل املزين ، كنت جالسا يف املسجد : قال، عن الشيباين  •

، اليت أعتقتين عن ظهارهـا  ، أنا موىل لعائشة بنت طلحة : فسألته من أنت ؟ فقال، جلس إلينا 
ستفتت فا، مث رغبت فيه بعد . هو علي كظهر أيب إن تزوجته: فقالت، خطبها مصعب بن الزبري 

  .فأعتقتين وتزوجته، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه ، وهم يومئذ كثري   أصحاب رسول اهللا 
  .فلزمه كفارة الظهار كاآلخر، أا زوج أتى باملنكر من القول والزور  •
  .تعاىلكاليمني باهللا ، فاستوى فيها الزوجان ، أن الواجب كفارة ميني  •

وهو قول عطاء ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبـا   عليها كفارة اليمني،: الثالث القول
  : يلي
  .أنه مبرتلة من حرم على نفسه شيئا مثل الطعام وما أشبه ذلك •
  .بدليل سائر الكذب، أن جمرد القول من املنكر والزور ال يوجب كفارة الظهار  •
  .ئر احلاللكتحرمي سا، فلم يوجب كفارة الظهار ، أنه حترمي ال يثبت التحرمي يف احملل  •
فإن عتق ، جيوز أن يكون إعتاقها تكفريا ليمينها ، يف عتق الرقبة ، ما روي عن عائشة بنت طلحة  •

 .لكون املوجود منها ليس بظهار؛ ويتعني محله على هذا ، الرقبة أحد خصال كفارة اليمني 
   :الترجيح

ية األدلة، أو مـن الناحيـة   نرى أن األرجح يف املسألة أا حتتمل األنظار الثالثة، سواء من ناح
املقاصدية املصلحية، أما األدلة، فيدل على احتماهلا لذلك وجود اخلالف حىت من أصحاب املذهب 

وعند حممد ال تصري ، الواحد والتفكري الواحد، ففي احلنفية مثال عليها كفارة الظهار عند أيب يوسف 
عليهما كفارة الـيمني إذا  ، الفقه أخطآ  مها شيخا: مظاهرة، وملا حكي قوهلما للحسن بن زياد قال

  .١وطئها زوجها
أما من الناحية املقاصدية، فإن املقصد الشرعي من هذا التغليظ يف كفارة الظهارة هو ردع وزجر 
من يقول ذلك القول اجلاهلي، فلذلك شدد يف حترميه، ولكن هذا الردع التوجيهي وحده قد ال يؤثر يف 
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احتاج لزجرها بشيء فيه كلفة، وهو كفارة الظهار، أما يف الرجـل،   بعض النفوس الضعيفة، فلذلك
  .باعتباره القوام على األسرة، فال شك يف التشديد عليه حىت ال يصبح بيت الزوجية لعبة بني يديه

أما املرأة فلم يرد فيها ما خيصها، فلذلك نرى أنه ميكن اجلمع بني األقوال الثالثة، بالنظر يف أحوال 
فإن حصل ذلك منها مرة واحدة كفلتة لسان، فإن ذلك تعذر عليه مع التشديد عليهـا يف   املظاهرة،

التوبة واالستغفار، فإن عادت طولبت بكفارة اليمني، فإن عادت وخشي أن يصبح ذلك عادة فيهـا  
  .شدد عليها بكفارة الظهار، فاملفيت ينظر إىل األحوال املختلفة ويفيت على أساسها

  لمذاهب الفقهية من أركان الظهاراملواقف العامة ل
  

  :اختلف الفقهاء يف تصنيف أركان الظهار على طريقتني
وهـو التعـبري   ، طريقة احلنفية، وهي اعتبار ركن واحد هو اللفظ الدال عليه : الطريقة األوىل

املشتمل على تشبيه الزوجة بامرأة حمرمة على الزوج حترميا مؤبدا كأنت علي كظهر أمي أو ما يقـوم  
  . فالظهار ال يقوم إال بالتعبري املنشئ له عندهم، مقامه 

مشبه وهو الزوج  -  ١. طريقة اجلمهور، وقد عدوا اربعة أركان للظهار، وهي: الطريقة الثانية
  .الصيغة -  ٤. مشبه به وهو احملرم بطريق األصالة -  ٣. مشبه وهو الزوجة املظاهر منها -  ٢. املظاهر

اجلمهور يف تصنيف األركان أقوال املذاهب الفقهيـة املشـتهرة،    وسنذكر هنا بناء على رأي
وسنفصل ما حنتاجه من مسائل يف حملها اخلاص ا من هذا املبحث، وننبه هنا كما نبهنا سابقا إىل أن 
اعتمادنا يف سرد هذه املواقف العامة على املعتمد أو املشهور بغض النظر عن اخلالفات اليت قد توجد يف 

  :املسائلبعض فروع 
  :مذهب احلنفية

  :١من الشروط اليت ذكروها ألركان الظهار على طريقة اجلمهور يف تصنيف األركان ما يلي
ويشترط أن يكون مسلماً، فال يصح ظهار الذمي، وأن يكون عاقالً، فال يصح مـن  : املظاهر

عدياً، وأن يكون بالغاً، فال انون واملعتوه، واملغمى عليه، والنائم، أما السكران فيصح ظهاره إن كان مت
يصح ظهار الصيب ولو مميزا، ويصح ظهار املكره، والناسي واخلاطئ، واهلازل، ويصح من األخـرس  

  .بكتابته إن كان يعرف الكتابة وإال فبإشارته املعهودة
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وهلا شرط واحد هو أن تكون زوجة، ولو أمة، أما إذا كانت مملوكة، فال ظهـار  : املظاهر منها
يصح الظهار من انونة، والعاقلة، والصغرية، والكبرية، كما تقدم يف الطالق فهذه شـروط  منها، ف

 .املظاهر، واملظاهر منها
ويشترط أن تكون امرأة حمرمة على التأبيد، فلو شبهها برجل، فإنه ال يكون مظاهراً، : املشبه ا

مة عليه أو حمرمة عليه حترمياً مؤقتاً كأختها، سواء كان الرجل قريباً، أو أجنبياً، فلو شبهها بامرأة غري حمر
وعمتها، ومطلقته ثالثاً، أو شبهها بامرأة جموسية، فإا وإن كانت حمرمة عليه حترمياً ولكن التحرمي ليس 
مؤبداً جلواز أن تسلم فتحل له، ومن احملرمات مؤبداً زوجة االبن، واألب، فإذا شبهها بواحدة منهما 

ما لو شبهها بأم امرأة زىن ا، أو ببنتها، فإنه يكون ظهاراً وكذا إذا شبهها بامرأة كان مظاهراً، ومثله 
أنـت علـي   : زىن ا أبوه أو ابنه على الصحيح، وإذا شبهها بعني حمرمة غري امرأة، كما إذا قال هلا

، أمـا إذا  كاخلمر، واخلرتير، والنميمة، والرشوة وحنو ذلك، فإنه ال يكون ظهاراً، ولو نوى به الظهار
 .نوى به الطالق فإنه يكون طالقاً وكذا إذا نوى به اإليالء

  :صرحية، وكناية، وتفصيلها عندهم كما يلي: وهي قسمان: الصيغة
ويشترط فيها أن تشتمل على تشبيه زوجته أو تشبيه جزء يعرب به عنها عرفاً، : الصيغة الصرحية

ه به، كالرأس، والرقبة، وحنو ذلك، أو تشبيه جزء وذلك بأن يذكر العضو الذي ال حيل النظر يف املشب
شائع يف بدا، كنصفها وثلثها، وربعها بعضو حيرم النظر إليه من أعضاء حمرمة عليه نسباً، أو رضاعاً، 
أو صهرية كأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو أمك، أو رأسك كظهر أمي، أو بطنها، أو فرجها، أو 

يصح ألنه يشترط يف العضو املشبه به أن يكون من األعضاء اليت ال  كرأس أمك ال: أمك، أما إذا قال
بضعك كظهر أمي، أو كظهر أخيت، أو عميت، أو كفرج أمي أو أخيت، أو : حيل النظر إليها أو يقول

كبطنها، أو حنو ذلك، فإنه يف كل ذلك يكون مظاهراً، ولو مل ينو به الظهار ألنه صريح، فإن نوى به 
 .ال يصدق قضاء ويصدق ديانة غري الظهار فإنه

أنت علي مثل أمي، : وال يشترط فيها ما شرط يف الكناية، ومن أمثلتها، أن يقول: صيغة الكناية
أو كأمي، أو مثل أخيت أو حنو ذلك، فإن قال ذلك فإنه ال يكون ظهاراً إال إذا نوى الظهار، أمـا إذا  

 يقع به شيء، وكذا إذا مل ينو شيئاً أو حذف أداة نوى تشبيهها بأمه، أو بأخته يف كرامتها عليه فإنه ال
 .أنت أمي فإنه ال يلغو وال يقع شيء، كما تقدم التعريف: التشبيه إذا قال هلا

  :ملالكيةامذهب 



 ١٠٣

  :١وقد نصوا على الشروط التالية
ويشترط أن يكون مسلماً، فال يصح من ذمي، فلو أسلم بعد ظهاره مل يعامل به، وكذا : املظاهر

اكما إلينا فإننا ال نقضي بينهما فيه، وأن يكون مكلفاً فال يصح ظهار الصيب، وانون واملغمـى  إذا حت
عليه والنائم، والسكران بشيء حالل، أما السكران مبحرم، فإن ظهاره يقع كطالقه، وأن يكون خمتاراً 

لى املعتمد، ألنه فال يصح ظهار املكره، ويصح الظهار من ابوب، ومقطوع بعض الذكر أو العنني ع
  .ميكنه االستمتاع بغري اجلماع

ويشترط فيها أن تكون ممن حيل له وطؤها، سواء كانت زوجة، أو أمة، وسـواء  : املظاهر منها
 .كانت صغرية عاقلة أو جمنونة ولو كانت رتقاء أو قرناء أو غري ذلك من العيوب

  :وهو ثالثة أنواع: املشبه به
يث ال حيل له نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهذه يكـون  أن تكون حمرماً من حمارمه حب •

التشبيه ا ظهاراً على كل حال سواء كان ا مجيعها أو بظهرها أو جبزء منها، ولو كان جزءاً غري 
ثابت كالشعر والظفر والريق إال أنه إن كان بظهرها كان صرحياً وإال كان كناية فال يلزم إال بالنية 

 .كما ستعرفه
كون أنثى أجنبية، وهذه يشترط يف صحة ظهارها أن يكون التشبيه بظاهرها خبصوصه، وأن أن ت •

ينوي به الظهار وإال فال ظهار، ومثل األجنبية يف ذلك من تأبد عليه حترميها بلعـان، أو طـالق   
 .ثالث، فإن التشبيه بظهور يكون كناية ال صرحياً

ر، وال بد فيه من التشبيه بالظهر وأن ينوي به التشبيه بظهر رجل، وفيه خالف، واملشهور أنه ظها •
  .الظهار

 :وتنقسم قسمني: صيغة الظهار
ويشترط لتحققه أن يكون املشبه به حمرماً من احملارم، وأن يكون التشبيه بالظهار : صريح الظهار

أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أخيت، أو كظهر عميت أو خاليت، أو كظهر : خاصة، كأن يقول هلا
أو أختك، أو حنو ذلك من احملرمات عليه بنسب أو رضاع، أو مصاهرة، واختلفوا يف التشبيه أمك، 

بظهر احملرمة عليه بلعان أو بطالق ثالث، واختلفوا فيما لو  نوى بالظهار الصريح الطالق، فبعضهم 
ل يعامل ب: يقول إنه ال يصح بل تلغى نية الطالق، ويعامل بالظهار فقط، قضاء وإفتاء، وبعضهم يقول

بالظهار يف اإلفتاء فقط، وأما يف القضاء فإنه يعامل ما معاً، حبيث ينظر إىل العظة فـيحكم عليـه   
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بالظهار، وينظر إىل نيته فيحكم عليه بالطالق الثالث، حبيث لو تزوجت غريه ورجعت إليه فال حيل له 
 .أن يطأها، حىت خيرج كفارة الظهار

  :فية أو ظاهرةوهي إما أن تكون خ: كناية الظهار
وهي كل كالم حنو اذهيب، وقومي، وكلي واشريب وحنو ذلك ويشترط يف صحة الظهار : اخلفية

أنت طـالق  : أن ينوي الظهار، وأن ال يكون صريح طالق أو ميني باللّه، فإذا قال هلا: مبثل هذا أمران
، ونوى به الظهار فإنه ال ونوى الظهار فإنه ال يصح ويلزم بالطالق، وكذا إذا قال واللّه ال آكل مثالً

 .يصح
وهي أن يكون التشبيه بغري الظهر، وأن تكون املشبه ا حمرماً من احملارم كأن يقـول  : الظاهرة

أنت علي كأمي، أو أنت أمي، أو أن يكون التشبيه بالظهر، وأن تكون املشبه ا أجنبية، كأن : المرأته
ويشترط يف صحة الظهار باألمرين أن ينوي الظهار،  أنت علي كظهر فالنة األجنبية،: يقول المرأته

فإن نوى الطالق، فإن كانت مدخوالً ا لزمه الثالث، ولو مل ينو العدد أو نوى أقل، وإن كانت غري 
  .مدخول ا فإنه يلزمه الثالث ما مل ينو أقل، فإنه يلزم ما نواه

أنت كفالنة األجنبية ونوى : م، بل قالفإذا مل يذكر لفظ الظهر، أو لفظ األم، أو حنوها من احملار
به الطالق، فإنه يلزمه الثالث يف املدخول ا وغريها، ولكن إن نوى أقل من الثالث يف غري املدخول 

أنت كفالنة األجنبية الظهار صدق ديانة ويلزمه الظهار فقط : ا فإنه يصدق، فإن قال، إنه نوى بقوله
مه الظهار والطالق الثالث يف املدخول ا، ويف غريها إال أنه يعامل يف الفتوى، أما يف القضاء فإنه يلز

بنيته يف غري املدخول ا إن ادعى أنه نوى أقل من الثالث، فإذا قضي بطالقها ثالثاً مث تزوجت غريه 
  .ه وطؤها حىت خيرج كفارة الظهارلوعادت له فإنه ال حيل 

به الظهار فإنه يلزمه به الثالث، وال يكون ظهاراً  وإذا قال هلا أنت علي كابين، أو كغالمي ناوياً
أنت علي كظهر ابين ناوياً به الظهار فإنه يكون ظهاراً ومثل ذلك ما إذا قال : على املعتمد، أما إذا قال

أنت علي ككل شيء حرمه الكتاب فإن الكتاب قد حرم امليتة، والدم، وحلم اخلرتير، وهذه يلزم : هلا
 .ول ا لغريها، إال أن ينوي أقل من الثالث يف غري املدخول اا الثالث يف املدخ
كما تكون الصيغة منجزة تكون معلقة، فإذا علق ظهارها على مشيئتها أو مشيئة : تقييد الصيغة

أنت علي كظهر أمي إن شئت أو إن رضيت، فإن يصح، وال يقع الظهار : شخص غريها، كأن قال هلا
به، وال يسقط حقها يف ذلك أما إذا وقفت ومل تقض برد أو إمضاء فإن إال إذا شاءت الظهار ورضيت 

للحاكم أن يبطل خيارها يف هذه احلالة، وإن علقه بشيء حمقق كأنت علي كظهر أمي بعد سنة، أو إن 
جاء رمضان، فإنه يلزمه حاالً، وإن قال، أنت علي كظهر أمي يف هذا الشهر تأبد الظهار وال ينحل إال 
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أنت علي كظهر أمي إن مل أتزوج عليك فالنة، فإنه يكون مظاهراً عند اليأس : إذا قال هلابالكفارة، و
من الزواج، إما مبوت فالنة اليت عينها أو بعجزه عن الوطء، أو عند عزمه على عدم الزواج، وإذا قال 

ة قبل أنت علي كظهر أمي إن دخلت دار أبيك وأرادت أن تدخل فإنه ال يصح له إخراج الكفار: هلا
 .دخوهلا

  :لشافعيةامذهب 
  :١ومن الشروط اليت ذكروها

وييشترط كونه زوجاً، ولو جمبوباً، أو عنيناً، أو خصياً، أو حنو ذلك، فال يصح الظهار من : املظاهر
األمة اململوكة وال من امرأة أجنبية مل يتزوجها وإن تزوجها مل يقع الظهار، وكونه عاقالً، فال يصح من 

ه، وكونه خمتاراً، فال يصح من مكره، وباجلملة فكل من يصح طالقه يصح ظهاره، قال انون وحنو
 ٢(يلزم الظهار من لزمه الطالق ويسقط عمن سقط عنه):الشافعي

ويشترط أن تكون زوجة، ولو أمة، أو صغرية، أو جمنونة أو مريضة، أو رتقاء، أو : املظاهر منها
اً، وخرج بذلك األجنبية ولو كانت مطلقة طالقاً بائناً، فلو قال قرناء، أو كافرة، أو مطلقة طالقاً رجعي

أنت : إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، مث تزوجها فإنه ال يصح ظهاره وكذا إذا قال ألمته: ألجنبية
  .علي كظهر أمي فإنه ال يصح إال إذا عقد عليها

أو بعيد فإنه يكون لغواً، ألنه ويشترط فيها أن تكون أنثى فإذا شبه بظهر ذكر قريب : املشبه ا
ليس حمالً لالستمتاع، ومثله اخلنثى، وأن تكون من حمارمه اليت ال حيل له نكاحها بنسب، كأمه وأخته، 
وبنته، أو برضاع كمرضعته، أو مرضعة أبيه، أو مصاهرة، كأم زوجته، أو بنتها، أن ال تكون له حالالً 

أو مع والدته، أما اليت تزوجها بعد والدته فإا كانت . دتهمن قبل، كامرأة أبيه اليت تزوجها قبل وال
حالالً له قبل أن يتزوجها أبوه ومثله زوجة ابنه فإا كانت حالالً له قبل أن يتزوجها ابنه، ومطلقتـه  
ثالثاً، ومن حرمت عليه مؤبداً بسبب اللعان، فإن التشبيه ن ال يكون ظهاراً، ألن كن حالالً له من 

  .قبل
صح التشبيه جبميع املرأة، أو جبزئها، ولكن يشترط يف اجلزء أن يكون من األجزاء الظـاهرة،  وي

باطنة اليت ال ميكن االستمتاع ا، سواء من املشبه، أما التشبيه جبزء من األجزاء ال. كاليد والرأس والعني
كبدك كظهر أمي، أو : فإذا قال المرأته. أو املشبه به، كالقلب، والكبد، وحنومها، فإنه ال يكون ظهاراً

                                                
، حاشـية  ٦/٢٧: ، الوسـيط ١٥٦: ، اإلقناع للماوردي٢/١١١: ، املهذب١٨٥: هالتنبي:انظر التفاصيل املذكورة يف    )١(

 . ٩٨: ، منهاج الطالب٨/٢٦١: ، روضة الطالبني٣٨٠: ، خبايا الزوايا٤/٥٢: البجريمي
 . ٥/٢٩٤:األم   )٢(
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رأسك كقلب أمي فإنه ال يكون ظهاراً وكذا يشترط أن ال يكون اجلزء فضلة، كاللنب والريق، واملين، 
يقها بظهر أمه فإنه ال يصح أما األجزاء الزائدة فإنه يصح الظهار بتشـبيهها أو  وحنو ذلك، فلو شبه ر

 .والشعر والسن التشبيه ا كالظفر،
  .وال يصح الظهار من األجنبية، فإنه إذا شبهها ا، أو بظهرها فال يكون ظهاراً

  : ويشترط كوا لفظاً يشعر بالظهارة، وتنقسم إىل قسمني: الصيغة
ا اشتهر استعماهلا يف معىن الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي، أو رأسك علي وهي م: صرحية

  .كظهر أمي، أو يدها، أو رأسها
أنت كأمي، أو كعينها، أو حنو ذلك مما يستعمل يف الظهـار  : وهي غري الصرحية، كقوله: كناية

علي حرام كما حرمت أمي، أنت : ويف اإلعزاز والكرامة، وهي ال يقع ا الظهار إال بالنية، فإذا قال هلا
  .فإنه يصح أن يكون كناية ظهار إذا نواه، ويصح أن يكون كناية طالق إذا نوى الطالق

أنت علي كظهر : يصح توقيت الظهار بوقت معني قليالً كان أو كثرياً، فإذا قال هلا: تقييد الصيغة
ئها يف املدة بإيالج حشفته وجبت أمي يوماً، أو شهراً فإا حترم عليه يف الوقت الذي عينه حبيث لو وط

كفارة للظهـار  : واللّه أنت علي كظهر أمي مث وطئها يف املدة لزمه كفارتان: عليه الكفارة، وإذا قال
  .وكفارة لليمني

إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي، مث ظاهر من ضرا : ويصح تعليق الظهار، فإذا قال
 .كان مظاهراً منهما معاً

  :لةحلنابامذهب 
  :١ومن الشروط اليت ذكروها

ويشترط أن يكون رجالً، فال يصح ظهار املرأة، وأن يكون بالغاً، فال يصح ظهار الصيب، : املظاهر
يل يصح ظهار املميز الذي يعقل معىن الظهار، كمـا يصـح   : سواء كان مميزاً أو ال، وبعضهم يقول

إغماء أو نوم، أو شرب دواء مسكر، أما إذا  طالقه، وأن يكون عاقالً فال يصح ممن زال عقله جبنون أو
شرب حراماً فإنه يقع، كما تقدم، وأن يكون خمتاراً، فال يصح ظهار املكره، وال يشترط اإلسـالم،  

  .فيصح ظهار الكافر، ألنه جتب عليه الكفارة، ويصح من العبد، ومن املريض
بية، إال إذا علقه على زواجها، ويشترط أن تكون زوجة، فال يصح الظهار من األجن: املظاهر منها

إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فإنه إذا تزوجها لزمه الظهار، وال يصح له أن يطأها قبل : كأن قال
                                                

، ١١٥: لفقـه ، عمـدة ا ٢/٨٩: ، احملرر يف الفقـه ٢٦٨: ، دليل الطالب٨/٣٠: املبدع: انظر التفاصيل املذكورة يف   )١(
 . ٣/٢٥٥: ، الكايف يف فقه ابن حنبل٣/١٩٤: ، الروض املريع٢/٢٣٦: ، منار السبيل٩/١٩٣: اإلنصاف للمرداوي
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الكفارة، وال يصح الظهار من األمة املوطوءة مبلك اليمني، إال إذا عقد عليها، فإا تصري زوجة، فإذا 
ال كفارة ظهار، ومىت كانت زوجته فإنه يصح الظهار منها، ظاهر من أمته اململوكة لزمته كفارة ميني 

  .سواء كانت صغرية أو كبرية، حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية وطؤها ممكن أو غري ممكن
ويشترط أن يكون التشبيه به نفسه أو بعضو من أعضائه األصلية، أما األعضاء الزائدة، : املشبه به

، والدم والعرق والدمع والروح، فإن التشبيه ا ال يكـون  كالشعر، والسن، والريق، واملين، والظفر
  .شعرك علي كظهر أمي ال يصح الظهار، وهكذا: ظهاراً، فلو قال

وال يشترط أن يكون املشبه امرأة، بل يصح أن يكون رجالً، ألن الغرض هو تشبيهها مبن ال حيل 
ون من حمارمه على التأبيد، فيصح أن وطؤه سواء كان رجالً أو امرأة، وإذا شبه بأنثى فال يلزم أن تك

يشبه بأمه وأخته، كما يصح أن يشبه بأخت امرأته، وعمتها وخالتها، وكذا يصح أن يشـبه بظهـر   
  .األجنبية

يشترط فها أن تؤدي معىن الظهار وتستعمل فيه، فلو قال أنا مظاهر فإنه يكون لغواً، و: الصيغة
تنقسم وفإنه ليس بظهار، . وجهي من وجهك حرام: ألن هذه ليست صيغة ظهار، ومثله ما لو قال

  :صيغة الظهار إىل قسمني
أنت علي كظهر أمي، أو أنت مين : وهي ما كان ظاهراً يف معىن الظهار حنو: الصيغة الصرحية

مثل أمي، أو أنت علي كأمي، ألن التشبيه بأمه كالتشبيه بعضو منها، بل هو زائد، فإن ادعى أنه أراد 
الكرامة فإنه يسمع منه قضاء ألن اللفظ وإن كان ظاهراً يف معىن الظهار، ولكنه حيتمل التشبيه ا يف 

 .هذا املعىن الذي ادعاه
أنت : وهي أن يكون اللفظ غري ظاهر االستعمال يف الظهار، كأن يقول المرأته: صيغة الكناية

أنت مثـل  : ، أو يقولعلي أو مين: أنت كأمي، ومل يقل: علي مثل أمي، أو يقول هلا: أمي، ومل يقل
امرأيت، فإن كل هذا ال يقع به الظهار إال إذا نواه أو تقوم قرينة علـى  : علي أو يقول: أمي، ومل يقل

إرادة الظهار، وإذا قال أمي امرأيت، أو أمي مثل امرأيت فإنه مل يكن مظاهراً ألن اللفظ ال يصلح للظهار 
 .على أي حال

م أو احلرام الزم يل، أو أنا عليك حرام، أو أنا عليك كظهر إذا قال علي الظهار، أو علي احلراو
 .رجل، فإن كل هذا يصح أن يكون كناية يف الظهار، فال يلزم إال بالنية

إن دخلت دار أبيك فأنت علي كظهر أمي، فمـىت  : يصح تقييد الظهار كقوله: تقييد الصيغة
إن شئت، أو شاء زيد فمىت شاء زيد أنت علي كظهر أمي : دخلت الدار صار مظاهراً، وكذا قال هلا

أنت علي كظهر أمي شهراً، أو شهر رمضان، : صار مظاهراً، وكذا يصح مطلقاً وموقتاً، كأن يقول
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وإذا قال إن شاء اللّه . فإن وطئها يف املدة لزمته الكفارة. فإذا انقضى الوقت احملدد حلت له بدون كفارة
 .احنل الظهار ألا ميني
  :مذهب الزيدية

  :١ن الشروط اليت ذكروهام
وهو كل زوج بالغ عاقل، فال يصح من الصيب وانون ظهارمها، خمتار، فال يصح من : املظاهر

املكره ما مل ينوه، مسلم ولو عبدا فال يصح من الكافر، ويصح من السكران ألن الكفارة ال تصح منه 
  .وهي الرافعة للتحرمي

املرأة مظاهرة الرجل، وال يصح من الرجل مظـاهرة  وهي الزوجة، فال يصح من : املظاهر منها
وال يصح مظـاهرة  ، األجنبية، ولو كان وكيال فال يصح التوكيل بالظهار، وال التمليك ألنه حمظور 

، مملوكته وأم ولده ويشترط أن تكون الزوجة حتته، فال يصح مظاهرة املطلقة ولو رجعيا واملفسوخة 
ويصح الظهار لزوجة حتته، كيف . ح ظهار املعتدة من الرجعيومن قال إن الطالق يتبع الطالق صح

كانت سواء كانت كبرية أم صغرية ولو محال حرة أم أمة مدخولة أم غري مدخولة ممن تصلح للجماع 
  .أم ال

  : الصيغة
ظاهرتك أو أنت مظاهرة، فهذان  صرحيان يف : وهي أن يقول الزوج لزوجته: الصيغة الصرحية
مجيعها جبزء من أمه كأنت علي كظهر أمي أو قال أنت كظهر أمي حبذف حرف الظهار، أو يشبهها 

؛ الصلة أو جزءا منها معلوما أو غري معلوم جبزء من أمه نسبا، فإنه صريح يف الظهار ولو كانت األم ميتة
أنت علي كنصف أمي أو كربعها : ويقع الظهار الصريح بأن يشبهها جبزء من أمه مشاع حنو أن يقول

أنت علي كفخذ أمي أو يدها أو : مثال ذلك أن يقول، ذلك، أو عضو كيد أو فخذ أو رجل  أو حنو
حنو ذلك، بشرط أن يكون متصال احترازا من املنفصل كاليد املبانة والرجل وحنومها فال يقع به الظهار 

ع لو شبهها وكذا ال يق، أو يدك املبانة علي كيد أمي وقد أبينت يد زوجته ، لو قال كيد أمي املبانة 
وعلى اجلملة . إال أن يشبهها بالروح فيقع الظهار ألن الروح كالعضو، بالدم والريق من أمه وحنومها 

  .فما ال يصح إيقاع الطالق عليه من أجزائها ال يصح إيقاع الظهار عليه
لظهار ا - بذلك التشبيه  - ولو شبهها جبزء من أمه ال حتله احلياة، كالظفر والسن وحنومها فإنه يقع 

ويعترب أن يكون املشبه واملشبه به متصال يف كليهما حتله احلياة أيضا ال بعد انفصاله فإنه ال يقع بـه  ، 
  .التحرمي

                                                
 . ٤/١٦٨:، البحر الزخار٢/٢٤٣:التاج املذهب   )١(
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وهي أن يقول أنت علي كأمي أو مثلها أو يف منازهلا، أو أنت علي  حرام فيشترط : صيغة الكناية
وهذا خبالف ، وإن مل ينوه مل يكن ظهارا فإن نوى به الظهار كان ظهارا،، النية يف مجيع هذه األلفاظ 

الصريح ففي الصريح إذا مل ينو شيئا كان ظهارا وهنا ال يقع شيء إال يف لفظ التحرمي يكون ميينا حيث 
  .مل ينو شيئا

وصريح الظهار وكنايته كالمها كناية طالق، ال العكس، فإذا نوى بأيهما الطالق كان طالقا لكن 
فأما بينه وبني اهللا تعاىل ، م الظهار يف ظاهر احلكم إن مل تصادقه الزوجة يف الصريح ال يسقط عنه حك

  . فيسقط
يصح عندهم توقيت الصيغة حنو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو حنو ذلك : تقييد الصيغة

فإنه يصري مظاهرا ويرتفع حكمه بانقضاء الوقت أو بالكفارة قبله ويصح أن يظاهر يف النهار دون الليل 
ويصح أن تتقيد بالشرط، . وله أن يطأها يف الوقت الذي مل يظاهر فيه، ال تطالبه بالليل وكذا العكس و

إن جاء زيد فأنت علي كظهر أمي فإنه مىت جاء زيد وهي : فيوقف على حصول ذلك حنو أن يقول
رجعيا  ويستخدم هذا يف بعض احليل عندهم، فيطلقها، غري مطلقة أو مفسوخة صار مظاهرا وإال فال 

إن كان الشرط بكلما فعلت كذا  ):قبل حصول الشرط، وهو جميء زيد، وكيفية احليلة عندهم هي
أنت طالق قبيل أن يقع عليـك الظهـار   : فأنت مظاهرة فاحليلة يف رفعه على أصل املذهب أن يقول

   ١(حد وكذا إذا كان الشرط بغري كلما فاحلكم وا، املشروط، فيتمانعان فال يقع ظهار وال طالق 
ويصح أن يقيد الظهار باالستثناء، حنو أن يقول أنت علي كظهر أمي إال أن جييء زيد أو إال أن 
يكره أبوك أو حنو ذلك ففي الصورتني ال يكون مظاهرا إال بتحقق عدم املستثىن فإن حتقـق العـدم   

اإلثبات، حنو أن  صارت مظاهرة من يوم اإليقاع بطريق االنكشاف إال حيث قيده مبشيئة اهللا تعاىل يف
يقول أنت علي كظهر أمي إن شاء اهللا مل يصح الظهار، ألنه علقه مبشيئة اهللا تعاىل وهو ال يشاء لكونه 

  . حمظورا
  :مذهب اإلمامية

  :٢من الشروط اليت نصوا عليها يف أركان الظهار
وال ، لطفل واالختيار ،والقصد، فال يصح ظهار ا، وكمال العقل ، ويشترط فيه البلوغ : املظاهر

  .وال فاقد القصد بالسكر واإلغماء أو الغضب، وال املكره ، انون 
ولو علقه علـى  ، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، فال تقع على األجنبية : املظاهرمنها

                                                
 . ٢/٢٤٧:التاج املذهب   )١(
 . ٣/٤٥:شرائع اإلسالم   )٢(



 ١١٠

إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها حتيض، ولـو  ، مل جيامعها فيه ، النكاح، وأن تكون طاهرا طهرا 
، أو مل تبلغ  ويف اشتراط الـدخول تـردد   ، وهي يائسة ، وكذا لو كان حاضرا ، با صح كان غائ

، وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم وهل يقع باملستمتع ا ؟ فيه خـالف  ، واملروي اشتراطه 
لو و. تردد واملروي أنه يقع كما يقع باحلرة ومع الدخول يقع، ويف املوطوءة بامللك . واألظهر الوقوع
  .جمنونة أو عاقلة، وكذا يقع بالرتقاء واملريضة اليت ال توطأ، صغرية كانت أو كبرية ، كان الوطء دبرا 

أنت علي كظهر أمي، وما شاكله من األلفاظ الدالة على متيزهـا، وال  : وهي أن يقول: الصيغة
نسبا ، حملرمات أنت مين أو عندي، ولو شبهها بظهر إحدى ا: كقوله، عربة باختالف ألفاظ الصفات 

أو شـعرها أو  ، أشهرمها الوقوع، ولو شبهها بيد أمه ، فيه روايتان ، كاألم أو األخت ، أو رضاعا 
مبا ، وبالوقوع رواية فيها ضعف، أما لو شبهها بغري أمه ، قيل ال تقع اقتصارا على منطوق اآلية، بطنها 

  .عدا لفظة الظهر مل يقع قطعا
  :مذهب اإلباضية

  :١ليت نصوا عليها يف أركان الظهارمن الشروط ا
أو إتالف ، وهو كل مكلف، فيصح ظهار املكره على الظهار بقتل أو ما يؤدي ملوت : املظاهر

ليس مكلفا حبكم الظهار حينئذ، ويصح ممن عجز عن اجلماع كالشيخ : وقيل، فلو ظاهر لزمه ، عضو 
ال يلزم : وقيل، يلزمهم اإليالء ولزمهم الظهار ال : وقيل، الفاين وابوب واملستأصل والعنني واملفتول 

أو ظاهر ، والعبد يصح ظهاره إذا ظاهر بإذن سيده أو سيدته ، أيضا لعدم إمكان وطئهم وهو متروك 
فال يصح يف غري ذلك، ولزم الظهار ولو مريضا أو حمرما أو معتكفـا يف  ، فأجاز له سيده أو سيدته 

  .رمضان
  .يصح ظهار من ناهز البلوغ: وقيل، فال ظهار هلما وال يصح من الطفل وانون 

وهي كل أنثى حتل له نكاحا أو تسريا، على أن الظهار يقع بالسرية إن كانـت  : املظاهر منها
وإن مل جيد ، وإن مسها قبل التكفري حرمت عليه ، غري أنه ال ميسها حىت يكفر ، بالتسري فال وقت له 

وإن مل يسـتطعه  ، جيزئه الصـيام  : وقيل، زئه الصوم أو اإلطعام وال جي، أمة وال عبدا سواها أعتقها 
والسرية إذا عتقت خرجت عن حكم ، ألن الكفارة شرعت حفظا للزوجة ، فاإلطعام وهو الصحيح 

  .التسري ومل حتل إال بنكاح عن رضاها
 ،فيشمل كل من كان حراما ولو بزىن أو شـرك ، وهو كل ظهر حمرم ذكرا أو أنثى : املشبه به

  .ودخل بذلك األم وغريها من ذوات احملارم
                                                

 . ٧/٩٢:شرح النيل   )١(



 ١١١

أو أنك ، هو علي كظهر أمي : فقال، وهي تشمل كل عضو منها أو بطنها أو شعرها : الصيغة
: أو قـال ، أنت علي  كظهر أمي : فقال، أو إىل عضو منه ، ولو بائنا ، علي كهذا العضو من أمي 

:  إن قصد إىل بائن من امرأته فقـال ال، عضوك هذا على عضوي هذا كهذا العضو من أمي فظهار 
أنـت  : وكذا يف، وإن ألزقه جبسدها فالتصق ففي كونه ظهارا قوالن ، عضوك هذا علي كظهر أمي 

  .قوالن أيضا، علي كمثل أمي 
  :مذهب الظاهرية

وهو أكثر املذاهب ختفيفا يف الظهار، حبيث ال يكاد يقع عندهم، وقد عرب ابن حزم عن فـروع  
أو ألمته اليت ، أو عبد المرأته ، من قال من حر :) ذه اخلالصة الشاملة املوجزة، قالمذهبه يف ذلك 
أو مثل ظهر ، أو كظهر أمي ، أنت مين بظهر أمي : أو قال هلا، أنت علي كظهر أمي : حيل له وطؤها

قدم فإن أ... حىت يكرر القول بذلك مرة أخرى، وال حيرم بذلك وطؤها عليه ، أمي ؟ فال شيء عليه 
وال بد، فإن عجز عن ، أو نسي فوطئ قبل أن يكفر بالعتق أو بالصيام أمسك عن الوطء حىت يكفر 

وال جيب ، وال حيرم عليه وطؤها قبل اإلطعام . الصيام فعليه أن يطعم ستني مسكينا متغايرين شبعهم
وال بذكر الظهر ،  وال بعضو غري الظهر، شيء مما ذكرنا إال بذكر ظهر األم، وال جيب بذكر فرج األم 

  ١(واجلدة أم ، وال من أجنبية ، وال من أخت ، وال من أب ، ال من ابنة ، أو غريه من غري األم
فهذه اآلية  ):قال بعد ذكره آليات الظهاروقد خلص أدلته بنفس الوجازة اليت خلص ا مذهبه، ف

الكفارة يف ذلك إال  تعاىلومل يوجب ، مل يذكر إال الظهر من األم  تعاىلألن اهللا ، تنتظم كل ما قلناه 
  ٢)بالعود

  أركان الظهار وشروطها
بناء على ما ذكرنا يف املطلب السابق من مواقف املذاهب الفقهية املشتهرة حول أركان الظهار 
وشروطه، فسنفصل هنا يف هذا املطلب أهم املسائل، وخاصة مواضع اخلالف فيها، وقد ذكرنا يف هذا 

  : هي املطلب أربعة أركان
  املظاهر: الركن األول

اتفق الفقهاء على أنه يشترط يف املظاهر أن يكون عاقال إما حقيقة أو تقديرا، فال يصح ظهـار  
ألن حكم احلرمة وخطاب التحرمي ال يتناول من ال يعقل، ويدخل يف ؛ انون والصيب الذي ال يعقل 

                                                
 . ٩/١٨٩:احمللى   )١(
 . ٩/١٨٩:احمللى   )٢(



 ١١٢

ال مدهوشا وال مربمسا وال مغمى عليه وال ذلك ما ذكرناه فيمن يقع منه الطالق أن ال يكون معتوها و
نائما، فال يصح ظهار هؤالء كما ال يصح طالقهم، وقد اختلف الفقهاء يف بعض املسائل، كما مـر  

  :بيانه يف املواقف العامة للمذاهب الفقهية، ومن تلك املسائل
  : إسالم املظاهر

  :١اختلف الفقهاء يف اشتراط كون املظاهر مسلما على قولني
إسالم املظاهر ليس بشرط لصحة الظهار، بل يصح ظهار غري املسلم، وممن نسب : ول األولالق

وأنكحة الكفار تتعلق ا أحكام  ):هلم ابن قدامة هذا القول بناء على موقفهم من أنكحة الكفار، قال
ـ ، والقسم ، ووجوب املهر ، واإليالء ، والظهار ، من وقوع الطالق ، النكاح الصحيح  ة واإلباح

، والنخعـي  ، والشـعيب  ، عطاء ، وغري ذلك، وممن أجاز طالق الكفار ، للزوج األول واإلحصان 
    ٢(وأصحاب الرأي، والشافعي ، واألوزاعي ، والثوري ، ومحاد ، والزهري 

وقد نص على أنه لو ارتد الزوج فطلقها يف حال ردته أو آىل منها أو تظاهر أو قذفها يف عدا أو 
تدة ففعل ذلك وقف على ما فعل منه، فإن رجع إىل اإلسالم وهي يف العدة وقع ذلك كانت هي املر

  : ، ومن األدلة على ذلك٣كله عليها
، فقد وردت من غري فصل بني )٣:اادلة(﴿ والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ﴾:تعاىلعموم قوله  •

  .املسلم والكافر
وهلذا ، والكفار خماطبون بشرائع هي حرمات ، احلرمة  ألن حكمه؛ أن الكافر من أهل الظهار  •

 .كان أهال للطالق فكذا للظهار
﴿ امرأة فرعـون﴾،  : ﴿ وامرأته محالة احلطب ﴾، وقال:أضاف النساء إليهم فقالتعالىأن اهللا  •

كأنكحـة  ، ثبتـت أحكامهـا   ، وحقيقة اإلضافة تقتضي زوجية صحيحة، وإذا ثبت صحتها 
 )٢٢٦:البقرة(﴿ للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم ﴾: تعاىللقوله ؛ بت حكم اإليالء ث، املسلمني، فإن آىل 

  : عدم اعتبار هذا الشرط، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة على ذلك: القول الثاين
﴿ والَّذين هم : تعاىلأن عمومات النكاح ال تقتضي حل وطء الزوجات على األزواج حنو قوله  •

ـ   ٥:املؤمنون(م حافظُونَ إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومني﴾ لفُروجِهِ
، )٢٢٣مـن اآليـة  : البقرة(﴿ نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم ﴾ تعاىل، وقوله )٦

                                                
 . ٣/٢٣٠: ، بدائع الصنائع٤/١٥٨: ، ابن العريب٦/٢٣١: ، املبسوط٢/٣٠٩: املدونة: انظر   )١(
 . ٧/١٣٢:املغين   )٢(
 . ٦/١٧٣: األم   )٣(



 ١١٣

ألن لفظ الظهار ال ينبئ عنه وهلذا ال حيتاج إىل جتديد ؛ جيةوالظهار ال يوجب زوال النكاح والزو
 .النكاح بعد الكفارة

  :أن آية الظهار تتناول املسلم للوجوه التالية •
﴿ الَّذين يظَـاهرونَ  : تعاىلأن أول اآلية خاص يف حق املسلمني وهو قوله : الوجه األول

﴾ كُمنادلة(مكم ﴾ كناية عن املسلمني، ويدل على ذلك قوله ﴿ من: تعاىلفقوله ) ٢من اآلية: ا
﴿ والـذين  :تعـاىل أما قوله . ﴿ إن اهللا لغفور رحيم ﴾، والكافر غري جائز املغفرة:بعدها تعاىل

  .يظاهرون من نسائهم﴾، فهو مبين على األول
ا مل أن فيها أمرا بتحرير خيلفه الصيام إذا مل جيد الرقبة والصيام خيلفه الطعام إذ: الوجه الثاين

  .يستطع، وكل ذلك ال يتصور إال يف حق املسلم
أن املسلم مراد من هذه اآلية بال شك، ألن العام يبىن على اخلاص ومىت بين : الوجه الثالث

  .العام على اخلاص خرج املسلم من عموم اآلية ومل يقل به أحد
الشرك أعظم من الظهار  أن املقصود بالكفارة التكفري والتطهري والكافر ليس بأهل له، وما فيه من •

 .خبالف احلدود فاملقصود هناك اخلزي والنكال
رضي اهللا عنه  - أن الكفارة إمنا تصح يف حق من جاء تائبا مستسلما حلكم الشرع كما فعله ماعز  •

ألن معىن العبادة يترجح يف الكفارة ،هلذا تتأدى بالصوم الذي هو حمض عبادة، وال يتأدى إال  - 
  .كافر ليس بأهل للعبادةبنية العبادة، وال

  .فمن ادعى ختصيص الذمي حيتاج إىل الدليل، أن املسلم صار خمصوصا  •
أن حكم الظهار حرمة مؤقتة بالكفارة، أو بتحرير خيلفه الصوم، والكافر ليس من أهل هذا احلكم،  •

  .فال يكون من أهل الظهار
   :الترجيح

نا بأن الكفار خماطبون بفروع الشريعة أو غري نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، سواء قل
خماطبني، ألن عالقتنا بالكفار من ناحية الدعوة هو إقناعهم بأصول الدين ال حثهم على تطبيق فروعه، 

  .لعدم صحتها منهم حىت لو طبقوها
ويف حال إسالم الكفار، فإن األصلح يف حقهم واألوفق مبقاصد الشريعة عدم إرهاقهم بالتكاليف 

  . ترتبت على ما سبق من كفرهم حىت ال يكون ذلك حائال بينهم وبني اإلسالماليت
  : حرية املظاهر



 ١١٤

، مل يكفر إال بالصيام ، على عدم اشتراط احلرية للمظاهر، وإذا كان املظاهر عبدا  ١اتفق الفقهاء
عي، ورواية والشاف، وأيب حنيفة ، وحكي هذا عن احلسن ؛ فال جيزئه إال شهران متتابعان، وإذا صام 
  : ، ومن األدلة على ذلك، ٢عن أمحد

  .أن الظهار حترمي والعبد من أهل التحرمي، ألنه ميلك التحرمي بالطالق، ومثله الظهار •
  )٣:اادلة(﴿ والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ﴾: تعاىلعموم قوله  •
كمه يف حق من وجد، فأما يف أن الشرع مل جيعل حكم الظهار التحرير على اإلطالق، بل جعل ح •

فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من  ﴿:تعاىلحق من مل جيد فإمنا جعل حكمه الصيام بقوله 
والعبد ليس من ، ألنه ال يكون واجدا إال بامللك؛ والعبد غري واجد ) ٤:اادلة(قَبلِ أَنْ يتماسا ﴾ 

واجدا فال يكون اإلعتاق حكم الظهار يف حقه، ومثله اإلطعام إذ اإلطعـام   أهل امللك فال يكون
واإلباحة ال تتحقق بدون امللك، فال جيزيه يف الكفارة إال الصيام ، على وجه التمليك أو اإلباحة 

  .وليس ملواله أن مينعه من صيام الظهار
  :٣وقد اختلف قول املالكية يف املسألة على آراء متعددة منها

وإن مل يكن له إال رأس مل يستحب له ، أن له أن يعتق بغري إذن وليه إن كان مليا :  أي األولالر
  :إال الصيام وهو رواية ابن وهب، وهو مبين على أصلني مها

فإذا أخرجه املوىل ، أن ما تقرر وجوبه بالشرع من حقوق اهللا ليس مصروفا أداؤه إىل إذن الويل  •
  . كاة مالهعنه نفذ إخراجه وأجزأ عنه كز

أن منع الويل من العتق على وجه صحيح من النظر يقوم مقام عدم الرقبة يف جواز االنتقـال إىل   •
  .الصوم

، فإن مل يكن له مال صام  وال مينع من الصوم ، ال جيزئه إال العتق إن كان له مال : الرأي الثاين
  .فإن أىب فهو مضار، وهو قول أصبغ يف املوازية

فإن رأى العتق خريا له من فراق أهله أعطاه رقبة يكفر ا ، فع ذلك إىل السلطان ير: الرأي الثالث
وإن رأى ذلك خريا فرق بينه وبني امرأته وال يصوم، وهو رواية ابن نافع عن مالك، وهو مبين على ، 

، أن للسلطان النظر يف ذلك ملا كان اخلروج عن هذا احلق يصح بوجهني كان له النظر يف أرشدمها 

                                                
 . ٥/٤١٨: ، التاج واإلكليل٨/٣١: ، املغين٣/٢٣٠: ، بدائع الصنائع٦/٢٣١: املبسوط: انظر   )١(
ألنه بإذن سيده ؛ وأيب ثور ، هي إن أذن له سيده يف التكفري باملال جاز، وهو مذهب األوزاعي ، ى وألمحد رواية أخر   )٢(

 . ٨/٣١:يصري قادرا على التكفري باملال، املغين
 . ٤/٥١:املنتقى   )٣(



 ١١٥

وإمنا له النظر يف أرشد ، على أن منع السلطان من العتق ال يبيح االنتقال إىل الصوم مع وجود الرقبةو
  . العتق عنه أو الطالق عليه: األمرين

ونرى ان ذلك خيتلف باختالف حال العبد وحال سيده، وال شك يف صحة التكفري إن حصـل  
رقيق، وقد ذكرنا يف مواضع خمتلفة أن مثل هذه بإذن السيد ملا قصد له الشرع من املصاحل يف حترير ال

املسائل ال ينبغي أن تطرح من كتب الفقه، ألن احلاجة قد تستدعي لوجودهـا يف أي وقـت مـن    
األوقات، بل إن مثل هذه املسائل من مفاخر التشريع اإلسالمي، فلم نسمع عن شريعة يفيت علماؤها 

ه رقبة يعتقها ويكفر ا عن فعل من كسبه وقـع  بتدخل احلاكم ليكفر عن ظهار عبد، وذلك بإعطائ
  .باختياره

  املظاهر منها: الركن الثاين
مل أعلم خمالفا يف ):اتفقت معظم أقوال الفقهاء على اشتراط الزوجية يف املظاهر منها، قال الشافعي

للـزوج  أن أحكام اهللا تعاىل يف الطالق والظهار واإليالء ال تقع إال على زوجة ثابتة النكاح حيـل  
  :، وخالف بعضهم يف ذلك، ومن مسائل اخلالف يف املسألة١(مجاعها

  : أجنبيةالظهار من 
  :٢الظهار من األجنبية هل يصح أم ال على قولني اعتبار اختلف الفقهاء يف

،  - رضي اهللا عنـه   - ال يثبت حكم الظهار قبل التزويج، ويروى عن ابن عباس : القول األول
  : واستدلوا على ذلك مبا يليوابن حزم، والشافعي، ، حنيفة وأيب ، وهو قول الثوري 

  .، واألجنبية ليست من نسائه)٣:اادلة(﴿ والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ﴾:  تعاىلقول اهللا  •
 .كاإليالء، فلم يثبت حكمها يف األجنبية ، أن الظهار ميني ورد الشرع حبكمها مقيدا بنسائه  •
ومن الباطل أن ال يلزم احلكم للقول حني يقال مث ، بوقت النطق به ال بعد ذلك  أن الظهار خيتص •

  .٣يلزم حني ال يقال
، ومالك ، واحلسن ، وعطاء، وعروة ، وبه قال سعيد بن املسيب ، أنه يعترب ظهارا: القول الثاين
ي كظهر أمي، كل النساء عل: أو قال، المرأة بعينها ، ويستوي يف ذلك ما لو قال وإسحاق، وأمحد

فهي علي كظهر أمي، فمىت ، كل امرأة أتزوجها : فقال، أو علقه على التزويج ، وسواء أوقعه مطلقا 
                                                

 . ٥/٢٦٨:األم   )١(
، شرائع ٨/١١: ، املغين٣/١٣٨: ، بدائع الصنائع٤/٤١: ، املنتقى٩/٢٠٠: ، احمللى٣/٦٣١: ، اجلصاص٥/٢٩٥: األم   )٢(

 . ٣/١٤٨: اإلسالم
 . ٩/٢٠٠:احمللى: وقد استدل ذا ابن حزم بناء على مذهبه يف حكم التعليق، كما سنرى، انظر   )٣(
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رضي اهللا عنه  - مل يقرا حىت يكفر، ويروى هذا القول عن عمر بن اخلطاب ، تزوج اليت ظاهر منها 
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي - 
فهي علي ، إن تزوجت فالنة : أنه قال يف رجل قال،   - رضي اهللا عنه  - عن عمر بن اخلطاب  •

  .عليه كفارة الظهار: كظهر أمي، فتزوجها، فقال
  .تعاىلكاليمني باهللا ، فصح انعقادها قبل النكاح ، أا ميني مكفرة  •
فإن الغالب أن اإلنسان إمنا يظاهر من ؛ أن التخصيص الوارد يف اآلية بالنساء خرج خمرج الغالب  •

مل ، كما أن ختصيص الربيبة اليت يف حجره بالـذكر  ، ال يوجب ختصيص احلكم ن ف، نسائه 
  .يوجب اختصاصها بالتحرمي

لكونه يقصد اإلضـرار ـن دون   ؛ إمنا اختص حكمه بنسائه ، أن التخصيص الوارد يف اإليالء  •
 .وال خيتص ذلك بنسائه، غريهن والكفارة وجبت هاهنا لقول املنكر والزور 

أنت علي حرام، فيعترب يف احلكـم  : لو قال الرجل ألجنبيةاب هذا القول على أنه وقد نص أصح •
  :عليه بالظهار نيته يف ذلك 

؛ ألنه صادق ؛ فال شيء عليه ، أنت علي حرام، اإلخبار عن حرمتها يف احلال : إذا أراد بقوله هلا •
، ومل يكن له نية ، القول ومل يقل منكرا وال زورا، ومثله ما لو أطلق هذا ، لكونه وصفها بصفتها 
لو نظر إىل امرأة فقال هلا أنت علي كظهر أمـي   ):ففي املدونة عن مالكفال شيء عليه لذلك، 

  ١(فتزوجها مل يكن مظاهرا، إن مل يكن ينوي إذا تزوجتك 
مل يطأها إن تزوجها حىت يأيت بكفارة الظهار وإن أراد حترميها يف كل حال ، إذا أراد يف كل حال  •

، فكذلك يف األجنبية ، ظهار يف الزوجة ، إذا أريد ا الظهار ، ألن لفظة احلرام ؛ ظهار  فهو، 
 .أنت علي كظهر أمي: فصار كقوله

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن قائل هذا الكالم إن قصد به الظهار، فقد ارتكب كبرية عظيمة ال 

ه، وهذا احلكم التكليفي يقتضي التوبة النصوح، وقد تقل عن الكبرية اليت وقع فيها من ظاهر من زوجت
تستدعي التوبة النصوح األخذ باألورع يف هذه املسألة باعتبارها مسألة تعبدية حمضة، بل قد يتعـدى  
خريها إن أعتق أو أطعم، فلذلك فإن األوىل األخذ بالقول الثاين من باب االحتياط، وسدا للذريعة، ألن 

  .لزواجر، بقدر ما ختيفه الكفارات والعقوباتمن الناس من ال ترهبه ا

                                                
 . ٢/٣٤٣:املدونة   )١(
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، وهـو   - رضي اهللا عنـهم   - ولعل ما يدل على هذا وجود اخلالف من لدن السلف الصاحل 
يقتضي أن للمسألة وجهها الشرعي، وهو ظاهر ألن القرآن الكرمي علل الظهار بكونه زورا، والزور 

  .يتحقق مع الزوجة وهي يف ذمته، كما يتحقق يف قصده
فلماذا ال يقال نفس الشيء يف الطالق، وقد رأينا يف الطالق أن األرجح خالف : د يقال هناوق

هذا القول، واجلواب على ذلك أن أثر الطالق مفسدة حمضة، خبالف أثر الكفارة، فهو مصلحة عظمى 
الظهـار   سواء بني العبد وربه بالصوم أو بني اخللق فيما بينهم بالعتق واإلطعام، زيادة على أن مسألة

  .أقرب إىل املسائل التعبدية منها ألحكام املعامالت كما وضحنا ذلك سابقا

  :تعميم الظهار

كل امرأة : لو عمم يف ظهاره فقالاختلف الفقهاء القائلون بصحة وقوع الظهار على األجنبية فيما 
فـارة علـى   فقد اختلف يف تعدد الك، فهي علي كظهر أمي، مث تزوج نساء وأراد العود ، أتزوجها 

  :قولني
سواء تزوجهن يف عقد واحد أو يف عقود متفرقة، وهو ، أن عليه كفارة واحدة : القول األول

فكفارا واحدة، كما لو ظاهر ، أا ميني واحدة بوإسحاق وأمحد، واستدلوا على ذلك ، قول عروة 
  . من أربع نساء بكلمة واحدة

مث ، وأراد العود فعليه كفارة واحدة ، ثنتني يف عقد أن لكل عقد كفارة، فلو تزوج ا: القول الثاين
فعليه كفارة أخرى، وهو قول إسحاق ورواية عن أمحد، واسـتدلوا  ، وأراد العود ، إذا تزوج أخرى 

وأراد العود إليها بعد التكفري عن ، أن املرأة الثالثة وجد العقد عليها الذي يثبت به الظهار بعلى ذلك 
  .كما لو ظاهر منها ابتداء، هلا كفارة  فكانت عليه، األوليني 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو االكتفاء بكفارة واحدة، ألن األصل يف الظهار أن خيتص بالزوجة، 

  .وتعميمه على غريها من باب التأديب، وال يصح أن يتجاوز بالتأديب حمله

  :الظهار من املطلقة 

املطلقـة  (: الرجعية ما دامت يف عدا الظهار، قال ابن حزم اتفق الفقهاء على أنه يلحق املطلقة
، وإيـالؤه  ، ويلحقها طالقه ، يتوارثان ، طالقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما  مل تنقض عدا 



 ١١٨

إذا طلقها تطليقة :) قال السرخسي،و١(وإسكاا، وكسوا، وعليه نفقتها، ولعانه إن قذفها، وظهاره 
وإن ، العنها ، وإن قذفها ، وكذلك الظهار واإليالء ، عليها ما دامت يف العدة فطالقه يقع ، رجعية 

  ٢(لبقاء ملك النكاح بعد الطالق الرجعي؛ مات أحدمها توارثا 
هل جيوز له معاشرا ، مث تزوجها ، يف وجوب الكفارة على من طلق من ظاهر منها وا اختلفوقد 

  :قبل التكفري أم ال على قولني
سواء رجعت  أو أقل منه،، ال حتل له معاشرا حىت يكفر، سواء كان الطالق ثالثا : لالقول األو

ومالك وأمحد وأيب ، والنخعي، والزهري ، واحلسن ، أو قبله، وهو قول عطاء ، إليه بعد زوج آخر 
  : عبيد والشافعي يف قول ، واستدلوا على ذلك مبا يلي

اهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير ﴿ والَّذين يظَ:  تعاىلعموم قول اهللا  .١
  .فال حيل أن يتماسا حىت يكفر، ، وهذا قد ظاهر من امرأته )٣:اادلة(رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴾
  .كاليت مل يطلقها، فال حيل له مسها قبل التكفري ، أنه ظاهر من امرأته 

  .كاإليالء، فلم يبطل حكمها بالطالق ، ر ميني مكفرة أن ميني الظها
فال كفارة عليه، وهو قـول قتـادة،   ، فإذا عاد فنكحها ، إذا بانت سقط الظهار : القول الثاين

فإنه ال يقع عليها ظهار وال إيالء ، إن طلقها طالقا بائنا :)، قال السرخسي٣والشافعي يف قولواحلنفية، 
  ٤(وهذا تشبيه احملرمة باحملللة ، ملا فيه من تشبيه احملللة باحملرمة ؛ ول وزور ألن الظهار منكر من الق؛ 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من التورع يف أحكام الظهار ردعا ملن يتساهل فيه، 

ك عصمتها سواء ألن املنكر من القول والزور يتحقق مطلقا، مع الزوجة اليت ميلك عصمتها واليت ال ميل
بسواء، مع عدم أي ضرر يف هذه العقوبة الشرعية ألي طرف من األطراف، بل هي مصلحة حمضـة  
كما ذكرنا، ودورها التطهريي التربوي ال خيفى، خاصة وأن مثل هذا السلوك اجلاهلي حيتاج يف تقوميه 

شيخ مع طالبه فيشدد علـيهم  إىل التأديب، ولو باملبالغة يف التشديد فيه من باب املصلحة كما يبالغ ال
  .رعاية ملصاحلهم

                                                
 . ١٠/١٥:احمللى   )١(
 . ٦/٩٣:املبسوط   )٢(
إذا طلق امرأتيه فكـان ميلـك   : قال الشافعيوإال عاد، ، لظهار مل يعد ا، إن كانت البينونة بالثالث : وقوله الثالث هو   )٣(

رجعة إحدامها وال ميلك رجعة األخرى فتظاهر منهما يف كلمة واحدة لزمه الظهار من اليت ميلك رجعتها ويسقط عنه من اليت ال 
 . وبناه على األقاويل يف عود صفة الطالق يف النكاح الثاين، ٥/٢٩٤:ميلك رجعتها، األم

 . ٦/٩٣:املبسوط   )٤(



 ١١٩

  :الظهار من األمة

  :١اختلف الفقهاء يف الظهار من األمة هل حكمه حكم الظهار من الزوجة أم على األقوال التالية
الظهار منها الزم كالظهار من الزوجة احلرة وكذلك املدبرة وأم الولد، وقد روي : القول األول

وسعيد ، وإبراهيم النخعي ، ومرة اهلمداين ، وسليمان بن يسار ، واحلسن ، ذلك عن سعيد بن املسيب 
ومنصـور بـن   ،  وعمرو بن دينار ، وقتادة ، والزهري ، وطاوس ، وعكرمة ، والشعيب ، بن جبري 

ومجيـع  ، وأيب سـليمان  ، وسفيان الثـوري  ، والليث واحلسن بن حي ، املعتمر، وهو قول مالك 
  .     واإلماء من النساء ﴾والذين يظاهرون من نسائهم ﴿:ىلتعاأصحام، لعموم قوله 

ال ظهار من األمة، وقد روي ذلك عن الشعيب وعكرمة، ومل يصح عنهما،وصح : القول الثاين
وأيب ، وإسحاق ، وأمحد ، والشافعي ، وهو قول أيب حنيفة. عن جماهد يف أحد قوليه وابن أيب مليكة

للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاُءوا  ﴿: تعاىليف قوله ثور، ألم قد أمجعوا أن النساء 
يمحر غَفُور فكذلك اسم النساء يف آية الظهار) ٢٢٦:البقرة( ﴾فَإِنَّ اللَّه      .  
ها كفارة ميـني،  إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر، وإن مل يطأها فهي ميني، وفي: القول الثالث

إن كان يطأ األمة فعليه : وهو قول األوزاعي،  وعن سعيد بن املسيب واحلسن البصري يف أحد قوليهما
  . وإن كان ال يطؤها فال كفارة ظهار عليه، كفارة الظهار 

  .هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة، وهو قول عطاء :القول الرابع
   :الترجيح

لقول األول الشتراك الزوجة مع األمة يف جواز التمتع، وذلـك  نرى أن األرجح يف املسألة هو ا
كاف يف قياسها على الزوجة، خاصة وأن علة احلرمة يف الظهار هي تشبيه من حيل له التمتع ا مبن ال 

معارضة قياس الشبه للعموم أعين تشبيه )حيل له ذلك، وقد أرجع ابن رشد سبب اخلالف يف املسألة إىل
وعموم لفظ النساء أعين أن عموم اللفظ يقتضي دخول اإلماء يف الظهار، وتشـبيهه   الظهار باإليالء،

   ٢(باإليالء يقتضي خروجهن
ولكن الشبه بني اإليالء والظهار بعيد ألن املرأة تشترك مع الرجل يف الضرر عند اإليالء خبالف 

ما ميينا إال أن البون بينهما الظهار، ويتعلق باإليالء التفريق خبالف الظهار، فهما وإن اشتركا يف كو
  .شاسع حبيث ال يصح القياس بينهما

                                                
 . ٢/٨١:بداية اتهد   )١(
 . ٩/١٩٠:، احمللى٢/٨١:بداية اتهد   )٢(
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مث لو كان حقا لكان هذا منه عني الباطل ، القياس كله باطل :) وقد رد ابن حزم هذا القياس بقوله
ألنه ليس قياس ذكر النساء يف الظهار على ذكر النساء يف اإليالء بأوىل من قياس ذكـر  ، والتحكم 

 ﴾وأمهات نسائكم  ﴿: تعاىلإذ يقول ، علينا  تعاىلر على ذكر النساء فيما حرم اهللا النساء يف الظها
إن أضعف النصوص أوىل : فدخل يف ذلك بإمجاع منا ومنهم اإلماء مع احلرائر،  والعجب أم يقولون

ء وليس يف الظهار علة جتمعه باإليال، وهذا مكان تركوا فيه عموم القرآن لقياس فاسد ، من القياس 
  ١(فيجوز القياس عليها عند أصحاب القياس

  صيغة الظهار: الركن الثالث
  :٢ويتعلق ذا الركن املسائل التالية

  أوال ـ التعابري الدالة على الظهار
  :األلفاظ الصرحية 

أو ، كظهر أمي، أو مجلتك ، أو معي ، أو مين ، أنت عندي :ما ال يفتقر إىل نية، كقوله  يوه
أنت كظهر أمي، فقد اختلف : أو كلك علي كظهر أمي، أما إن قال، أو ذاتك ، أو جسمك ، بدنك 

  :الفقهاء فيه على قولني
أنه ظهار، وهو قول اجلمهور، ألنه أتى مبا يقتضي حترميها عليه فانصرف احلكم إليه : القول األول

  . أنت طالق: كما لو قال، 
  .ألنه فيه ما يدل على أن ذلك يف حقهأنه ليس بظهار، وهو قول بعض الشافعية، : القول الثاين

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار النية مطلقا يف األلفاظ الصرحية وألفاظ الكناية، بل ال نعتقد 

  :يف صحة هذا التقسيم أصال لسببني
  .أن أكثر هذه األلفاظ ال تستعمل اآلن بصورا الفصيحة بني كل الشعوب العربية، فكيف بغريها

أن الظهار خيتلف اختالفا جذريا عن الطالق، فال يصح التعامل معه بنفس أسلوب التعامل مـع  
  .الطالق

فلذلك كان األرجح هنا هو اعتبار النية مطلقا كاعتبارها يف األميان، ألن الظهار مسألة تعبدية أكثر 
                                                

 . ٩/١٩١: احمللى   )١(
انظر تفاصيل هذه األلفاظ على املذاهب املختلفة يف املطلب الثالث من هذا املبحث، وقد ذكرنا املراجع املوثقة لـذلك     )٢(

 . هناك، فال نطيل بإعادا هنا



 ١٢١

العربة بالضابط القرآين  منها مسألة من باب النكاح، وال ميكن أن حنصر األلفاظ الدالة على ذلك، بل
  .الذي هو التزوير يف احلقائق بالتعامل مع الزوجة كالتعامل مع األم أو غريها من احملارم

  :ألفاظ الكناية 
  :وهي ما تفتقر إىل نية، ومن ألفاظ الكناية اليت ذكرها العلماء

  :مثل أميأنت : قوله
فاق العلماء، أما إن نوى به الكرامـة  بات، فهو ظهار ، ، فإنه إن نوى به الظهار ١أميعلي ك: أو

وهلذا كره العلماء أن ، والقول قوله يف نيته. فليس بظهار، أو الصفة ، أو أا مثلها يف الكرب ، والتوقري 
أو بنته مع اتفاقهم على عدم اعتبار ذلك ظهارا  ، أو أخته ، كأمه ، يسمي الرجل امرأته مبن حترم عليه 

  :ومن أدلة ذلك
، ومل ٢ )وى عنه، فكره ذلك ، أختك هي :  فقال رسول اهللا . يا أخية: ل المرأتهأن رجال قا •

  .حرمت عليك، فدل على الكراهة: يقل له 
، ٣إا أخيت: فسأله عن سارة فقال، أرسل إليه جبار   أن إبراهيم   يف احلديث عن النيب  •

  .ومل يعد ذلك ظهارا
  :ى قولنيأما إن أطلق، فقد اختلف الفقهاء فيه عل

وحممد بن احلسن، ورواية عند احلنابلة، ، أنه صريح يف الظهار، وهو قول مالك : القول األول
فيثبت الظهار كما لو شبهها ، فكان مشبها هلا بظهرها ، أنه شبه امرأته جبملة أمه بواستدلوا على ذلك 

  .به منفردا
أن بوالشافعي، واستدلوا على ذلك ،  أنه ليس بظهار حىت ينويه، وهو قول أيب حنيفة: القول الثاين

ككنايـات  ، فلم ينصرف إليه بغري نية ، هذا اللفظ يستعمل يف الكرامة أكثر مما يستعمل يف التحرمي 
  .الطالق

، مالحظة القرائن الدالة على الظهار أو على غريه مثل أن خيرجه خمرج احللـف  : القول الثالث
فهو ظهار، أما إن ، و ينطق بذلك حال اخلصومة والغضبإن فعلت كذا فأنت علي مثل أمي، أ: فيقول

فال يتعني الظهار فيه بغري دليل، وهو ، ألنه حمتمل لغري الظهار احتماال كثريا ؛ عدم هذا فليس بظهار 
  : قول أيب ثور ورجحه ابن قدامة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

                                                
)١(    . 
 . ٢/٢٦٤: ، أبو داود٧/٣٦٦: البيهقي   )٢(
: ، النسـائي ٧/٣٦٦: ، البيهقـي ٢/٦١٢: ، احلـاكم ١٣/٤٥: ، ابن حبان٤/١٨٤٠: ، مسلم٣/١٢٢٥: البخاري   )٣(

٥/٩٧ . 
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وإمنا حيصل ذلك ، أو احلث عليه ، فاحللف يراد لالمتناع من شيء ، أنه إذا خرج خمرج احللف  •
  .بتحرميها عليه

  .فيدل على أنه إمنا أراد الظهار، أن كوا مثل أمه يف صفتها أو كرامتها ال يتعلق على شرط  •
ويوجب اجتناا ، أن وقوع ذلك يف حال اخلصومة والغضب دليل على أنه أراد به ما يتعلق بأذاها  •

  .وهو الظهار، 
   :الترجيح

ح يف املسألة هو اعتماد نيته مطلقا باعتباره أمرا تعبديا حمضا، ولكن القرائن يف حال نرى أن األرج
اإلطالق أو حال الشك يف النية تقوي من احتمال كونه قاصدا للظهار، ومع ذلك يبقى حكم املسألة 

  .تعبديا حمضا خاضعا لقناعة من قال هذا الكالم، وال جيوز حتميله من املقاصد ما ال يتقبله
  نيا ـ تقييد الصيغةثا

ويتم تقييد الصيغة إما بتوقيتها بوقت معني، أو بتعليقها على شروط معينة، وتفصيل أحكامها كما 
  :يلي

  : تأقيت الصيغةـ  ١
وقد اختلـف   ،أو حىت ينسلخ شهر رمضان، أنت علي كظهر أمي شهرا : مثل أن يقولوذلك 
  :ظهارا على قولني اعتبارهالفقهاء يف 

وال ، وحلت املرأة بال كفـارة ، يعترب ذلك ظهارا، فإذا مضى الوقت زال الظهار  :القول األول
وأيب ، وإسحاق ، والثوري ، وقتادة ، وعطاء ، يكون عائدا إال بالوطء يف املدة، وهو قول ابن عباس 

  : وأحد قويل الشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي، ثور 
  يت حىت ينسلخ شهر رمضان، وأخرب النيب ظاهرت من امرأ: وقوله، حديث سلمة بن صخر  •

  . فأمره بالكفارة، أنه أصاا يف الشهر 
  .فصح مؤقتا كاإليالء، أنه منع نفسه منها بيمني هلا كفارة  •
فجـاز  ، أما الظهار فيوقع حترميا يرفعه التكفري ، أن الظهار خيتلف عن الطالق، ألنه يزيل امللك  •

  .تأقيته
ومن بر وترك العود يف الوقت الذي ، الكفارة على الذين يعودون ملا قالوا أن اهللا تعاىل إمنا أوجب  •

  .فال جتب عليه كفارة، ظاهر فلم يعد ملا قال 
وهذه حرمها يف هذه املدة حترميا ، ألن حترميها غري كامل ؛ أن هذا خيتلف عن التحرمي على التأبيد  •

  .مشبها بتحرمي ظهر أمه



 ١٢٣

والليث، وأحد قويل الشافعي، واسـتدلوا  ، وهو قول ابن أيب ليلى ال يعترب ظهارا، : القول الثاين
فأشبه ما لو شبهها مبن حترم عليه يف ، وهذا مل يطلق ، أن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقا بعلى ذلك 

  . وقت دون وقت
ويكون ظهارا مطلقا ،وهو قول املالكية وطاوس، واستدلوا على ، يسقط التأقيت : القول الثالث

  . فإذا وقته مل يتوقت كالطالق، ن هذا لفظ يوجب حترمي الزوجة أبذلك 
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث باعتبار الظهار كبرية من الكبائر بنص القرآن الكرمي، 
وفيه من سوء األدب مع احملارم ما فيه، فلذلك كان األوفق مبقاصد الشريعة رعاية حلرمـة احملـارم،   

دا على حترمي قول الزور القول بوجوب الكفارة مطلقا، فهي كما ذكرنا مصلحة حمضة، إال إذا وتشدي
ترتب على القول بالكفارة مفسدة، كأن خيتار الزوج تطليق زوجته هربا من التكفري، فحينئذ خيتلف 

  .احلال، فسد منافذ الفساد أوىل من جلب املصاحل
  :ـ تعليق الصيغة ٢

  :تعليق الصيغة بالشروط على قولني اختلف الفقهاء يف صحة
فأنت علي كظهـر  ، إن دخلت الدار : مثل قوله،  ١يصح تعليق الظهار بالشروط: القول األول

  : وإال فال، واستدلوا على ذلك مبا يلي، صار مظاهرا ، فمىت دخلت الدار ، أمي 
  .فجاز تعليقه على شرط كاإليالء، أنه ميني  •
  .فكذلك الظهار، والطالق يصح تعليقه بالشرط ،  أن أصل الظهار أنه كان طالقا •
  .فصح تعليقه على شرط كالطالق، أنه قول حترم به الزوجة  •

ال يصح تعليق الظهار بالشروط، وهو قول الظاهرية، وقد نص على هذا ابن حزم : القول الثاين
إن كلمت : الأو ق، أنت كظهر أمي إن وطأتك : ومن علق ظهاره بشيء يفعله مثل أن يقول ):بقوله
ألنه مل ميض الظهار وال التزمه  - فعل ذلك الشيء أو مل يفعله  - فليس ظهارا  - وكرر ذلك  - زيدا 

وال ، إال أن يوجب ذلك نص ، وكل ما مل يلزم حني التزامه مل يلزم يف غري حال التزامه ، حني نطق به 
   ٢(نص ههنا

   :الترجيح
                                                

، ألنه علقه على مشيئتني ؛ مل يصر مظاهرا ، فشاء زيد . وشاء زيد، أنت حرام إن شاء اهللا : ويستثىن من ذلك لو قال   )١(
 . فال حيصل بإحدامها

 . ٩/٢٠٠:احمللى   )٢(
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لباب على عكس ما ذكرناه يف الطالق الخـتالف  نرى أن األرجح يف املسألة هو التشديد يف ا
املقاصد يف كال احلكمني، فاملقصد من الطالق هو التفريق بني الزوجني، وذلك ال يكون إال للحاجة 
  .اليت يؤكدها القصد، فلذلك كان األوىل التشديد فيها إال أن يظهر قصد املطلق ظهورا بينا ال خفاء فيه

يع تربوي إلصالح بعض النفوس اليت حتمل بعض ألواث اجلاهلية أما املقصد من الظهار، فهو تشر
 اخللقية، وذلك بالكفارة التأديبية، وهي ال ختتلف عن كفارة من انتهك حرمة رمضان، فكالمها سواء ،

  .ولذلك رتبت هلما نفس العقوبة
طالق، وبناء على هذا نرى أن التعليق هنا يصح، ويوجب كفارة الظهار، وليس ذلك قياسا على ال

  .كما نص بعض الفقهاء، بل ألنه حكم من أحكام اليمني

  :تعليق الظهار على مشيئة اهللا 

أنت علي كظهر أمي إن شاء :  كقولهاتفق الفقهاء على أن املظاهر إن علق ظهاره على مشيئة اهللا
أو إال ما شاء ، أنت علي حرام إذا شاء اهللا : إن شاء اهللا، أو قال، ما أحل اهللا علي حرام : اهللا، أو قال

  : أو ما شاء اهللا ،مل ينعقد ظهاره،  واستدلوا على ذلك مبا يلي، أو إىل أن يشاء اهللا ، اهللا 
  . أو كتحرمي ماله،   تعاىلكاليمني باهللا ، فصح االستثناء فيها ، أا ميني مكفرة  •
من حلف (لفظ ، ويف ١ )فال حنث عليه. إن شاء اهللا: فقال، من حلف على ميني : (قال النيب  •

  )وإن شاء رجع غري حنث، فإن شاء فعل ، فاستثىن 
فريجع ) وواهللا ال أكلمك إن شاء اهللا، أنت علي كظهر أمي :(أما إن مجع يف ذلك مجال كقوله 

إال أن ينوي ، عاد إىل مجيعها، اء على أن االستثناء إذا تعقب مجال نذلك إىل نيته، أو أنه ليس ظهار ب
  .فيعود إليه وحده،  االستثناء يف بعضها

  .ونرى أن تعليق املشيئة باهللا ال تنفي عنه حرمة ما قاله، وإن نفت عنه عاجل العقوبة
  املشبه بهالركن الرابع ـ 

ال خيلو املشبه به من مخسة أنواع حبسب القسمة العقلية، وذلك أنه إما أن يكون من حمارمه أم ال، 
حملارم الدائمة أو املؤقتة، وإن كان من غري حمارمه فقـد  فإن كان من حمارمه، فال خيلو أن يكون من ا

يكون امرأة أو غري امرأة، مث إنه يف كل هؤالء قد يكون تشبيها كامال أو جزئيا، وتفصيل ذلك كما 
  :يلي

                                                
 . ٢/٦:، أمحد٣/١٢٩: ، النسائي٣/٢٢٥: ، أبو داود١٠/١٨٤: ، ابن حبان١٠/٤٦: البيهقي   )١(



 ١٢٥

  احملرمات على التأبيد: النوع األول
  :وهلذا التشبيه حالتان

  :تشبه الزوجة باألم من النسب
أمجع :(، فهو ظهار، قال ابن املنذر)أنت علي كظهر أمي:(ال لزوجته أمجع العلماء على أن من ق

، واستدلوا على ذلك حبـديث  ١ )أنت علي كظهر أمي: أهل العلم على أن  تصريح الظهار أن يقول
فأمره  أنت علي كظهر أمي، فذكر ذلك لرسول اهللا : فقد قال هلا، خويلة امرأة أوس بن الصامت

  .٢بالكفارة
  :مبن حترم عليه سوى األم تشبيه الزوجة 

، كجدته وعمته وخالته وأخته، أو أن يشبهها بظهر من حترم عليه على التأبيد سوى األقـارب  
والربائب ، وأمهات النساء ، وحالئل اآلباء واألبناء ، واألخوات من الرضاعة ، كاألمهات املرضعات 

  :هل يعترب ظهارا أم ال على قولني الالئي دخل بأمهن، وقد اختلف الفقهاء يف  حكم هذا التشبيه،
وجابر ، وعطاء ، احلسن : أنه ظهار، وهو قول أكثر العلماء ذكر منهم ابن قدامة: القول األول

، وإسحاق  وأبو عبيد ، ومالك ، واألوزاعي ، والثوري ، والزهري ، والنخعي ، والشعيب ، بن زيد 
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي ،٣وهو جديد قويل الشافعي. وأصحاب الرأي، وأبو ثور 

  .ينطبق على هؤالء)٢:اادلة(﴿ وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا من الْقَولِ وزورا ٌ﴾: قوله تعاىل •
  .فأشبهن األم، أن حمرمات بالقرابة  •
  .أن تعليق احلكم باألم ال مينع ثبوت احلكم يف غريها إذا كانت مثلها •

وقول ألا أم أيضا، وهو قول الشافعي القدمي، ؛ لظهار إال بأم أو جدة ال يكون ا: القول الثاين
فإذا عدل ، أن اللفظ الذي ورد به القرآن خمتص باألمبواستدل على ذلك  ، وقول ابن حزم،٤اإلمامية

  . فيه  تعاىلمل يتعلق به ما أوجبه اهللا ، عنه 
   :الترجيح

                                                
 . ٢/٢٣٦: منار السبيل   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
رمة عليه من نسب أو رضـاع  إذا قال المرأته أنت علي كظهر أخيت أو كظهر امرأة حم«: وقد نص عليه يف األم بقوله   )٣(

حيـرم مـن    «قـال    وأما الرضاع فإن النيب ، أما الرحم فإن ما حيرم عليه من أمه حيرم عليه منها . قامت يف ذلك مقام األم
 . ٥/٢٩٥:الرضاع مقام النسب فلم جيز أن يفرق بينهما، األم  فأقام النيب  »الرضاع ما حيرم من النسب 

وزوجـة  ، وبنت زوجته املدخول ـا  ، كأم الزوجة ، حترميا مؤبدا ، لو شبهها مبحرمة باملصاهرة فقد نصو على أنه    )٤(
كظهر أيب أو أخي أو عمـي مل  : وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها ولو قال. الظهار] به [ األب واالبن مل يقع 

 . ٣/٤٥:اإلسالمأنت علي كظهر أيب وأمي، شرائع : تكن شيئا وكذا لو قالت هي



 ١٢٦

العلة يف ذكر األم متوفرة يف غريها من احملارم،  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن
وال يصح أن نطلب من النص القرآين ـ كما ذكر أصحاب القول الثاين ـ بعد مجيع احملرمات، فاألم 

  .تنوب عنهن مجيعا، فالقياس هنا يف حمله الصحيح
  : احملرمات حرمة مؤقتة: النوع الثاين
أو األجنبية، وقد اختلف الفقهاء يف  ذلك علـى  ، وعمتها ، تشبيهها بأخت امرأته وذلك مثل 

  :قولني
  :أنه ظهار، وهو قول املالكية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

  .فأشبه ما لو شبهها باألم، أنه شبهها مبحرمة  •
  .فكان ظهارا، مي والتشبيه باحملرمة حتر، ظهار إذا نوى به الظهار  ،١أنت علي حرام: أن جمرد قوله •
وملسها من غري شهوة ، واحملرمة حيل له النظر إليها ، أن احلائض يباح االستمتاع ا يف غري الفرج  •

  . وليس يف وطء واحدة منهما حد خبالف هذه احلالة، 
أا غري بأنه ليس بظهار، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك  :القول الثاين

  . واحملرمة من نسائه، كاحلائض ، فال يكون التشبيه ا ظهارا ، على التأبيد  حمرمة
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة مثلما سبق بيانه هو ترجيح احلكم بكونه ظهارا، ألن العلة املوجودة يف 
يصدق هنا الظهار باألم توجد يف غريها ممن ذكر، واملقصد من حترمي الظهار هو كونه قول زور، وهو 

كما يصدق على الظهار باألم، زيادة على املقاصد الشرعية اليت تتحقق بترجيح هذا القول من سـد  
  .الذرائع اليت تفتح هذا الباب، وجلب املصاحل املترتبة عن الكفارة

  :تشبيه الزوجة بأجنبية: النوع الثالث
  :٢اختلف الفقهاء فيما لو كان املشبه به أجنبية على قولني

هو مظاهر كان هلا زوج أو مل يكن هلا زوج، وهو قول مالك، ألنه شبه امرأتـه  : األولالقول 
  .كظهر أمه: بظهر حمرمة عليه فلزمه حكم الظهار أصله إذا قال

يكون طالقا، وهو قول عبد امللك بن املاجشون، ألن الظهار إمنا يتعلق بتحرمي مؤبد : القول الثاين
  .وذلك إمنا يكون بالطالق، باحة وال يكون ذلك إال برفع عقد االست

ال يكون طالقا وال ظهارا، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، ألا ليست حمرمة على : القول الثالث
                                                

 . ذكرنا اخلالف يف املسألة يف حملها من صيغة الطالق   )١(
 . ٨/٥:، املغين٤/٤٠:املنتقى   )٢(



 ١٢٧

  .التأبيد
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو كونه ظهارا ألن األجنبية ال ختتلف عن أمه وغريها من حمارمه يف 
  .ور يصدق على غريهاالتحرمي، وما يصدق عليها من الز

  :تشبيه الزوجة بغري النساء  :النوع الرابع
أو أنت علي  ،أنت علي كظهر البهيمة: أو قوله، أو بظهر غريه من الرجال ، كتشبيهها بظهر أبيه 

  :كامليتة والدم، وقد اختلف الفقهاء يف  ذلك على قولني
: فيما إذا قـال ، صاحب مالك  أنه ظهار، وهو رواية عن أمحد وقول ابن القاسم: القول األول

  . أنت علي كظهر أيب
أنه ليس بظهار، وهو قول أكثر العلماء، واستدلوا على ذلك بأنه تشبيه مبا لـيس  : القول الثاين
  . أنت علي كمال زيد:  فأشبه ما لو قال، مبحل لالستمتاع 

   :الترجيح
ن كان من باب حترميها كحرمة نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر يف مقصده من هذا التشبيه إ

أبيه أو امليتة أو الدم فهو ظهار، ألنه من الزور احملرم، وإن كان من باب الضجر منها واستقذارها مثال 
  .من غري قصد التحرمي، فهو حرام تعلق به حق الغري، فيتوب ويستحل

  :تشبيه أعضاء الزوجة بأعضاء غريها: النوع اخلامس
أو ، أو ظهـرك  ، فرجك : كقوله، بظهر أمه أو عضو من أعضائهاتشبيه عضو من امرأته وهو 

أو يدها، وقد اختلف الفقهاء يف ذلـك  ، أو رأسها ، أو بدا ، أو جلدك علي كظهر أمي ، رأسك 
  :على قولني

بأنه هو مظاهر، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك : القول األول
  .كما لو شبهها بظهرها، كان مظاهرا ف، شبهها بعضو من أمه 

أنه ليس مبظاهر حىت يشبه مجلة امرأته، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا : القول الثاين
  :ليي

  .فكذلك املظاهرة، مل يسر إىل غريه ، أنه لو حلف باهللا ال ميس عضوا منها  •
شبيه مجلتها تشبيه حملل االستمتاع ألن ت؛  وال هو يف معىن املنصوص ، أن هذا ليس مبنصوص عليه  •

  . فيكون آكد، وفيه حترمي جلملتها ، مبا يتأكد حترميه 
، التفصيل، وهو قول احلنفية، وكيفيته أنه إن شبهها مبا حيرم النظر إليه مـن األم  : القول الثالث



 ١٢٨

مل يكـن  ، والوجه، كالرأس ، وإن مل حيرم النظر إليه ، فهو مظاهر ، وحنومها ، والفخذ ، كالفرج 
كما لو شبهها ، فلم يكن مظاهرا، أنه شبهها بعضو ال حيرم النظر إليه بمظاهرا، واستدلوا على ذلك 

  . بعضو زوجة له أخرى
   :الترجيح

  :نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار نيته، واليت ميكن حصرها يف املقصدين التاليني
زوجته بنظريها من حمارمه، وحكمـه   أن يقصد املظاهر التشبيه الوصفي، فوصف بعض أعضاء •

 .كسائر التشبيهات ال يعترب ظهارا، ألن مراده الوصف ال التحرمي
أن يقصد حترميها بذكر البعض وإرادة الكل، أو أن يكون التشبيه يف األعضاء اليت  ال حيل النظـر   •

به فيه من الوقاحة إليها كما ذكر احلنفية، بل إن ذكر ما ال حيل النظر إليه من أمه وتشبيه الزوجة 
 .وسوء األدب ما يستدعي ما هو أبلغ من الكفارة

  موجبات كفارة الظهار :خامسا
  :احلنث يف اليمني ـ  ١

  :على قولني املوجباختلف الفقهاء يف  اعتبار هذا 
، والزهري ، والشعيب ، وجماهد ، عليه الكفارة مبجرد الظهار، وهو قول طاوس : القول األول

  : لوا على ذلك مبا يليوقتادة ، واستد
  .أنه سبب للكفارة وقد وجد •
  .وهو حيصل مبجرد الظهار، أن الكفارة وجبت لقول املنكر والزور  •

فعليه الكفارة، وهو ، فلم يطلقها ، مىت أمسكها بعد ظهاره زمنا ميكنه طالقها فيه : القول الثاين
الق، فمىت مل يصل الطالق بالظهار، أنت ط: ويتحقق ذلك بإمساكها زمناً يتِسع لقولهقول الشافعي، 

إذا حبس املتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما ميكنه أن يطلقها ومل  يطلقها  ):لزمته الكفارة، قال الشافعي
فكفارة الظهار له الزمة، ولو طلقها بعد ذلك أو العنها فحرمت عليه على األبد لزمته كفارة الظهار، 

   ١ )على الردةوكذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت 
وهو يف املعىن قول جماهد، والثوري، : قال منازعوه ):وهو قريب من القول السابق، قال ابن القيم

فإن هذا النفَس الواحد ال يخرِج الظهار عن كونه موجب الكفارة، ففي احلقيقة مل يوجب الكفارة إال 

                                                
 . ٥/٢٩٦:األم   )١(



 ١٢٩

  ١(لفظُ الظهار
ن فهمه ملعىن العود كما فهم ابن حزم، فسنورد هنا نص ومبا أن هذا القول مما انفرد به الشافعي م

أن املتظاهر ) ٣:اادلة(﴾ثُم يعودونَ لما قَالُوا  ﴿الذي علقت مما مسعت يف  ):فهمه لآلية، قال الشافعي
حرم عليه مس امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار مل حيرمها بالطالق الذي حيرم به، 

شيء يكون له خمرج من أن حترم عليه به فقد وجب عليه كفارة الظهار، كأم يذهبون إىل أنه إذا  وال
أمسك ما حرم على نفسه أنه حالل فقد عاد ملا قال فخالفه فأحل ما حرم، وال أعلم له معىن أوىل به 

ز أن يقال ملا مل أعلم من هذا ومل أعلم خمالفا يف أن عليه كفارة الظهار وإن مل يعد بتظاهر آخر، فلم جي
  . ٢(خمالفا يف أنه ليس مبعىن اآلية 

والذي استدل به املخالفون، فقد ، )٣من اآلية: القصص(﴾من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴿: تعاىلأما قوله 
وقت ألن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل املماسة، فإذا كانت املماسة )فهم منه الشافعي أنه

أد الصالة يف وقت كذا : رة، فذهب الوقت مل تبطل الكفارة ومل يزد عليه فيها كما يقال لهقبل الكفا
وقبل وقت كذا، فيذهب الوقت فيؤديها، ألا فرض عليه فإذا مل يؤدها يف الوقت أداها قضاء بعده، 

  (وال يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها
أو فارقها قبل العود  فال  ٣فلو مات أحدمها، د الظهار أن الكفارة ال جتب مبجر: القول الثالث

، وأيب عبيـد  ، ومالك، واحلسن والثوري ، واألوزاعي ، والنخعي ، كفارة عليه، وهو قول عطاء 
  : وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك مبا يلي

لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبـلِ أَنْ  ﴿ والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ :  تعاىلقول اهللا  •
  .فال تثبت بأحدمها، ظهار وعود ، ، فأوجب الكفارة بأمرين )٣:اادلة(يتماسا ﴾

وذلك فعل ، واحلنث فيها هو العود، كسائر األميان ، أن الكفارة يف الظهار كفارة ميني بغري احلنث  •
، وال فعل ال حلف على تركه ، ك طالقها ليس حبنث فيها وتر، ما حلف على تركه وهو اجلماع 

  .فال جتب به الكفارة
  .لوجبت الكفارة على املظاهر املوقت وإن  بر، أنه لو كان اإلمساك عودا  •

  :٤ومن الوجوه اليت ردوا ا على قول الشافعي
                                                

 . ٥/٣٣٣:زاد املعاد   )١(
 . ٥/٢٩٦:األم   )٢(
من ورثها إذا كفر ورثها أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه يف قول اجلمهور، ألن ، سواء كان ذلك متراخيا عن ميينه    )٣(

 . مل يرثها حىت يكفر، إن ماتت : خالفا لقتادة الذي قال، وإن مل يكفر 
 . ٥/٣٣٤:زاد املعاد: انظر   )٤(



 ١٣٠

، فتعليق اإلجياب بـه  أنت طالق ال تأثري له يف احلكم إجياباً وال نفياً: أن زمن قوله: الوجه األول
ممتنع، وال تسمى تلك اللحظةُ والنفَس الواحد من األنفاس عوداً ال يف لغة العـرب وال يف عـرف   

  .الشارع، وأي شيء يف هذا اجلزء اليسري جداً من الزمان من معىن العود أو حقيقته
عينه، فإن ذلك قولٌ معقول هو إعادةُ اللفظ ب: أن هذا ليس بأقوى من قول من قال: الوجه الثاين

  .يفهم منه العود لغةً وحقيقةً، وأما هذا اجلزُء من الزمان، فال يفهم من اإلنسان فيه العود مطلقا
الدالة على التراخي عن الظهار، ] مث[ أوجب الكفارةَ بالعود حبرف  تعاىلأن اهللا : الوجه الثالث

: ةٌ متراخية، وهذا ممتنع عندكم، ومبجرد انقضاء قولهفال بد أن يكونَ بـني العود وبـني الظهار مد
أنت طالق، فإين التراخي واملهلة بــني العـود   : أنت علي كظهر أمي صار عائداً ما مل يصله بقوله

  .والظهار
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة من حيث رعاية املقاصد الشرعية القول األول، وذلك لالعتبـارين  
  :التاليني

لقول بوجوب الكفارة مطلقا ينسجم مع ما ذكرنا من أن العلة يف الكفارة هي كونه قال منكرا أن ا •
من القول وزورا، وهو يتحقق بغض النظر عن بقائه معها أو عدم بقائه، ويف ذلك ردع عن هذا 

  .القول العظيم
ـ قـد    أن ربط الكفارة بعدم تطليقه هلا ـ كما ذهب إىل ذلك أصحاب القول الثاين والثالث  •

كفر مطلقا : يكون ذريعة لتطليقها، فكانت املصلحة لبيت الزوجية سد هذه الذريعة، فيقال للزوج
  . طلقت زوجتك أو مل تطلقها

ففي هذين االعتبارين تتحقق املصلحة للفرد بتهذيب لسانه عن كل ألواث اجلاهلية، ويف نفـس  
  .هزه، وكالمها من املقاصد الشرعيةالوقت تتحقق مصلحة بيت الزوجة باحليلولة دون تعرضه ملا ي

ونرى من حيث األدلة أن آيات الظهار حتتمل هذا املعىن، أما ما أورده أصحاب القول الثالث من 
توجيهات، فيمكن محلها على أن اآلية ذكرت احلالة العامة للظهار، وهي أن الزوج يريـد العـودة   

األخرى كطالق املظاهر منها أو موـا،   لزوجته، فبينت له طريق ذلك، ولكنها مل تتعرض للحاالت
فلذلك ال يصح حتميل اآلية ما ال حيتمله ظاهر لفظها، زيادة على االختالف الكبري بـني الفقهـاء   
واملفسرين يف معىن العود كما سنرى، وقد قال ابن حزم يف معرض دفاعه عن تصوره ملعىن العود ردا 

إن العود : فأرونا من الصحابة من قال(:حد من الصحابة، فقالعلى املخالفني بأن هذا القولَ مل يقُل به أ
هو الوطء، أو العزم، أو اِإلمساك، أو هو العود إىل الظهار يف اجلاهلية ولو عن رجـل واحـد مـن    



 ١٣١

  ١ )منا أبداً الصحابة، فال تكونون أسعد بأصحاب رسول اهللا 
را من القول وزروا يدل داللة كافية على بل إن يف تعليل آيات الظهار التحرمي والكفارة بكونه منك

  .وجوب الكفارة مطلقا عاد أو مل يعد
وال يصح قياسه أيضا على األميان، ألن األميان مباحة، ومشروعة، فال يصح قياس غري املشروع 

  .على املشروع، بل إن يف ألفاظ األميان نواح تعبدية خبالف ميني الظهار، إن صح اعتبارها ميينا
  :الزوجة جنسيا قبل التكفري  معاشرةحكم 

وهي ال ختلو من أن تكون معاشرة جنسية كاملة باجلماع، أو ناقصة باملباشرة، وحكمهما كما 
  :يلي

  :اجلماع
اتفق الفقهاء على أن املظاهر حيرم عليه معاشرة امرأته جنسيا قبل أن يكفر إذا كانت الكفارة عتقا 

فَمن لَم  ﴿: تعاىل، وقوله )٣:اادلة(﴾رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا فَتحرِير  ﴿:  تعاىلأو صوما لقول اهللا 
  )٤:اادلة(﴾يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من قَبلِ أَنْ يتماسا 

  :٢أما التكفري باإلطعام، فقد اختلف الفقهاء يف جواز املعاشرة قبل التكفري على قولني
، وهو قول أكثر العلماء، واستدلوا على ذلك مبا ٣أنه حترم عليه معاشرا قبل التكفري: ولالقول األ

  : يلي
فوقعت عليهـا قبـل أن   ، إين تظاهرت من امرأيت ، يا رسول اهللا : فقال  أن رجال أتى النيب  •

ال ف: قال. رأيت خلخاهلا يف ضوء القمر: يرمحك اهللا ؟ قال، ما محلك على ذلك : فقال. أكفر
  .٤تقرا حىت تفعل ما أمرك اهللا

وترك النص ، كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام ، فحرم عليه مجاعها ، أنه مظاهر مل يكفر  •
  .عليها ال مينع قياسها على املنصوص الذي يف معناها

دلوا أن معاشرا جنسا حتل له قبل التكفري، وهو قول أيب ثور ورواية عن أمحد، واست: القول الثاين
  .كما يف العتق والصيام، مل مينع املسيس قبله   تعاىلأن اهللا بعلى ذلك 

                                                
 . ٩/١٩٤: احمللى   )١(
لكوـا  ؛ ألنه فات وقتها ؛ حكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط :وذكر ابن قدامة قوال آخر مل يذكر قائله ،قال    )٢(

 . ٨/٤:املغين، قبل املسيس وجبت
وروي ذلـك عـن   . أن عليه كفارتني، فإذا عاشرها كان عاصيا وليس عليه كفارة إال ما حكي عن عمرو بن العاص    )٣(

 . والظهار موجب لألخرى، ألن الوطء يوجب كفارة ؛ وقتادة ، والزهري ، وسعيد بن جبري ، قبيصة 
تظاهرت من امرأيت  مث وقعت ا قبل أن أكفر  : عن سلمة بن صخر الزرقي قال ، والذي يف أمحد٨/٤:ذكره يف املغين   )٤(

 . ٤/٣٧:فأفتاين بالكفارة، أمحد   فسألت النيب  



 ١٣٢

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن حكمه خيتلف حبسب حاله من الفقر والغىن يف الوقت الذي وجبت 
عليه الكفارة، فإن كان ميسورا وجبت عليه قبل املسيس، وإن كان فقريا بقيت واجبة يف ذمته، وحل 
له معاشرة زوجته، واحلديث الذي أورده أصحاب القول األول ال يدل على املبالغـة الشـديدة يف   

  . التحرمي، ولذلك اختلف احلكم حبسب اختالف احلال
  :املباشرة 

  :وقد اختلف الفقهاء يف  ذلك على قولني
الرأي  وأيب عبيد وأصحاب، واألوزاعي ، ومالك ، حرمة ذلك، وهو قول الزهري : القول األول

  . كالطالق واإلحرام، ،وأحد قويل الشافعي، ألن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه 
وأيب حنيفة، وحكي عن مالك، وهو ، وإسحاق ، إباحة ذلك، وهو قول الثوري : القول الثاين

كـوطء  ، فلم يتجاوزه التحـرمي  ، القول الثاين للشافعي وقول ألمحد، ألنه وطء يتعلق بتحرميه مال 
  .حلائضا

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على أن املسيس يطلق يف االصطالح القرآين عادة 
على املعاشرة اجلنسية الكاملة، ويف النهي عن املباشرة تشديد بالغ، حيتاج إىل ما يدل عليه، ألنه ال يصح 

  .أن نعاقب مبا مل يعاقب به الشرع
  : رة املظاهر منهاالعزم على معاشـ  ٢

اختلف الفقهاء يف اعتبار العزم على معاشرة الزوجة من موجبات الكفارة بناء على تفسري العود 
  :ية على أقوال كثرية منهاآلالوارد يف ا

إال أـا  ، وال جتب قبل ذلك ، فمىت وطئ لزمته الكفارة ، أن العود هو الوطء : القول األول
كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل املرأة، وقد ، أراده ليستحله ا  فيؤمر ا من، شرط حلل الوطء 

  :والزهري، واستدلوا على ذلك مبا يلي، حكي هذا القول عن احلسن 
فأوجب الكفارة )٣:اادلة(﴿ ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴾:تعاىلقوله  •

  .ال جيوز كونه متقدما عليها، وما حرم قبل الكفارة، قبل التماس بعد العود 
التارك ، والعائد يف عدته، هو الراجع يف املوهوب ، ومنه العائد يف هبته ، أن العود فعل ضد قوله  •

﴿ ثُم يعودونَ لما نهـوا  :  تعاىلوالعائد فيما ي عنه فاعل املنهي عنه، قال اهللا ، للوفاء مبا وعد 
ع﴾ادلة(نهفالعود فعله، ومانع هلا منه ، ، فاملظاهر حمرم للوطء على نفسه )٨:ا .  
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  )٦:املائدة(إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة﴾  ﴿:  تعاىلكقول اهللا ، مث يعودون أي يريدون العود : أن معىن •
بِاللَّـه مـن الشـيطَان     فَإِذَا قَـرأْت الْقُـرآنَ فَاسـتعذْ    ﴿: أي أردمت ذلك، ومثله قوله تعاىل

وهو فعل ما ، فال جتب الكفارة إال باحلنث فيها ، أن الظهار ميني مكفرة ) ٩٨:النحل(الرجِيمِ﴾
وألا ميني تقتضي تـرك  ، وجتب الكفارة بذلك كسائر األميان ، حلف على تركه كسائر األميان

  .كاإليالء، فال جتب كفارا إال به ، الوطء 
  .فالعزم على  وطئها عود فيما قصده، لظهار حترميها أنه قصد با •
  . فكان عائدا، فقد رجع يف ذلك التحرمي ، فإذا أراد استباحتها ، أن الظهار حترمي  •

  : ، ومن األدلة على ذلك٢وأيب عبيد ١وهو قول مالكأن العود هو العزم على الوطء، : القول الثاين
من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴿والَّذين يظَاهرونَ  : تعاىلقوله  •

  .ومث تقتضي املهلة، فدل ذلك على أن العودة تكون بعد إيقاع الظهار مبهلة) ٣:اادلة(﴾
العودة من فعل املظاهر  إما  يقتضي أن تكون) ٣:اادلة(﴿ ثُم يعودونَ لما قَالُوا ﴾: تعاىلأن قوله  •

 .عزم وإما غريه وإما أن تكون مبضي الزمان وترك طالق فهو عدول عن الظاهر
 .أن هذه كفارة ميني فجاز أن يتأخر وجوا عن اليمني •

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن كفارة الظهر ترتبط بتلفظه بالكلمة اآلمثة 

القرآن وما يشاها بغض النظر عن عزمة على العود أو عدم عزمه، بناء على أن العـود   اليت ذكرها
  .املذكور يف اآلية قد يكون وصفا للحالة الغالبة للظهار ال تقييدا هلا

  :ـ إعادة التلفظ بصيغة الظهار ٣
  :اختلف الفقهاء يف اشتراط العود للفظ الظهار لوجوب الكفارة على قولني

هو إعادة لفظ الظهارِ، وهو قول الظاهرية كما ذكرنا قول ابن حزم سابقا، قال   :القول األول
ومل حيكُوا هذا عن أحد من السلف ألبتة، وهو قولٌ مل يسبقوا إليه، وإن كنت هذه الشكاةُ  ):ابن القيم

                                                
والثاين العزم على وطئهـا،  ، إحدى الروايتني العزم على إمساكها : ملالك يف املسألة ثالثة أقوال قال الشيخ أبو القاسم   )١(

وليس مـن  ، ألن من عزم على الوطء فقد عزم على إمساكها إىل أن يطأ ؛ ي راجعان إىل معىن اإلمساك ومها عند «:قال الباجي
والرواية الثالثة هي  »شرط العزم على اإلمساك أن ينوي إمساكها أبدا بل لو عزم على إمساكها سنة لكان عازما على اإلمساك 

 . .٤/٥٠:املنتقى: أن العزم هو نفس الوطء، انظر
إذا مات أحدمها أو طلق قبل الوطء ،فقال بعـدم وجوـا   ، قد اختلفوا يف وجوب الكفارة على العازم على الوطء و   )٢(

وقول مالك ذا يقربه من قول من يرى بأن الظهار نفسه موجب للكفارة وأبو عبيد، ، القاضي وأصحابه، وقال بوجوا مالك 
ع، لزمته الكفارة، فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يجمع، أكـان عليـه   إذا أمج: وقال مالك: كما سبق ذكره، وقد قال أمحد

 . ٥/٣٣٥:زاد املعاد: كفارة إال أن يكون يذهب إىل قول طاوس إذا تكلم بالظهارِ، لزمه مثلُ الطالق؟ انظر
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  : ٢، ومن األدلة على ذلك١(ال يكاد مذهب من املذاهب خيلو عنها
﴿ ثُم يعودونَ لما :تعاىلارة إال بالظهار املعاد ال املبتدأ، وذلك يف قوله مل يوجب الكف تعاىلأن اهللا  •

  )٣:اادلة(قَالُوا ﴾
، تعاىلأن العرب ال يعقل يف لغاا العود إىل الشيء إال فعل مثله مرةً ثانية، وهذا وارد يف كتاب اهللا  •

فهذا ) ٢٨:األنعام(ا لَعادوا لما نهوا عنه ﴾﴿ ولَو ردو: تعاىل، وكالم العرب قال وكالم رسوله 
نظري اآلية سواء يف أنه عدى فعل العود بالالم، هو إتيانهم مرة ثانية مبثل ما أتوا به أوالً، وقـال  

﴿ :تعاىلإن كررمت الذنب، كررنا العقوبة، ومنه قوله : أي) ٨:اإلسراء(﴿وإِن عدتم عدنا﴾: تعاىل
وهذا يف سورة اادلـة  ) ٨:اادلة(ن نهوا عن النجوى ثُم يعودونَ لما نهوا عنه﴾أَلَم تر إىل الذي

نفسها، وهو يبـني املراد من العود فيه، فإنه نظريه فعالً وإرادة، والعهد قريب بذكره، وهذا كله 
  .جار على لسان العرب

فعل، وليس واحد منها بقول، فـال يكـون   أن ما عدا تكرار اللفظ إما إمساك، وإما عزم، وإما  •
اإلتيان به عوداً، ال لفظاً وال معىن، وألن العزم والوطَء واإلمساك ليس ظهاراً، فيكون اإلتيانُ ا 

  .عوداً إىل الظهار
مث يعودون : أنه لو أريد بالعود الرجوع يف الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال، عاد يف اهلبة، لقال •

  ).العائد يف هبته، كَالعائد يف قَيئه) :ا، كما يف احلديث، قال فيما قالو
أن أوس بن الصامت كان به ملم، فكان إذا اشتد به لَممه، ظاهر من زوجته، فأنزل اهللا عز وجل  •

  .فيه كفارةَ الظهار، وهذا يقتضي التكرار وال بد، وال يصح يف الظهارِ إال هذا اخلرب وحده
عدم اشتراط تكرار الصيغة، وأن التعبري عن الظهار مرة واحدة كـاف حلصـول   : لقول الثاينا

  : ٣حكمه، وهو قول اجلمهور عدا الظاهرية، ومن األدلة على ذلك
ثُم يعيدون ما قالوا، : أنه ليس معىن العود إعادة اللفظ األول، ألن ذلك لو كان هو العود، لقال •

عاد يف فعله، ويف هبته، : ينه، وأما عاد، فإمنا هو يف األفعال، كما يقالأعاد كالمه بع: ألنه يقال
عاد إىل عمله وإىل واليته، وإىل حاله، وإىل إحسانه وإِساءته، وحنو : ويقال). يف(فهذا استعماله بـ

 . ٤أعاده: فإمنا يقال: ذلك، وعاد له أيضاً، أما القول
                                                

 . ٤/٥٠:، املنتقى ٥/٣٢٩:زاد املعاد   )١(
 . ٥/٣٣٠:، زاد املعاد٩/١٩٢:احمللى: انظر   )٢(
 . ٥/٣٣٠:زاد املعاد   )٣(
: أعاد مقالته، وعاد لمقالته، ويف احلـديث : وهذا ليس بالزم، فإنه يقال «:وقد رد ابن القيم على هذا االستدالل بقوله   )٤(
أ ألنـه ال يتـهي  : قال. ، مبعىن أعادها سواء، وأفسد من هذا رد من رد عليهم بأن إعادةَ القول حمال، كإعادة أمس»فعاد ملقالته«
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رمي، والعود له هو العود إليه، وهو استباحته عائداً إليه أن القولَ يف معىن املقول، واملقول هو التح •
وهذا الذي عليه مجهور السـلف  . بعد حترميه، وهذا جار على قواعد اللغة العربـية واستعمالها

واخللف، كما قال قتادة، وطاوس، واحلسن، والزهري، ومالك، وغريهم، وال يعرف عن أحد من 
  .اللفظ ألبتة ال من الصحابة، وال من التابعني، وال من بعدهمالسلف أنه فسر اآلية بإعادة 

أن العود إىل الفعل يستلزِم مفارقة احلال اليت هو عليه اآلن، وعوده إىل احلال اليت كان عليها أوالً،  •
ألن عودهم مفارقة ما هم عليه من اإلحسان، ) ٨:اإلسراء(﴿ وإن عدتم عدنا﴾:تعاىلكما قال 

اإلساءة، واحلَالُ اليت هو عليها اآلن التحرمي بالظهار، واليت كان عليها إبا حةُ الوطء  وعودهم إىل
فَعود املظاهر عود إىل حلَ كان عليه قبلَ الظهار، وذلك هو املوجـب  . بالنكاح املوجِبِ للحل

  .للكفارة
ن اهلبة مبعىن املوهوب وهو عني أن هناك فرقا بـني العود يف اهلبة، وبـني العود ملا قال املظاهر، فإِ •

يتضمن عوده فيه إدخالَه يف ملكه وتصرفَه فيه، كما كان أوالً، خبالف املظاهر، فإنه بالتحرمي قد 
خرج عن الزوجية، وبالعود قد طلب الرجوع إىل احلالِ اليت كان عليها معها قبلَ التحرمي، فكان 

  .عاد إليها: ويف اهلبة. هعاد إلي: عاد لكذا، يعين: اَألليق أن يقال
•  أن النبـي   ،ت، وسلمةَ بن صخر بكفارة الظهار، ومل يتلفظا به مـرتنيبن الصام أمر أوس

فإما مل يخربا بذلك عن أنفسهما، وال أخرب به أزواجهما عنهما، وال أحد من الصـحابة، وال  
 سأهلما النبـي : ما ذلك مرة أو مرتني؟ ومثلُ هذال قلتلو كان شرطاً ملا أمهل بـيانهه .  

وال بد منهما فالذي يعود عنه يتضـمن  . أمراً يعود إليه، وأمراً يعود عنه: أن العود يتضمن أمرين •
نقضه وإِبطاله، والذي يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادته، فعود املظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله، 

. إن العود هو اإلصـابة : سلف من اآلية، فبعضهم يقولوإيثار ضده وإرادته، وهذا عني فهم ال
 .العزم: اللمس، وبعضم يقول: الوطء، وبعضهم يقول: وبعضهم يقول

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور لعدم تصريح النصوص باشتراط العود كما فهمـه  

و مرة واحدة، كما أن الكفر يتحقق بكلمة الظاهرية، وألن املنكر من القول والزور يتحقق بتلفظه ول
واحدة، وال حاجة إىل اإلعادة إن صح القصد وتوفر االختيار، ولكن قول الظاهرية له قيمته التربوية يف 
                                                                                                                                 

ألنه ال يتـهيأ  : قال. اجتماع زمانني، وهذا يف غاية الفساد، وأفسد من هذا رد من رد عليهم بأن إعادةَ القول حمال، كإعادة أمس
زاد ، »اجتماع زمانني، وهذا يف غاية الفساد، فإن إعادةَ القولِ من جنس إعادة الفعل، وهي اإلتيـان مبثـل األول ال بعينـه   

 . .٥/٣٣١:املعاد
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صيغ الظهار املختلف فيها، وقد نبهنا سابقا إىل أن األرجح فيما اختلف فيه هو حتري الورع وخاصة 
ال صغرية مع اإلصرار : املعصية يؤدي إىل اإلصرار عليها، وقد قالوا ممن تكرر منه اللفظ، ألن العود إىل

  .وال كبرية مع االستغفار
وحنب أن نشري هنا إىل أنه ال ينبغي أن يستهجن قول الظاهرية هنا لقلة من يقول به، فإنه اجتهاد 

لتعصب فال جمال له وقع من أهله، وحل يف حمله، فإما أن يقبل بتقليد أو اتباع أو يرد بعلم وحجة، أما ا
: والعجب من متعصب يقول:) هنا، وقد قال ابن القيم متعجبا ممن أنكر على ابن حزم مع افت رده

  ١ )ال يعتد خبالف الظاهرية، ويبحثُ معهم مبثل هذه البحوث، ويرد عليهم مبثل هذا الرد
  : النيةـ  ٤

، وألن ٢ )إمنا األعمال بالنيات: ( نيب اتفق الفقهاء على اشتراط النية لصحة الكفارة، لقول ال
  .فلم ينصرف إىل هذه الكفارة إال بنية، أو نذر ، وعن كفارة أخرى ، أنواع الكفارة يقع متربعا به 

  : صفة النية
وإال ، فإن زاد الواجبة كان تأكيـدا  ، أو اإلطعام عن الكفارة ، أو الصيام ، هي أن ينوي العتق 

ألن الوجوب يتنوع عن كفارة ؛ مل جيزئه ، ومل ينو الكفارة ، نوى وجوا أجزأت نيته الكفارة، وإن 
  . فوجب متييزه، ونذر 

فلو ، واتفق الفقهاء على أنه ال جيب تعيني سبب النية إن اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد 
 وحلت له واحدة غري، أجزأه عن إحداهن ، فصام شهرين عن ظهاره ، كان مظاهرا من أربع نساء 

  .كما لو كان عليه صوم يومني من رمضان، فأجزأته نية مطلقة ، ألنه واجب من جنس واحد؛ معينة 
وميني فقد اختلـف  ، وفطر يف رمضان، وقتل ، أما إن كانت الكفارة من أجناس خمتلفة كظهار 

  :الفقهاء فيها على قولني
فكفر ، ال يعلم سببها، حدة ال يفتقر إىل تعيني السبب، فلو كانت عليه كفارة وا: القول األول

فلم تفتقر صحة أدائها إىل تعيني ، ألا عبادة واجبة ؛ أجزأه ذلك، وهو قول الشافعي ، كفارة واحدة 
  .كما لو كانت من جنس واحد، سببها 

وال جتزئ نية مطلقة، فلو كانت عليه كفارة واحدة ال يعلم ، يشترط تعيني سببها : القول الثاين
كما لو وجب ، فوجب تعيني النية هلما ، ألما عبادتان من جنسني ؛ أيب حنيفة  وهو قول، سببها 

  .عليه صوم من قضاء ونذر
                                                

 . ٥/٣٣١:زاد املعاد   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
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   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو حتديد النية، وتعيني سببها، حرصا على أداء العبادة بصفتها املثلى، 

  .وألن لكل كفارة أثرها اخلاص ا
  : موضع النية

  :ء يف موضع النية على قولنياختلف الفقها
  .أو قبله بيسري، وهو قول اجلمهور، موضعها مع التكفري : القول األول
  .وهو قول بعض الشافعية، ال جيزئ حىت يستصحب النية : القول الثاين

   :الترجيح
نرى أن األرجح درءا للوسوسة اليت يقع فيها الكثري بسبب اشتراط مصاحبة النية أن موضعها مع 

  .ري بدون اشتراط استصحااالتكف
  :تأخر الكفارة عن الظهار

ألن احلكم ال جيوز تقدميه على سببه ،كما ؛ اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز تقدمي كفارة الظهار قبله 
  .أو كفارة القتل قبل القتل، لو قدم كفارة اليمني عليها 

لي كظهر أمي، فإنه ال يصح التكفري إن دخلت الدار  فأنت ع: ومثله الظهار املعلق بأن قال المرأته
  .ألنه تقدمي للكفارة قبل الظهار؛ قبل دخول الدار 

  الظهارأنواع كفارة سادسا ـ 
  : عتق رقبة: النوع األول

ال جيزئه غري ذلك لقول اهللا ، عتق رقبة ، اتفق الفقهاء على أن كفارة املظاهر القادر على اإلعتاق 
ونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبـة مـن قَبـلِ أَنْ يتماسـا     والَّذين يظَاهر ﴿:  تعاىل

. ال جيد: قلت. يعتق رقبة: حني ظاهر من امرأته، ألوس بن الصامت   ، وقول النيب )٣:اادلة(﴾
  )فيصوم: قال

  : موجبات عتق الرقبة
  : وجود الرقبة

أنه إن مل جيد رقبة يعتقها كما هو حاصل يف عصرنا، فإن له االنتقال إىل الصيام اتفق الفقهاء على  
ألن فيه ضـررا  ؛ فإنه ال يلزمه شراؤها، ومثله من وجد رقبة تباع بزيادة على مثن املثل جتحف مباله ، 

  .عليه بذلك
  :أن تكون زائدة عن حاجاته األصلية 
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فليس له االنتقـال إىل الصـيام،   ، عن حاجته  اتفق الفقهاء على  على أن من وجد رقبة فاضلة
وال جيد رقبة فاضلة عن ، أو مرض ، أو كرب ، واختلفوا فيما لو كانت له رقبة حيتاج إىل خدمتها لزمن 

  :خدمته على قولني
أن ما استغرقته بليس عليه اإلعتاق، وهو قول الشافعي وأمحد، واستدلوا على ذلك : القول األول

، كمن وجد ماء حيتاج إليه للعطـش  ، يف جواز االنتقال إىل البدل ، و كاملعدوم فه، حاجة اإلنسان 
  .جيوز له االنتقال إىل التيمم

أو مل ، سواء كان حمتاجا إليها ، أن عليه اإلعتاق ،وال جيوز له االنتقال إىل الصيام : القول الثاين
شـرط يف    تعـاىل أن اهللا بلك واألوزاعي، واستدلوا على ذ،  ١ومالك، يكن، وهو قول أيب حنيفة 

  .،  وهذا واجد﴾فمن مل جيد  ﴿: بقوله، االنتقال إىل الصيام أن ال جيد رقبة 
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو التقيد بالنص القرآين، فوجود الرقبة يقتضي وجوب عتقهـا، ألن  
  .ه لنفسهالكفارة عقوبة، وال بد فيها من حصول نوع من الضرر ملن تسبب يف جلب

  : حضور املال الكايف
وكان ، إال أن ماله غائب ، اتفق الفقهاء على  أن املظاهر إن كان موسرا حني وجوب الكفارة 

أما إن ، ألن ذلك مبرتلة االنتظار لشراء الرقبة؛ مل جيز له االنتقال إىل الصيام ، املال مرجو احلضور قريبا 
  :وهل جيوز يف كفارة الظهار أم ال على قولني كان بعيدا فقد اختلف الفقهاء يف االنتظار

  . فأشبه سائر الكفارات، لوجود األصل يف ماله ؛ ال جيوز : القول األول
  . فجاز له االنتقال ملوضع احلاجة، ألنه حيرم عليه املسيس ؛ أنه جيوز : القول الثاين

   :الترجيح
املال الكايف لذلك، وال يضر بعـد  نرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب عتق الرقبة ما دام جيد 

  .املال عنه، فهو غين كان ماله قريبا أو بعيدا
  :شروط الرقبة اليت جتزئ يف التكفري

  :اإلميان  ـ ١
  :  اختلف الفقهاء يف اشتراط اإلميان يف الرقبة على قولني

وهو قـول   وسائر الكفارات،، أنه ال جيزئه إال عتق رقبة مؤمنة يف كفارة الظهار : القول األول
                                                

ألن وجـدان  ؛ يلزمه : فال يلزمه شراؤها عند  أيب حنيفة، وقال مالك، وهو حمتاج إليه ، واختلفوا فيما لو وجد مثنها    )١(
 . مثنها كوجداا
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  : وأيب عبيد وأمحد يف رواية، واستدلوا على ذلك مبا يلي، وإسحاق ، والشافعي ، ومالك ، احلسن 
علي رقبة أفأعتقها ؟ فقال : فقلت  فأتيت النيب ، كانت يل جارية : قال، عن معاوية بن احلكم  •

فقـال  . ت رسول اهللاأن: قالت. من أنا ؟: قال. يف السماء: ؟ قالت ١أين اهللا:  هلا رسول اهللا 
فدل ، ، فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة اليت عليه بأا مؤمنة ٢ )فإا مؤمنة؛ أعتقها : رسول اهللا 

  .على أنه ال جيزئ عن الرقبة اليت عليه إال مؤمنة
  . ككفارة القتل، فلم جيز إال مؤمنة ، أنه تكفري بعتق  •
وال بد من تقييده ألنه جممع على ، جد املعىن فيه أن املطلق حيمل على املقيد من جهة القياس إذا و •

فالتقييد بالسالمة من الكفـر  ، أنه ال جيزئ إال رقبة سليمة من العيوب املضرة بالعمل ضررا بينا 
  .أوىل

عتق رقبة ذمية،  وهو قول عطاء ، أنه جيزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغريه : القول الثاين
وهو مـذهب  وابن املنذر ورواية عن أمحد، ، وأصحاب الرأي ، وأيب ثور ، والثوري ، والنخعي ، 

فوجب أن جيزئ ما تناوله ، أطلق الرقبة يف هذه الكفارة   تعاىلأن اهللا بواستدلوا على ذلك الظاهرية، 
  .اإلطالق

   :الترجيح
ليفا لقلب نرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب عتق الرقبة املؤمنة إال إذا كان يف عتق غريها تأ

املعتق رجاء إسالمه، فإن له أن يعتقه على هذه النية، فعتق الرقبة عبادة، ومن كمال العبادة أن تـؤدى  
  .بأحسن وجوهها، وال معىن لعتق رقبة كافر ال يعود خريه للمسلمني

  :السالمة من العيوب  ـ ٢
  :رة الظهار على قولنياختلف الفقهاء يف اشتراط السالمة من العيوب يف الرقبة ازئة يف كفا

                                                
من غري خـوض يف معنـاه مـع     أحدمها اإلميان به: هذا احلديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان« :قال النووي    )١(

كـان املـراد   : تأويله مبا يليق به، فمن قال ذا قال: والثاين. اعتقاد أن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء وترتيهه عن مسات املخلوقات
ى امتحاا هل هي موحدة تقر بأن اخلالق املدبر الفعال هو اهللا وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كمـا إذا صـل  

املصلي استقبل الكعبة وليس ذلك ألنه منحصر يف السماء كما أنه ليس منحصراً يف جهة الكعبة، بل ذلـك ألن السـماء قبلـة    
الداعني، كما أن الكعبة قبلة املصلني، أو هي من عبدة األوثان العابدين لألوثان اليت بني أيديهم فلما قالت يف السماء علـم أـا   

  »  نموحدة وليست عابدة لألوثا
ال خالف بني املسلمني قاطبة فقيههم وحمدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر : قال القاضي عياضو

اهللا تعاىل يف السماء ليست على ظاهرها بل متأولة عند مجيعهم، فمن قال بإثبات جهة فوق من غري حتديـد وال تكييـف مـن    
ومن قال من دمهاء النظار واملتكلمني وأصحاب الترتيه بنفي احلـد  ، يف السماء أي على السماءاحملدثني والفقهاء واملتكلمني تأول 

 . » واستحالة اجلهة يف حقه سبحانه وتعاىل تأولوها تأويالت حبسب مقتضاها
 . ٤/١١٠: ، النسائي١/٢٤٤: ، أبو داود٧/٣٨٧: ، البيهقي١/٣٨٣: ، ابن حبان١/٣٨١: مسلم   )٢(
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اعتبار هذا الشرط، فال جيزئه إال رقبة ساملة من العيوب املضرة بالعمل ضررا بينا، : القول األول
وال املقطوع اليدين أو الرجلني، ، وال املقعد ، ألنه ال ميكنه العمل يف أكثر الصنائع ؛ فال جيزئ األعمى 

، ذهاب منفعة اجلنس ، ألنه وجد فيه املعنيان ، مطبقا  وال جيزئ انون جنونا ،والشلل كالقطع يف هذا
وأصحاب الرأي، واستدلوا على ، وأيب ثور ، والشافعي ، ، وهو قول مالك ١وحصول الضرر بالعمل

  : ذلك مبا يلي
وال حيصل هذا مع ما يضر بالعمل ، مما ميكنه من التصرف لنفسه ، أن املقصود متليك العبد منافعه  •

  . ضررا بينا
فإنه ال جيزئ أن يطعم مسوسا وال ؛ فلم جيزئ ما يقع عليه االسم كاإلطعام ، هذا نوع كفارة أن  •

  .وإن كان يسمى طعاما، عفنا 
أخذا ،  الظاهرية كما مر معنا سابقاجواز عتق كل رقبة يقع عليها االسم، وهو قول : القول الثاين

  . بإطالق اللفظ
   :الترجيح

تق الرقبة املؤمنة سواء كانت سليمة أم معيبة عمـال بـإطالق   نرى أن األرجح يف املسألة هو ع
النصوص، ومراعاة ملقاصد الشرع من التعامل مع املسلمني على أسس التقوى ال على التفريق بينـهم  
بأي عارض من العوارض، بل قد يكون عتق املعيبة أصلح أحيانا من عتق السليمة إن كان يف ذلـك  

  .ختفيفا عليها
  :صيام شهرين متتابعني : النوع الثاين

:  تعاىلاتفق الفقهاء على  أن املظاهر إذا مل جيد رقبة فإن فرضه صيام شهرين متتابعني، لقول اهللا 
، ، وحلديث أوس بن الصامت)٤:اادلة(﴾فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من قَبلِ أَنْ يتماسا  ﴿

  .بقنيالساوسلمة بن صخر 
  :شروط صيام الكفارة 

أمجع العلماء على وجوب التتابع يف الصيام يف كفارة الظهار،  وأمجعوا على أن من : التتابع ـ ١
أن عليه استئناف الشهرين، وأمجعوا على أن الصائمة ، وأفطر ، مث قطعه لغري عذر ، صام بعض الشهر 

بين ألن احليض ال ميكن التحرز منه يف الشهرين وت، تقضي إذا طهرت ، إذا حاضت قبل إمتامه ، متتابعا 
ألنه عذر ال ؛ مل ينقطع التتابع ، أو إغماء ، ، وأمجعوا على أن من  أفطر جلنون ٢إال بتأخريه إىل اإلياس

                                                
 . ٨/١٨:املغين: قهاء فروعا أخرى من أنواع العيوب اختلفوا فيها، ال نطيل بذكرها، انظروقد ذكرالف   )١(
  :يف أنه ال يقطع  التتابع أم ال على قولني، واختلفوا يف النفاس هل حكمه كاحليض    )٢(
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ومعىن التتابع املواالة بني ، ورود لفظ الكتاب والسنة بشرط التتابع بصنع له فيه،  واستدلوا على ذلك 
  . وال يصوم عن غري الكفارة، يفطر فيهما فال ، صيام أيامها

  :وقد اختلف الفقهاء يف اشتراط جتديد النيةكل ليلة على قولني
أنه تتابع بعدم اشتراط التجديد، وهو قول للشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك : القول األول
، ك عن اجلمع بني الصالتني كاملتابعة بني الركعات، وخيتلف ذل، فلم يفتقر إىل نية ، واجب يف العبادة 

  . فافتقر إىل نية الترخص، ألنه رخصة 
، أا واجبة لكل ليلة وهو قول للشافعية، ألن ضم العبادة إىل العبادة إذا كان شرطا : القول الثاين
  .كاجلمع بني الصالتني، وجبت النية فيه 

  .الكيةيكتفى بنية التتابع يف الليلة األوىل، وهو قول امل: القول الثالث
   :الترجيح

هذه املسألة حيتاج الترجيح فيها إىل بسط األدلة فيها، وذلك ال عالقة له ذا الباب، وإمنا ذكرنا 
هذه املسائل هنا لعالقتها بالظهار، ولكن مع ذلك ميكن القول بأن أرجح األقوال فيها مـن الناحيـة   

األقوال عما يؤدي إليه القول بوجوا كل ليلة املقاصدية اليت يفرضها الواقع هو القول الثالث، ألنه أبعد 
من التكلف والوسوسة، خاصة وأن النية هي عزم القلب على أداء الطاعة، فليس هلا ذلك الشـكل  

  .العادي لسائر التكاليف
  :مسوغات قطع التتابع 

، و قضاء أ، أو قطع التتابع بصوم نذر ، اتفق الفقهاء على أنه إن أفطر يف أثناء الشهرين لغري عذر 
ويقع صومه عما ، ألنه أخل بالتتابع املشروط ؛ لزمه استئناف الشهرين ، أو كفارة أخرى ، أو تطوع 

  :نواه، واختلفوا يف بعض األحوال اليت يقطع فيها التتابع، ومن هذه األحوال 
  : املرض املخوف

  :اختلف الفقهاء يف انقطاع التتابع للمرض اخلطري املخوف على قولني
واحلسن ، ، وقد روي عن ابن عباس، وبه قال ابن املسيب ١ال ينقطع التتابع بذلك: األولالقول 

                                                                                                                                 
وإمنا ذلك الزمان ، بفعلهما  وألن الفطر ال حيصل فيهما، أنه كاحليض ال يقطع بالتتابع، ألنه مبرتلته يف أحكامه : القول األول

  .كزمان الليل يف حقهما
كالفطر لغري عذر ،وال ، فقطع التتابع . ال يتكرر كل عام، ألنه فطر أمكن التحرز منه ؛ أن النفاس يقطع التتابع : القول الثاين

 . وميكن التحرز عنه، ألنه أندر منه ؛ يصح قياسه على احليض 
  :لكنه يبيح الفطر على قولني، فيما لو كان املرض غري خموف وقد اختلف القائلون ذا    )١(

  . أشبه املخوف، ألنه مرض أباح الفطر ؛ ال يقطع التتابع : القول األول
 . كما لو أفطر لغري عذر، فانقطع التتابع ، ألنه أفطر اختيارا ؛ يقطع التتابع : القول الثاين
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، وابن املنذر   ،وأبو ثور، وأبو عبيد ، وإسحاق ، ومالك ، وجماهد ، وطاوس ، والشعيب ، وعطاء ، 
كإفطار ، فلم يقطع التتابع ، والشافعي يف القدمي، واستدلوا على ذلك بأنه أفطر لسبب ال صنع له فيه 

  . املرأة للحيض
، والثـوري  ، واحلكـم  ، والنخعـي  ، ينقطع التتابع، وهو قول سعيد بن جبري : القول الثاين

، فلزمه االستئناف ، وأصحاب الرأي وقول الشافعي يف اجلديد، واستدلوا على ذلك بأنه أفطر بفعله 
  .كما لو أفطر لسفر

   :الترجيح
  .األول، فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها نرى أن األرجح يف املسألة هو القول

  :املسافر 
  :اختلف الفقهاء يف قطع الفطر يف السفر للتابع يف صيام الكفارة على قولني

أنه ال يقطع التتابع، وهو قول احلسن ورواية عن أمحد وقول للشافعية، واستدلوا : القول األول
  .لو أفطر لغري عذر كما، فقطع التتابع ، أن السفر حصل باختياره بعلى ذلك 

ينقطع به التتابع، وهو قول مالك واحلنفية ورواية عن أمحد، وقـول للشـافعية،   : القول الثاين
  . كإفطار املرأة باحليض، فلم ينقطع به التتابع ، فطر لعذر مبيح للفطر  ذه أنبواستدلوا على ذلك 

   :الترجيح
من األعذار املبيحة للفطر، فكان بـذلك  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ألن السفر 

  .مسوغا لقطع التتابع
  :معاشرة الزوجة قبل االنتهاء من الشهرين حكم 

  :، هل يفسد ما مضى من صيامه أم ال على قولني١اختلف الفقهاء فيما لو أصاا يف ليايل الصوم
وأصحاب ، يد وأبو عب، والثوري ، يفسد ما مضى من صيامه، وذا قال مالك : القول األول

  : الرأي، واستدلوا على ذلك مبا يلي
، فأمر ما خاليني )٤:اادلة(فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴾ ﴿: قال  تعاىلأن اهللا  •

  .كما لو وطئ ارا، فلم جيزئه ، ومل يأت ما على ما أمر ، عن وطء 
  .فاستوى فيه الليل والنهار كاالعتكاف، لنهار أنه حترمي للوطء ال خيتص ا •

وابن املنذر، ورواية عن ، وأيب ثور ، أن التتابع ال ينقطع ذا، وهو مذهب الشافعي : القول الثاين
  : أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي

                                                
 . وانقطع التتابع، أفطر ، يف ار الشهرين عامدا ، غريها   أو وطئ، أمجع العلماء على أنه إن وطئها    )١(



 ١٤٣

  .كوطء غريها، فال يوجب االستئناف ، أنه وطء ال يبطل الصوم  •
وإن ، وهو متحقـق  ، من غري فارق ، إتباع صوم يوم للذي قبله  أن التتابع يف الصيام عبارة عن •

ال مينع صـحته  ، ألن ارتكاب النهي يف الوطء قبل إمتامه إذا مل خيل بالتتابع املشترط ، وطئ ليال 
واإلتيـان  ، أو وطئ ليلة أول الشهرين وأصبح صائما ، كما لو وطئ قبل الشهرين ، وإجزاءه 

 .سواء بىن أو استأنف، ذا ال سبيل إليه بالصيام قبل التماس يف حق ه
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لعدم العالقة بني فعل احملرم وأداء الكفارة، فهو عاص 
  .يف األول، ومطيع يف الثاين، واملعصية ال تنسخ الطاعة إال بدليل خاص، وال دليل هنا على ذلك

  :ينا إطعام ستني مسك: النوع الثالث
أن فرضه إطعام ستني مسكينا ، ومل يستطع الصيام ، أمجع العلماء على أن املظاهر إذا مل جيد الرقبة 

أو الشبق فال يصرب فيه عن ، أو مرض خياف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه ، سواء عجز عن الصيام لكرب 
إنـه  ، يا رسول اهللا : ت امرأتهقال، بالصيام   ملا أمره رسول اهللا ، اجلماع ،فعن أوس بن الصامت 

  . ١ )فليطعم ستني مسكينا: قال. ما به من صيام، شيخ كبري 
، ٢ )فأطعم: قال، وهل أصبت الذي أصبت إال من الصيام : وملا أمر سلمة بن صخر بالصيام قال

  . فنقله إىل اإلطعام ملا أخرب أن به من الشبق والشهوة ما مينعه من الصيام
وإن كان مرجو الزوال، خبالف السفر، ،  اإلطعام إذا عجز عن الصيام للمرض وجيوز أن ينتقل إىل

وله اية ينتهي إليها وهو من أفعاله االختيارية، وذلك ، فإنه ال جيوز ،ألن السفر ال يعجزه عن الصيام 
  )٤:اادلة(﴾فَمن لَم يستطع فَإِطْعام ستني مسكينا  ﴿: كله لقوهلتعاىل

  :قدار اإلطعام م
  :اختلف الفقهاء يف املقدار الذي يكفر به يف اإلطعام على قولني

من  ٣أو نصف صاع، أن قدر الطعام يف الكفارات كلها مد من بر لكل مسكني : القول األول
وابن عمر، وهو قول أمحد، واستدلوا على ، وابن عباس ، متر أو شعري، وقد روي عن زيد بن ثابت 

  : ذلك مبا يلي
فإن مدي ؛ أطعم هذا : للمظاهر  فقال النيب ، جاءت امرأة من بين بياضة بنصف وسق شعري  •

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
، واملد هو ربع هذا املقدار، واألرجح أنه ال خـالف يف املكاييـل   لترا ٢.٧٥يساوى مقدار الصاع باملكاييل احلديثة    )٣(

  .املختلفة كما نص على ذلك كثري من الفقهاء القدامى



 ١٤٤

   .١شعري مكان مد بر
فكان ، عرف هلم يف الصحابة خمالفيومل ، وأيب هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، أنه قول زيد  •

  .إمجاعا
الصامت اذهيب إىل فالن  قال خلويلة امرأة أوس بن  أن رسول اهللا ، ما روى عطاء بن يسار  •

فليتصدق ، فلتأخذيه ، أخربين أنه يريد أن يتصدق به ، فإن عنده شطر وسق من متر ، األنصاري 
  .به على ستني مسكينا

، يا رسـول اهللا  : قلت. إين سأعينه بعرق من متر: قال  يف حديث أوس بن الصامت أن النيب  •
وارجعي إىل ، فأطعمي ا عنه ستني مسكينا اذهيب ، قد أحسنت : قال. فإين سأعينه بعرق آخر

، فعرقان يكونان ثالثني صـاعا  . ابن عمك  وقد حدد العرق بأنه زنبيل يأخذ مخسة عشر صاعا
  . ٢لكل مسكني نصف صاع

مد ، أدركت الناس إذا أعطوا يف كفارة اليمني مدا من حنطة باملد األصغر : قال سليمان بن يسار •
  . النيب 

كفدية ، فكان لكل مسكني نصف صاع من التمر والشعري، ل على صيام وإطعام أا كفارة تشتم •
  . األذى

، يطعم مدا من أي األنواع كان، وهو مروي عن أيب هريرة، وبـه قـال عطـاء   : القول الثاين
  : والشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي، واألوزاعي 

ين املظاهر مخسة عشر صاعا مـن  أعطاه  يع أن النيب ، بن أخي عبادة بن الصامت أعن أوس  •
  .٣إطعام ستني مسكينا، شعري 

، أيت بعرق فيه مخسة عشر صاعا   أن النيب ، القياس على ما ورد يف حديث اامع يف رمضان  •
كالفطرة ، فلم خيتلف باختالف أنواع املخرج ، ، ألنه إطعام واجب ٤ )خذه وتصدق به: (فقال

  . وفدية األذى
، والشعيب ، وعكرمة ، مسكني مدان من مجيع األنواع،  وهو قول جماهد لكل : القول الثالث

فكان لكل مسـكني  ، أا كفارة تشتمل على صيام وإطعام بوالنخعي ومالك، واستدلوا على ذلك 

                                                
 . ٨/٢٥: املغينذكره يف    )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ١/٢١: ، أمحد٢/٥٦: ، النسائي٥/١٨٦: ، البيهقي٢/٧٢٣: ، مسلم٦/٢٦٢٠: البخاري   )٤(



 ١٤٥

  . كفدية األذى، نصف صاع 
ا ومن التمر والشعري صاع، وهو قول الثوري واحلنفية، واستدلو، من القمح مدان : القول الرابع
  : على ذلك مبا يلي

  .١فأطعم وسقا من متر: يف حديث سلمة بن صخر  قول النيب  •
فليطعم ستني مسكينا وسقا من متـر،  :  فقال يل رسول اهللا : ما ورد يف حديث خويلة قالت •

  . ٢والعرق ستون صاعا
  .كصدقة الفطر، أو نصف صاع من بر ، فكان صاعا من التمر والشعري ، أنه إطعام للمساكني  •

   :الترجيح
 رويأن ذلك خيتلف حبال الشخص من الفقر والغىن، والدليل عليه ما نرى أن األرجح يف املسألة 

فمن مل جيد : وأمر الناس، بصاع من متر   كفر رسول اهللا : (قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس 
ف تابع ألحوال ، فهذا اخلالف الوارد هنا ليس اختالف تضاد، بل هو اختال٣ )فنصف صاع من بر

الناس املختلفة، بل من قدر على ما هو أكثر مما ذكر، فهو أوىل واعظم تكفريا، ألن ما ذكر هو احلد 
   .األدىن الذي يطيقه كل الناس

  :مستحق اإلطعام 
 ﴿: تعاىللقول اهللا ، اتفق الفقهاء على أن مستحق الكفارة هم املساكني الذين يعطون من الزكاة

تس اما فَإِطْعينكسم ادلة(﴾نيأما األغنياء فال  ، ألن فيهم املسكنة وزيادة ؛ ،والفقراء يدخلون فيهم )٤:ا
  تعاىلألن اهللا ، أو مل يكونوا ، كالغزاة واملؤلفة ، سواء كانوا من أصناف الزكاة ، حق هلم يف الكفارة 

مسكينا، واختلفوا فيما لو مجع  خص ا املساكني، واتفقوا على أن الواجب يف اإلطعام إطعام ستني
  :هذا اإلطعام ملسكني واحد، هل جيزئه ذلك أم ال على قولني

  : ال جيزئه ذلك، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول
  . ألمرفلم ميتثل ا، ، وهذا مل يطعم إال واحدا )٤:اادلة(﴿فَإِطْعام ستني مسكينا ﴾: تعاىلقول اهللا  •
  .وقائل هذا يعترب عدد األيام دون عدد املساكني، ال بعدد األيام ، أن اهللا أمر بعدد املساكني  •

أجزأه، وهو قول أيب حنيفة، ورواية عـن  ، لو أطعم مسكينا واحدا يف ستني يوما : القول الثاين
فجاز أن يعطى  ،أن هذا املسكني مل يستوف قوت يومه من هذه الكفارة بأمحد، واستدلوا على ذلك 

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ١/٥٨٢: ابن ماجة   )٣(



 ١٤٦

  .كاليوم األول، منها 
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو مراعاة النص القرآين، ويف ذلك من املصاحل الشرعية ـ زيادة على 
ما يطعمهم به ـ البحث عن الفقراء وإحصاؤهم والتعرف عليهم، خبالف تسليمها لفقري واحد قـد   

  .ونذورهم له مع الغفلة عن غريه ممن قد يكونون أحوج منهيتفق الناس على إعطاء صدقام وكفارام 
  :كيفية اإلطعام 

  :اختلف الفقهاء يف كيفية اإلطعام، هل هي متليك الطعام أم التغذية على قولني
ولـو  ، أن الواجب متليك كل إنسان من املساكني القدر الواجب له من الكفارة : القول األول

ولو غدى ، أو أكثر ، أو أقل ، سواء فعل ذلك بالقدر الواجب ، غدى املساكني أو عشاهم مل جيزئه 
إال أن ميلكه إياه، وهو قول الشافعي ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك ، مل جيزئه ، كل واحد مبد 

  : مبا يلي
مد ، وأيب هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، ففي قول زيد ؛ أن املنقول عن الصحابة إعطاؤهم  •

  .لكل فقري
  .١بني ستة مساكني، أطعم ثالثة آصع من متر : لكعب يف فدية األذى  قال النيب  •
  .فوجب متليكهم إياه كالزكاة، أنه مال وجب للفقراء شرعا  •

وأيب حنيفة ورواية عن ، أنه جيزئه إذا أطعمهم القدر الواجب هلم، وهو قول النخعي: القول الثاين
  : أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .وصنع اجلفان، أطعم شيئا كثريا : ي أن أنس أطعم يف فدية الصيام، قال أمحدما رو •
  .فينبغي أن جيزئه، ، وهذا قد أطعمهم )٤:اادلة(فَإِطْعام ستني مسكينا ﴾ ﴿:  تعاىلقول اهللا  •

   :الترجيح
ليأكلوه جاهزا أو  نرى أن األرجح يف املسألة أن كال األمرين جائز، فهو خمري بني تسليم الطعام هلم

تسليم القمح وحنوه من غالب قوت أهل البلد من باب التمليك، أو دعوم للطعام، فكل هذا يصح 
  .إطالق الطعام عليه، ويف كل نوع من هذه األنواع مصاحل شرعية ختصها، ليس هذا جمال تفصيلها

  : التتابع يف اإلطعام
وآخر ، وآخر بعد أيام ، فلو أطعم اليوم واحدا  نص الفقهاء على أنه ال جيب التتابع يف اإلطعام،

                                                
 . ٤/٢٤٢: ، أمحد٢/١٧٢: ، أبو داود٢/٢٩٩: ، الدارقطين٥/٥٥: ، البيهقي٩/٢٩٧: ، ابن حبان٢/٨٦١: مسلم   )١(



 ١٤٧

مل يشترط التتابع فيه، وقد اختلف الفقهـاء    تعاىلبعد حىت يستكمل عشرة، فال بأس بذلك، ألن اهللا 
  :هل تلزمه إعادة ما مضى أم ال على قولني، فيما لو وطئ يف أثناء اإلطعام 

والشافعي، وأمحد، ألنه وطئ يف ، و حنيفة ال تلزمه إعادة ما مضى منه، وبه قال أب: القول األول
أو كالوطء يف كفارة ، كوطء غري املظاهر منها ، فلم يوجب االستئناف ، أثناء ما ال يشترط التتابع فيه 

  .وذا فارق الصيام، اليمني 
، فوجب االستئناف ، يستأنف، وهو قول مالك، ألنه وطئ يف أثناء كفارة الظهار: القول الثاين

  .كالصيام
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة عدم لزوم اإلعادة، ألن املعصية كما ذكرنا سابقا ال تنسخ الطاعـة،  
فلكل منهما ميدانه اخلاص، وال بصح قياس اإلطعام هنا على الصيام، ألن الشرع اشترط يف الصـيام  

  .التتابع ومل يشترطه يف الصيام
  : إخراج القيمة يف الطعام

  : جواز إخراج القيمة يف الطعام على قولنياختلف الفقهاء يف
   .ال جتزئ القيمة يف الكفارة، وهو قول اجلمهور: القول األول
  .جتزئ القيمة يف الكفارة، وهو قول احلنفية ورواية عن أمحد: القول الثاين

   :الترجيح
، فإن كـان  نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل حاجة الفقري الذي يريد أن يسلم له الطعام

مستقيما حبيث يضع هذا املال يف موضعه الصحيح، فال بأس بتقدمي القيمة له، وقد ورد يف اآلثار مـا  
يؤيد ذلك، أما إن كان مسرفا، ال يضع املال يف مواضعه الصحيحة، فإن األوىل هو تقدمي الطعام بدل 

  .القيمة
منا يضيف إليه البحث عن الفقراء وهذا يدل على أن املكفر ال يبذل جهدا فقط بإخراج املال، وإ

ونوع حاجام، ولعل هذا هو السر يف تفريق القرآن الكرمي بني الفقراء واملساكني والترتيب بينـهم  
  .ليبحث عن األوىل فاألوىل

  أسباب تعدد الكفارة 
   :لتعدد الكفارة أسباب ذكرها الفقهاء مع اختالفهم يف بعضها، منها

  :تعدد املظاهر منها ـ  ١
تلف الفقهاء يف وجوب تعدد الكفارة على املظاهر لو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحـدة،  اخ



 ١٤٨

  :أننت علي كظهر أمي، على قولني: فقال
، وعطـاء  ، وطاوس، وعمر وعروة، ليس عليه أكثر من كفارة، وهو قول علي : القول األول

قدمي وأمحد، واستدلوا على ذلك وأيب ثور والشافعي يف ال، وإسحاق ، واألوزاعي ، ومالك ، وربيعة 
  : مبا يلي

  .فكان إمجاعا، هلما يف الصحابة خمالفا  يعرفوال   عموم قول عمر وعلي  •
كاليمني ، فإذا وجدت يف مجاعة أوجبت كفارة واحدة ، أن الظهار كلمة جتب مبخالفتها الكفارة  •

  .تعاىلباهللا 
  .وتكفر إمثها، ة تقتضي كفارة ترفعهاأن هذا خيتلف عما لو ظاهر بكلمات متفرقة، فإن كل كلم •

وحيـىي  ، والزهـري  ، والنخعي ، أن عليه لكل امرأة كفارة، وهو قول احلسن : القول الثاين
واستدلوا على ، ١وهو قول اإلماميةوالشافعي يف اجلديد، ،  واحلنفية، والثوري ، واحلكم ، األنصاري 

كما لو ، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة ، أنه وجد الظهار والعود يف حق كل امرأة منهن بذلك 
  : ومن األدلة على ذلكأفردها به، 

أن الظهار وإن كان بكلمة واحدة فإا تتناول كل واحدة منهن على حياهلا فصار مظاهرا من كل  •
  .واحدة منهن

  .أن الظهار حترمي  ال يرتفع إال بالكفارة، فإذا تعدد التحرمي تتعدد الكفارة •
يف اإليالء حلرمة اسم اهللا تعاىل جربا هلتكه، واالسم اسم واحد فال جتـب إال   أن الكفارة جتب •

  .كفارة واحدة
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الكفارة الواحدة تغين يف الردع عن العود ملا قال، فلذلك ميكن 
التكليف املرهق فـوق  االكتفاء ا يف هذه املسألة، خاصة وأنه خاطبهن بلفظ واحد، زيادة على أن 

  .الطاقة قد ينتج التفلت من التكليف كلية
ولكنه يف حال كون التكفري باإلطعام، وكان املطعم موسرا، فإن األورع هو القول بتعدد الكفارة 

  . يف حقه مراعاة للخالف
  :تكرر الظهار ـ  ٢

ـ مث ظاهر مرة ثاني، اتفق الفقهاء على أن املظاهر إن كفر عن الظهار األول  ر اة، فإنه يلزمه للظه
                                                

، ولو ظاهر من واحـدة مـرارا   . كان عليه عن كل واحدة كفارة، فقد نصوا على أنه لو ظاهر من أربع بلفظ واحد    )١(
 . .٣/٤٩:وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه، شرائع اإلسالم
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فأوجب الكفـارة كـاألول،   ، ألنه حرم الزوجة احملللة ، الثاين كفارة، ألن الظهار الثاين مثل األول 
  :فلم يكفر، هل عليه كفارة واحدة أم أكثر على قولني، واختلفوا فيما لو ظاهر من زوجته مرارا 

ينوي بذلك ، أو جمالس متعدد  عليه كفارة واحدة سواء كان ذلك يف جملس واحد: القول األول
، ، وبه قال عطـاء   - رضي اهللا عنه  - أو أطلق، وقد روي ذلك عن علي ، أو االستئناف ، التأكيد 

وأبو ثور، وهو ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، ومالك ، والزهري ، والشعيب ، وطاوس ، وجابر بن زيد 
  : يلي قول الشافعي القدمي،ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا

، ألـا قـد   تعاىلكاليمني باهللا ، فلم جتب به كفارة الظهار ، أنه قول مل يؤثر حترميا يف الزوجة  •
  .ومل يزد حترميها، حرمت بالقول األول 

  .تعاىلكاليمني باهللا ، فإذا كرره كفاه واحدة ، أنه لفظ يتعلق به كفارة  •
  .ال يثبت له حكم باإلمجاع، الث أنه ال يصح قياس ذلك على الطالق  ألنه ما زاد فيه عن ث •

  :أن عليه أكثر من كفارة، وقد اختلفوا يف تفاصيل ذلك على رأيني: القول الثاين
فكفارة واحـدة، وإن نـوى االسـتئناف    ، اعتبار النية، فإن أراد تأكيد اليمني  :الرأي األول

حلنفية على أنه لو ظاهر ، ونص اوالشافعي يف اجلديد، ورواية عن أمحد، فكفارتان، وهو قول الثوري 
أما إن نوى ؛ من امرأة واحدة يف جملس واحد ثالثا أو أربعا، فإن مل يكن له نية فعليه لكل ظهار كفارة 

ألن صيغته صيغة اخلرب وقد يكرر اإلنسان اللفظ علـى إرادة  ؛ به الظهار األول فعليه كفارة واحدة 
  : كالتغليظ والتشديد دون التجديد، ومن األدلة على ذل

  .أن كل ظهار يوجب حترميا ال يرتفع إال بالكفارة •
أن الثاين إن كان ال يفيد حترميا جديدا، فإنه يفيد تأكيد األول، فلئن تعذر إظهاره يف التحرمي أمكن  •

  ،إظهاره يف التكفري، فكان مفيدا فائدة التكفري 
فكفارات ، لس متعددةوإن كان يف جما، فكفارة واحدة ، إن كان يف جملس واحد : الرأي الثاين

أنه قول يوجـب  بوقتادة، واستدلوا على ذلك ، وعمرو بن دينار، متعددة، وقد روي ذلك عن علي 
  . كالطالق، فإذا نوى االستئناف تعلق بكل مرة حكم حاهلا، حترمي الزوجة 
   :الترجيح

لعود يف اـالس  نرى أن األرجح يف املسألة هو الرأي الثاين من القول الثاين ألن ربط التكفري با
املختلفة يدل على إصرار املظاهر على العود خبالف كونه يف جملس واحد، ألن احلال الذي دعاه للنطق 
به يف ذلك الس قد يدعوه لتكريره، فلذلك منحت له الفرصة للعودة إىل عقله، وحتكيم الشرع، فإن 

  .مل يعد استحق عقوبة تعدد الكفارة
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ارة فإنه سيصبح ذريعة للتمادي على هذا القول، فالكثري مـن النـاس   أما القول بعدم تعدد الكف
يالحظون العقوبة أكثر من مالحظتهم لإلمث، فإذا قيل له إنك مهما ظاهرت امرأتك ال تكفر إال كفارة 

  .واحدة قد جيعله قد يتراخى يف التكفري إىل أن جيمع الكثري من الذنوب ليكفر عنها مجيعا مرة واحدة
  : ك يف الظهاراإلشراـ  ٣

، أو أنت شريكتها ، أشركتك معها : مث قال ألخرى، اتفق الفقهاء على أنه إذا ظاهر من امرأة 
  :صار مظاهرا منها، أما إن أطلق، فقد اختلف الفقهاء يف  ذلك على قولني، ونوى املظاهرة من الثانية 

ول مالك، ورواية عـن  وهو ق، صار مظاهرا إذا كان عقيب مظاهرته من األوىل : القول األول
ومثله ما لو أفرد كل واحدة منهن بلفظ ظهار يف جملس أو جمالس فيقول إلحداهن أنت علـي  أمحد، 

أنت علي كظهر أمي، مث قال للثالثة كذلك ويقول للرابعـة كـذلك   : كظهر أمي مث يقول لألخرى
  :يواستدلوا على ذلك مبا يللوجب عليه لكل واحدة منهن كفارة كاملة بالعودة، 

أنه كمن حلف ال يأكل الطعام، مث حلف ال يلبس الثوب، مث حلف ال يدخل الدار، فحنث لزمته  •
  بكل ميني كفارة كاملة 

كـالعطف مـع   ، فوجب تعليقه باملذكور معه ، أن الشركة والتشبيه ال بد أن يكون يف شيء  •
  .والصفة مع املوصوف، املعطوف عليه 

  . فيكتفى ا، أنه وجد دليل النية  •
أنه ال يصري مظاهرا منها، وهو قول الشافعي ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك : لقول الثاينا
  : مبا يلي

كما لو قال ذلك قبل أن يظاهر ، وال نوى به الظهار فلم يكن ظهارا ، أنه ليس بصريح يف الظهار  •
  .من األوىل

فلم ختصص ، أو سوء اخللق ، اح أو يف النك، أو يف اخلصومة ، أنه حيتمل أا شريكتها يف دينها  •
 .كسائر الكنايات، بالظهار إال بالنية 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة مثلما ذكرنا سابقا هو أن العربة باختالف الس، ألن حاله مع زوجه 
األوىل قد ال خيتلف عن حاله مع زوجه الثانية يف تلك اللحظة، خبالف ما لو تعدد الس، فإن ذلك 

  .ينبئ عن اإلصرار الداعي ملضاعفة العقوبة



 ١٥١

  اإليالءا ـ ثاني
  اإليالء حقيقة

وفـي الترتيل . حلَف، وتأَلَّى يتأَلَّـى تأَلِّـياً وأْتلـى يأْتلـي ائْتالًَء:   آلَـى يؤلـي  إِيالًء: لغة
  : قال الشاعراالئْتالُء الـحلف، : قال الفراء)٢:ورالن(﴾ولَا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة  ﴿: العزيز

  قليل األاليا حافظ ليمينه      إذا صدرت منه األلية برت
. أَقْسمت: وقد تأَلَّـيت وأْتلَـيت وآلَـيت علـى الشيء وآلَـيته، علـى حذف الـحرف

من محالً علـى الــمعىن، وهـو   وآلـى من نسائه أَي حلف ال يدخـل علـيهن، وإِمنا عداه بِ
  .١االمتناع من الدخول، وهو يتعدى مبن

  :اختلفت تعاريف اإليالء حبسب اآلراء الفقهية املختلفة، ومن تعاريفه :اصطالحا
هو عبارة عن اليمني على ترك الوطء يف الزوجة مدة خمصوصة حبيث ال ميكنه الوطء إال حبنـث   •

   . ٢يلزمه بسبب اليمني
كنه الوطء باهللا تعاىل أو صفته كالرمحن الرحيم على ترك وطء زوجته يف قبلها هو حلف زوج مي •

  .٣أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
  :حقيقة اإليالء

يف حقيقة اإليالء،   - رضي اهللا عنهم  - اختلف الفقهاء اختالفا شديدا من لدن السلف الصاحل 
ن ال يقرا ألجل الرضاع مل يكـن  أنه إذا حلف أ  - رضي اهللا عنهم  - فروي عن علي وابن عباس 

 - وإمنا يكون موليا إذا حلف أن ال جيامعها على وجه الضرار والغضب، وروي عن ابن عباس ، موليا 
وهو قول ، ومل يفرق بني الرضا والغضب ؛ أن كل ميني حالت دون اجلماع إيالء   - رضي اهللا عنه 

حنو أن ، أنه يف اجلماع وغريه من الصفات : بإبراهيم وابن سريين والشعيب، وروي عن سعيد بن املسي
، أنه إن هجرها فهو إيالء   - رضي اهللا عنه  - ، وروي عن ابن عمر ٤حيلف أن ال يكلمها فيكون موليا

  .ومل يذكر احللف
وانطالقا من هذه التعاريف وغريها ميكن القول بأن اإليالء يتكون من حقيقتني متغايرتني علـى  

                                                
 . ١٤/٤٠: لسان العرب   )١(
 . ٢/٢٠٣:حتفة الفقهاء   )٢(
 . ٣/١٩٠:الروض املربع   )٣(
تزوجت فلقيت ابن عبـاس  : ما يؤيد هذا، فعن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم قال وقد روى عن ابن عباس    )٤(
ـ  . عليك ا قبل أن متضي أربعة أشهر: تاهللا لقد خرجت وما أكلمها قال: بلغين أن يف حلقها شيئا قال: فقال دل علـى  فهـذا ي

 . موافقة قول  سعيد بن املسيب
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الشرعية يف هذا الباب، إحدى احلقيقتني تعبدية حمضة، وهي كون اإليالء ميينا أساسهما تبىن املقاصد 
كسائر األميان، واألخرى تتعلق بالزوجة، ويتعدى أثرها إليها، وهي املقصودة من اإليالء باألصـالة،  

  .وهي االمتناع عن معاشرة الزوجة فترة معينة
ء والقسم من جهة، واإليالء والطالق من ولعل هذا هو السر يف ترتيب النظم القرآين بني اإليال

جهة أخرى، بل يف هذا الترتيب من النواحي اليت نستفيد منها يف استنباط املقاصد القرآنية من تشريع 
  .أحكام اإليالء ما فيه

ا بين الناسِ واللَّه سميع ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحو ﴿:تعاىلفقد قال 
 يملوكأن هذه اآلية وهي عامة يف داللتها تتحدث عن اإليالء خصوصا، لتشري إىل )٢٢٤:البقرة(﴾ع ،

عدم اختاذ األميان حائال بني العبد والرجوع لزوجته، فإن اسم اهللا عظيم، ومع ذلك ال ينبغي أن يتخذ 
  . ذريعة للتقاطع والفساد تعاىلامسه 

لَـا  ﴿: تعـاىل مث جاء بعدها رفع املؤاخذة عن اللغو يف األميان اليت ليس فيها أي ضرر، فقـال  
: البقـرة ( ﴾ميؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور حلي

٢٢٥(  
 تعاىلع فيها بني كلتا احلقيقتني، أما احلقيقة األوىل فعرب عنها بقوله وبعدها جاءت آية اإليالء، ومج

:﴿يمحر غَفُور رٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّههأَش ةعبأَر صبرت هِمائنِس نلُونَ مؤي ينلَّذفختمت )٢٢٦:البقرة(﴾ل ،
وإِنْ عزموا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه  ﴿: تعاىلة الثانية بقوله باملغفرة، وقدمت لبيان كوا األوىل، وعرب عن احلقيق

يملع يعم٢٢٧:البقرة(﴾س(  
والْمطَلَّقَـات يتربصـن    ﴿: تعاىلوبعدها جاءت أحكام الطالق يف سورة البقرة، مبتدأة بقوله 

  )٢٢٨:بقرةال(﴾واللَّه عزِيز حكيم.. بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء
  أحكام اإليالء

 ):اتفق الفقهاء على حرمة اإليالء، بل عده بعضهم من الكبائر، كما عد الظهار، قال ابن حجر
ألن ؛ ألن فيه مضارة عظيمة للزوجـة ؛ وإن مل أر من ذكره كالذي قبله ، عدي هلذا كبرية غري بعيد 

،  - رضي اهللا عنه  - ؤمنني ألبيها عمر صربها عن الرجل يفىن بعد األربعة أشهر كما قالته حفصة أم امل
ولعظيم هذه املضرة أباح الشارع للقاضي إذا مل يطأ الزوج ، فأمر أن ال يغيب أحد عن زوجته ذلك 

   ١(بعد األربعة أشهر أن يطلق عليه طلقة
وسنفصل هنا الكالم عن أحكام اإليالء حبسب ما ذكرناه يف حقيقته، فحقيقة اإليالء تتكون من 

                                                
 . ٢/٨٤:الزواجر   )١(
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  :س اخلمسة اليت ترجع إىل املعنيني اللذين ذكرنامها يف حقيقتههذه األس
  وجود القسم يف اإليالء 

مل يكن موليا، ولكن إن ، ولذلك لو ترك الوطء بغري ميني  ،هو القسملغة وشرعا ألن معىن اإليالء 
اختلف فقد ، أما إن تركه مضرا ا ، مل تضرب له مدة ، وحنوه ، أو غيبة ، ترك ذلك لعذر من مرض 

  :الفقهاء يف  ضرب مدة له على قولني
فإن امتنع ، وإال دعي بعدها إىل الوطء، فإن وطئها ، تضرب له مدة أربعة أشهر : القول األول

  : وهو قول احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي، مثلما يفعل يف اإليالء ، أمر بالطالق ، منه 
وألن ما وجب أداؤه إذا ، كما لو حلف ، يلزم حكمه ف، أنه أضر ا بترك الوطء يف مدة اإليالء  •

  .كالنفقة وسائر الواجبات، وجب أداؤه إذا مل حيلف ، حلف على تركه 
وجوبـه  ، فوجوبه معها يدل على ، أن اليمني ال جتعل غري الواجب واجبا إذا أقسم على تركه  •

  .قبلها
وضررها ال خيتلف باإليالء ، لضرر عنها وإزالة ا، أن وجوبه يف اإليالء إمنا كان لدفع حاجة املرأة  •

  . فال خيتلف الوجوب، وعدمه 
فيتعلق احلكم ، أن اإليالء إمنا خص ذكره يف الشرع بتلك التفاصيل، ألنه  يدل على قصد اإلضرار  •

احتجنا إىل دليل سواه ، وإذا مل توجد اليمني، اكتفي بداللته ، فإذا مل يظهر منه قصد اإلضرار ، به 
  .فيعترب اإليالء لداللته على املقتضى ال لعينه، ملضارة يدل على ا

  : والشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي، ال تضرب له مدة، وهو مذهب أيب حنيفة : القول الثاين
  .كما لو مل يقصد اإلضرار، فلم تضرب له مدة ، أنه ليس مبول  •
مل يكن لـه  ، ثبت هذا احلكم بدونه إذ لو ، أن تعليق احلكم باإليالء يدل على انتفائه عند عدمه  •

  .أثر
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن من آىل بغري قسم ال يعترب موليا، من الناحية التعبدية يف اإليالء، 
ولكن حكمه يف حال مطالبة الزوجة ال خيتلف عن حكم املويل، ألن الغرض من األثر الـذي رتبـه   

ي يصيب املرأة، وهذا الضرر يتحقق بالقسم وعدمه، بل إن أثر القسم الشرع على اإليالء هو الضرر الذ
أمر خاص باملويل ألن وجوب الكفارة ال عالقة له بالزوجة من قريب وال من بعيد، إمنا هو أمر تعبدي 

  .شرع لقصد تربوي
ا وهذا التفريق أمر أساسي ألن معظم أحكام اإليالء املرتبطة باألميان، ال خترج من حيث مقاصده
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  . وأدلتها عن سائر األميان، وإمنا خيص هذا الباب هنا الضرر املتعدي للمرأة بسبب ذلك اليمني
  القسم باهللا تعاىل أو بصفة من صفاته 

اتفق الفقهاء على  أن احللف بذلك إيالء، واختلفوا فيما لو حلف بغري ذلك، مثـل أن حيلـف   
  :ر على األقوال التاليةبطالق، أو عتاق، أو صدقة املال، أو احلج، أو الظها

أنه ال يكون موليا بذلك، وهو قول الشافعي القدمي، ورواية عن أمحد، واستدلوا : القول األول
  : على ذلك مبا يلي

، وإمنا يدخل الغفران يف اليمني )٢٢٦:البقرة(﴿ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾: تعاىلقول اهللا  •
  .باهللا

 ١ )من حلف بغري اهللا فقد أشرك:( عن احللف بغري اهللا كقول النيب  النصوص الناهية •
يؤلون، وروي عن : مكان) يقسمون(أن اإليالء املطلق إمنا هو القسم، وهلذا قرأ أيب وابن عباس  •

   .حيلفون باهللا: ابن عباس يف تفسري يؤلون قال
اب جبوابه، وال يذكره أهل أن التعليق بشرط ليس بقسم وهلذا ال يؤتى فيه حبرف القسم، وال جي •

العربية يف باب القسم، فال يكون إيالء، وإمنا يسمى حلفا جتوزا، ملشاركته القسم يف املعىن املشهور 
  .يف القسم، وهو احلث على الفعل أو املنع منه، أو توكيد اخلرب، والكالم عند إطالقه حلقيقته

ارة، يكون احلالف ا موليا، وأما الطالق كل ميني من حرام أو غريها، جيب ا كف: القول الثاين
والعتاق، فليس احللف به إيالء، وهو قول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك بأنه يتعلق به حق آدمي، 

  .تعاىلوما أوجب كفارة تعلق ا حق اهللا 
أنه مول بذلك، وقد روي عن ابن عباس، وبه قال الشعيب، والنخعي، ومالـك،  : القول الثالث

احلجاز والثوري، وأبو حنيفة، وأهل العراق والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وغريهم، واستدلوا  وأهل
  : على ذلك مبا يلي

  .تعاىلأا ميني منعت مجاعها فكانت إيالء، كاحللف باهللا  •
. مىت حلفت بطالقك، فأنت طالق: أن تعليق الطالق والعتاق على وطئها حلف، بدليل أنه لو قال •

  .طلقت يف احلال. ن وطئتك، فأنت طالقإ: مث قال
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار هذا النوع من القسم إيالء مع القول بأنه أشد حرمة مـن  
، ألن هذا مجع بني اإليالء احملرم، والقسم احملرم، ولكن القسم تعاىلاإليالء الذي يقسم فيه باسم اهللا 
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  .كفارة من الناحية الشرعية النصية أو من الناحية املقاصديةاحملرم مع ذلك ال يغنيه عن ال
أما الناحية الشرعية النصية، فال ميكن ذكر األدلة عليها هنا فمحلها أبواب األميان من الفقه، ولكن 
النظرة املقاصدية املبنية على مالحظة الواقع قد تشري إىل استحباب القول بوجوب التكفري عن اليمني 

ريمن الناس إذا علم أن احللف باهللا يوجب الكفارة انتقل عنه للحلف بغريه، فيكـون يف  مطلقا، فالكث
  .القول بعدم الكفارة داعية للحلف بغري اهللا

هذا بالنسبة لألميان مطلقا، أما بالنسبة لإليالء خصوصا، فإن هذا النص القرآين يكاد يصرح به، 
احللف هو نوع من العزم املؤكد، وهذا العزم املؤكد ذكر اإليالء الذي هو احللف مطلقا، و تعاىلفاهللا 

السابق دليل على تسمية احللف بغري اهللا حلفا، ولكن اإلنكار تعلق بكونه  يتوفر يف كل قسم، وقوله 
  .بغري اهللا

مث إن فتح القول بعدم اعتبار احللف بغري اهللا إيالء جيعل من هذه الثغرة حيلة لإليالء الذي يرضي 
  .اجلاهلية بدون تعب والتكلفاهلوى وحييي 

  احللف على ترك املعاشرة اجلنسية الواجبة
؛ واهللا ال وطئتك يف الدبر فإنه ال يكون موليا : فلذلك لو حلف على ترك املعاشرة احلرام كقوله

وقد أكد منع نفسه ، وإمنا هو وطء حمرم ، وال تتضرر املرأة بتركه ، ألنه مل يترك الوطء الواجب عليه 
  . مينهمنه بي

، واهللا ال وطئتك دون الفرج، ألنه مل حيلف على الوطء الذي يطالب به يف الفيئة : ومثله ما لو قال
  . وال ضرر على املرأة يف تركه

واهللا ال جامعتك إال مجاع سوء، فإنه يسأل عن نيته من ذلك، فإن أراد ما ال تتم الفيئة : أما لو قال
ألنه ؛ ال يزيد على التقاء اخلتانني، فإنه ال يكون موليا ، ضعيفا  أردت مجاعا: به فهو مول، أما إن قال

أردت وطئا ال يبلغ التقاء اخلتانني، : ميكنه الوطء الواجب عليه يف الفيئة بغري حنث، خبالف ما لو قال
، ألنه حمتمل ؛ فليس مبول، ألنه ال ميكنه الوطء الواجب عليه يف الفيئة بغري حنث، وإن مل تكن له نية 

  .فال يتعني ما يكون به موليا
  قصد اإلضرار 

  :وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني
، وبه  - رضي اهللا عنه  -  عدم اعتبار هذا الشرط، وقد روي ذلك عن ابن مسعود: القول األول

  : وأهل العراق وابن املنذر، واستدلوا على ذلك مبا يلي، والشافعي ، قال الثوري 
  .ة اإليالءآيعموم  •
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  .كحال الغضب، أنه منع نفسه عن مجاعها بيمينه فكان موليا  •
كاستيفاء ، فيجب أن يثبت سواء قصد اإلضرار أو مل يقصد، أن حكم اإليالء يثبت حلق الزوجة  •

  .وإتالف ماهلا، ديوا 
  .فكذلك اإليالء، أن الطالق والظهار وسائر األميان سواء يف الغضب والرضى  •
  . فكذلك يف اإليالء، يف الكفارة وغريها سواء يف الغضب والرضى  أن حكم اليمني •

ال يكون ، أن ال يطأ زوجته حىت تفطم ولده مثال اعتبار هذا الشرط، فمن  حلف : القول الثاين
وقتادة، وبه ، والنخعي ، ، واحلسنإذا أراد اإلصالح لولده، وقد وروي عن علي وابن عباس ، إيالء 

  : ١وأبو عبيد، واستدلوا على ذلك مبا يلي، عي واألوزا، قال مالك 
  . ليس يف إصالح إيالء: قال - رضي اهللا عنه  - عن علي   •
  .إمنا اإليالء يف الغضب: قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار القصد، ألن أنواع املقاصد يف األميان كثرية، فيها الطيـب  

بيث والصاحل والفاسد، فقد حيلف اإلنسان لضرورة من الضرورات أو مصلحة من املصاحل على واخل
عدم معاشرة زوجته فترة معينة، وجيعل من ذلك احللف وسيلته لتحقيق مقصده، ألنه لو ترك لنفسـه  
 الستعصت عليه، فيجعل من اليمني أو النذر وحنومها رادعا يردعه عن اإلتيان مبا يـرى املصـلحة يف  

  .خالله
إال أتيت الذي ، إين واهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها (: يف احلديث وهلذا قال 

  ٢ )وحتللتها، هو خري 
  اإليالء حال الغضب

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار اإليالء إن وقع يف حال الغضب على قولني
 جيامعها إضرار ا سواء كان يف ال يصح اإليالء  إال على وجه مغاضبة ومناكدة أال: القول األول

ضمن ذلك إصالح ولد أم مل يكن، فإن مل يكن عن غضب فليس بإيالء،  وهو قول ابن عباس، وروى 
  .عن علي بن أىب طالب يف  املشهور عنه، وقاله الليث والشعىب واحلسن وعطاء

سعود والثـورى  أا إيالء سواء كانت اليمني يف غضب أم ال، وهو قول ابن م:  القول الثاين
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ومالك وأهل العراق والشافعى وأصحابه وأمحد إال أن مالكا قال ما مل يرد إصالح ولد،  قال ابـن  
وهذا أصح ألم ملا أمجعوا أن الظهار والطالق وسائر األميان سواء يف حال الغضب والرضا  ):املنذر

  : ، ومن األدلة على ذلك١ )كان اإليالء
  . عموم القرآن الكرمي •
  .صيص حالة الغضب حيتاج إىل دليل وال يؤخذ من وجه يلزمأن خت •

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار القصد مطلقا سواء حصل منه يف حال الغضب أم يف حال 
الرضا، مثلما ذكرنا يف الطالق، ولكن الكفارة تترتب عليه يف حال فيئه يف كلتا احلـالتني لعالقتـها   

  .باليمني
خلالف يف املسألة مع ذلك خالفا لفظيا، ألن العربة بفيئه يف املدة املعينة وعدم فيئه، فإن وقد يكون ا

  .فاء فبها، وإن مل يفئ وطالبت زوجته بفيئه، فإن هلا احلق يف ذلك كما رأينا سابقا، ولو بدون قسم
  مدة اإليالء

حتديدها هو املفرق بـني  رمبا يكون أهم األسس اليت يقوم عليها اإليالء هو حتديد املدة، بل إن 
أنواع اإليالء املختلفة، املباح منها واحملرم، فإذا آىل املؤمن مثال من أهله ملصلحة من املصاحل مدة معينة ال 

آىل مـن   تتضرر ا املرأة وكان يف ذلك مصلحة معينة، فال حرج عليه يف ذلك، بل قد روي أنه 
  .نسائه شهرا

إن هناك حاالت نفسية واقعة،  ):لتحديد املدة يف اإليالء بقولهوقد بني سيد سر التشريع القرآين 
تلم بنفوس بعض األزواج، بسبب من األسباب يف أثناء احلياة الزوجية ومالبساا الواقعية الكـثرية،  
تدفعهم إىل اإليالء بعدم املباشرة، ويف هذا اهلجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ ومن إضرار ـا  

ا ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة متزق أوصال نفسيا وعصبي
العشرة، وحتطم بنيان األسرة حني تطول عن أمد معقول، ومل يعمد اإلسالم إىل حترمي هذا اإليالء منذ 

تنتها وقدرا البداية، ألنه قد يكون عالجا نافعا يف بعض احلاالت للزوجة الشامسة املستكربة املختالة بف
كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض سأم، أو ثورة غضب، . على إغراء الرجل وإذالله أو اعناته

   ٢(تعود بعده احلياة أنشط وأقوى
فهذه هي الناحية األوىل املالحظة يف تشريع اإليالء وعدم اعتباره طالقا، فهو تعبري عن حالة من 
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لزوجية، ولكن هذه احلالة لو تركت على إطالقها تكـون فيهـا   األحوال النفسية اليت تعتري احلياة ا
ولكنه مل يترك الرجل مطلق اإلرادة كذلك، ألنه قـد  (:املفسدة العظيمة، قال سيد موضحا هذا املعىن

يكون باغيا يف بعض احلاالت يريد إعنات املرأة وإذالهلا ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة، ال تستمتع حبياة 
ال تنطلق من عقاهلا هذا لتجد حياة زوجية أخرى، فتوفيقا بني االحتماالت املتعـددة،  زوجية معه، و

جعل هنالك حدا أقصى لإليالء ال يتجاوز أربعة أشهر، وهذا . ومواجهة للمالبسات الواقعية يف احلياة
غط التحديد قد يكون منظورا فيه إىل أقصى مدى االحتمال، كي ال تفسد نفس املرأة،  فتتطلع حتت ض

  ١ )حاجتها الفطرية إىل غري رجلها اهلاجر
وهذا التحديد للمدة ذه الدقة قد حيوي من املعاين ما قد يكشف عنه املستقبل، ولكن ما كشف 

أنه   - رضي اهللا عنه  - روي أن عمر يف حدود هذه املدة، وقد تتضرر هو أن املرأة يف حالتها العادية 
  : ة تقولكان يطوف ليلة يف املدينة، فسمع امرأ

  تطاول هذا الليل وازور جانبه     وليس إىل جنيب خليل أالعبه
  فواهللا لوال اهللا ال شيء غريه      لزعزع من هذا السرير جوانبه

  وأكرم بعلي أن تنال مراكبه    ين   ـفـخمافة ريب واحلياء يك
لصرب، ويف الرابع شهرين، ويف الثالث يقل ا: كم تصرب املرأة عن الزوج ؟ فقلن: فسأل عمر نساء

  .٢فكتب إىل أمراء األجناد، أن ال حتبسوا رجال عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. ينفد الصرب
أربعة أشهر مدة كافية ) والشيء املالحظ ثانيا يف املدة زيادة على حاجة املرأة هو رغبة الرجل فـ

زوجية صحيحة، ويرجـع إىل  فإما أن يفيء ويعود إىل استئناف حياة . ليخترب الرجل نفسه ومشاعره
ويف هذه احلالة ينبغي أن تفك هذه العقدة ؛ وأن ترد . زوجه وعشه، وإما أن يظل يف نفرته وعدم قابليته

وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة . فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي. إىل الزوجة حريتها بالطالق
عف وأصون ؛ وأروح للرجـل كـذلك   فذلك أكرم للزوجة وأ. زوجية جديدة مع شخص جديد

   ٣ )وأجدى ؛ وأقرب إىل العدل واجلد يف هذه العالقة اليت أراد اهللا ا امتداد احلياة ال جتميد احلياة
  املواقف العامة للمذاهب الفقهية من أركان اإليالء وشروطه
ب الفقهيـة  انطالقا مما سبق بيانه من حقيقة اإليالء وأحكامه، نلقي نظرة على تفاصيل املـذاه 

املعمول ا يف العامل اإلسالمي، لنعرف من خالهلا املفهوم املذاهيب لإليالء من جهة، ولننتقل من خالهلا 
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إىل معرفة مواضع االتفاق واالختالف وتلمس ما نرى فيه مصلحة شرعية من جهة أخرى، وننبه كما 
ملعتمدة يف املتون الفقهية اليت خلص ا ذكرنا سابقا إىل أنا لن نعرض إال التفاصيل املهمة على األقوال ا

  :اآلخرون أقوال األولني
  :مذهب احلنفية

له ركنا واحد كسائر العقود الشرعية خالفا للجمهور، وركن اإليالء  عندهم هـو   ١ويعتربون
، ولكنا سنذكر هنا األركان والشروط ٢اللفظ الدال على ترك الوطء يف عرف الشرع مؤكدا باليمني

  :جلمهور من باب التبسيطعلى طريقة ا
ويشترط فيه أن يكون أهالً للطالق، بأن يكون عاقالً بالغاً، فال يصح إيـالء انـون،   : املويل

إن : والصيب، وال يشترط اإلسالم، فيصح إيالء الذمي، إال إذا حلف مبا هو قربة دينية، كما لو قـال 
إن وطئتك فعلي عتق عبد فإنه يكون : قال وطئتك فعلي حج، فإنه ال يكون ذا مولياً باتفاق، أما إن

مولياً باتفاق ويلزمه العتق، فإن حلف باللّه أنه ال يطؤها فإن إيالءه يصح عند أيب حنيفـة وال يصـح   
إن وطئتك : عندهم، ويصح إيالء العبد إذا حلف بشيء غري مايل ألن تصرفاته املالية ال تنفذ، فلو قال

ال يكون مولياً بذلك، ويصح اإليالء مع مانع مينع الوطء، ولو كان  فعلي عتق رقبة أو فعلي صدقة، فإنه
 .خلقياً كاجلب، والصغر وحنوه

  : وتنقسم إىل قسمني: الصيغة
وهي كل لفظ يدل على إتيان املرأة مبجرد مساعه حبيث يكون استعماله يف هذا : الصيغة الصرحية

وإدخال الذكر يف الفرج، وحنو ذلك، فلو ادعى  املعىن غالباً، كاجلماع، والوطء، والقربان، واملباضعة،
  .يف الصريح أنه مل يرد اجلماع فإنه ال يصدق قضاء، ولكن يصدق ديانة

واللّه ال أطأ زوجيت وأميت أو ال أطأ زوجيت وفالنـة  : ولو مجع بني زوجته وامرأة أخرى، فقال
 .دها وال كفارة عليهاألجنبية، فإنه يكون مولياً من امرأته بذلك، إذ ميكنه أن يطأها وح

واللّه : وهي ما دل على اجلماع، ولكن حيتمل غريه، وال يتبادر إىل الذهن، كقوله: صيغة الكناية
ال أمسها، ال آتيها، ال أدخل ا، ال أغشاها، ال جتمع بني رأسي ورأسها خمدة، ال أبيت معها يف فراش، 

  .إال بالنية ال أصاحبها، أو واللّه ليغيظها، وال يكون بذلك مولياً
يشترط يف الصيغة أن ال يستثين بعض املدة، فإذا استثىن فإنه ال يكون موليـاً يف  : تقييد الصيغة
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واللّه ال : واللّه ال أقربك سنة إال ساعة، فإن الساعة ال جيعله مولياً يف احلال، أما إذا قال: احلال، فلو قال
أبداً، سواء قرا أو ال، وذلك ألنه قد صرح بقرباا  أقربك سنة إال يوماً أقربك فيه فإنه ال يكون مولياً

واللّه ال أقربك إال يوماً، : يف يوم من أيام السنة ومىت صرح بذلك فقد احنلت اليمني فال إيالء، ولو قال
 .وحذف سنة، فإنه ال يكون مولياً إال إذا قرا، فإذا قرا كان مولياً إيالء مؤبداً

واللّه ال أطأ زوجيت يف دار أبيها ال يكون مولياً الحنالل : كان، فإذا قالومثل ذلك ما لو قيدها مب
 .اليمني بوطئها يف مكان آخر

إن وطئتك إىل الفراش فأنت : ومثل ذلك ما لو اشتملت على املنع عن القربان فقط، فلو قال هلا
ذا دعاها إىل الفراش طلقت، طالق، فإنه ال يكون مولياً ألنه ميكن أن حيل اليمني بدعوا إىل الفراش، فإ

  .مث بعد ذلك له إتياا يف أي وقت بدون أن يلزمه شيء
يشترط فيها أن تكون أربعة أشهر كاملة للحرة بدون زيادة، أما إذا كان متزوجاً و: مدة اإليالء

  .أمة فإن مدة اإليالء منها شهران، سواء كان الزوج حراً أو عبداً
  :ملالكيةامذهب 

املوىل، واحمللوف به، واملدة واحمللوف عليه، وسنفصل شروط هذه : ، وهي١عندهموأركانه أربعة 
  :األركان عندهم هنا باعتبار احمللوف عليه، واحمللوف به شطرا الصيغة، وشروط هذه األركان هي

ويشترط فيه أن يكون مسلماً ولو عبداً، وأن يكون مكلفاً فال يصح إيالء الصيب، وانون، : املويل
  .تصور منه اإليالء، فخرج انون، والصغري، واخلصي، والشيخ الفاينوأن ي

ويشترط فيها أن ال تكون مرضعة،، فإنه إذا حلف أن ال يطأها ما دامت مرضعة فإنه : املوىل عليها
ال يكون مولياً، بشرط أن يقصد مصلحة الولد أو مل يقصد شيئاً، أما إن قصد منع نفسه من مجاعها 

إن : يكون مولياً، ويصح اإليالء يف قول عندهم من األجنبية، ومثال ذلك أن يقـول بدون سبب فإنه 
واللّه ال أطأ فالنة وهي أجنبيـة، مث  : تزوجت فالنة فواللّه ال أطؤها مدة مخسة أشهر مثالً، أو يقول

  .ال إيالء على الزوجة املعلقة: يتزوجها فإنه يكون مولياً بذلك، وهذا هو املشهور، وبعضهم يقول
  :ويشترط فيها شروط، هي: الصيغة

واللّه ألهجـرن زوجـيت أو ال   : أن ال تشتمل على ترك وطء الزوجة تنجيزاً أو تعليقاً، فلو قال •
  . أكلمها، فإنه ال يكون مولياً بذلك

واللّه ال أطؤها ليالً، أو واللّه ال أطؤها اراً، وهذا خبالف : أن ال يقيدها بزمان خاص، كأن يقول •
واللّه ال أطؤك حىت خترجي من البلد، فإنه يكون مولياً إذا كان خروجها من البلد فيه : الما إذا ق
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يف هذه الدار وإذا ترك وطأها بدون إيالء أو حلف ال يـرتل  : معرة عليها، ومثل ذلك ما إذا قال
ن يضرب فيها منيه فإن هلا أن ترفع األمر للقاضي ليطلقها عليه وللقاضي أن يطلق عليه فوراً بدون أ

  . له أجالً، وله أن يضرب له أجالً
واللّه ال أطؤك يف هذه السنة إال مرتني، فإنه ال يلزمه اإليالء، ألنه ميكنه أن : أن ال يستثين، فلو قال •

يترك وطأها أربعة أشهر، مث يطؤها، مث يتركها أربعة أشهر أخرى، مث يطؤها، وتبقى أشهر أخرى 
واللّه ال أطؤك يف هذه السنة :  يكون مولياً بذلك، وإذا قال هلاأقل من مدة اإليالء، فال حينث وال

إال مرة، فإنه ال يكون مولياً حىت يطأها، مث تكون املدة الباقية من السنة أكثر من أربعة أشهر للحر 
  . هرين للعبدشوأكثر من 

يمني حرج إن وطئتك فكل ما أملكه يكون صدقة فهذه ال: أن ال يلزمه بيمينه حكم، كما إذا قال •
  .ومشقة، فال يلزمه ا حكم، فال يكون مولياً ا

بعشرة : يشترط فيها أن تكون أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم على املعتمد، وبعضهم يقولو: املدة
 .أيام إذا كان حراً، وأما العبد فيشترط أن تكون زيادة عن شهرين

  :لشافعيةامذهب 
لوف به واحمللوف عليه واملدة احمللوف فيها، وبعضهم احلالف واحمل:، وهي١وأركانه أربعة عندهم

، وهي تفصيل األركان األربعة ٢حملوف به وحملوف عليه ومدة وصيغة وزوجان:يذكر ستة أركان هي
  املذكورة

ويشترط فيهما أن يتأتى من كل واحد منهما اجلماع، فإذا كان الزوج صغرياً : املويل واملوىل عليها
  .، فإنه ال يصح منه اإليالءأو جمبوباً أو حنو ذلك

ويشترط فيها أن تكون امساً من أمساء اللّه أو صفة من صفاته، أو تعليقـاً، أو نـذراً،   :  الصيغة
ويشترط يف احمللوف عليه أن يكون ترك الوطء خبصوصه، فلو حلف على ترك االستمتاع ا فيما دون 

شهر ولو بلحظة، ويشترط يف الصـيغة أن  ذلك فإنه ال يصح، ويشترط يف املدة أن تزيد على أربعة أ
  : تنقسم الصيغة إىل قسمنيوتكون لفظاً يشعر بترك الوطء، 

واللّه ال يقع مين تغييب حشفة يف فرجك، أو واللّـه ال  : وذلك مثل أن يقول: الصيغة الصرحية
أردت : أردت الوطء بشيء آخر، فإنه يصدق ديانة ال قضاء، ولو قال: أطؤك، أو ال أجامعك، فإن قال
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  . بالفرج الدبر فإنه يصدق ديانة أيضاً
وذلك مثل قوله واللّه ال أمسك أو ال أباضعك، أو ال أباشرك، أو ال آتيك، أو ال : صيغة الكناية

 . أغشاك، فإنه ال يكون مولياً إال إذا نوى اجلماع، ألن هذه األلفاظ مل تشهر فيه
  :حلنابلةامذهب 

  :١وأركانه عندهم
مسلم، وكافر، وحر، وعبد، وبالغ، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض مرضاً  ويصح من: املويل

  .يرجى برؤه، وال يصح من جمنون وعاجز عن الوطء بسبب شلل يف عضو التناسل أو قطع أو حنو ذلك
  .يصح اإلياء من زوجة ميكن وطؤها، سواء دخل ا أو مل يدخل: املوىل عليها

الزوج على ترك اجلماع يف القبل خاصة، وأن حيلف باللّه  ويشترط فيها أن حيلف: صيغة اإليالء
  :أو صفة من صفاته، وتنقسم إىل قسمني

وهي كل لفظ دل على إتيان املرأة صرحياً، كإدخال الذكر يف الفرج وحنو ذلك : الصيغة الصرحية
  .من العبارات الصرحية اليت ال حتتمل غري هذا املعىن، ويعامل به قضاء وديانة

. وهي إما أن تكون صرحية يف القضاء فقط، وهي كل لفظ دل على اجلماع عرفاً: ايةصيغة الكن
واللّه ال وطئتك، أو ال جامعتك، أو ال باضعتك، أو حنو ذلك، وحكم هذا أنه : ومن ذلك أن يقول

تارة يعامل به قضاء، وال يسمع منه أنه أراد معىن آخر، ولكن إن كان صادقاً فإنه ينفعه بينه وبني اللّه، و
واللّه ال أنام معك يف فراش واحد وحنو ذلك، فإذا مل ينو ترك اجلماع : ال يكون مولياً إال بالنية، كقوله

 .فإنه ال يكون مولياً
 .وهي أن حيلف على أكثر من أربعة أشهر: املدة

  :مذهب الظاهرية
رب عنه ابـن  وخيتلف عن سائر املذاهب يف كثري من الفروع، وخالصة املذهب يف اإليالء كما يع

  :٢حزم هي
أو الذميـة،  ، أو األمة املسلمة ، ويصح من العبد واحلر من زوجته احلرة : املويل واملوىل عليها

، الكبرية أو الصغرية، ويشترط أن تكون زوجة، فلو آىل من أجنبية مث تزوجها مل يلزمه حكم اإليالء 
  .لكن جيرب على وطئها
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فإن فاء إىل واحـدة  ، وقف هلن كلهن من حني حيلف  ومن آىل من أربع نسوة له بيمني واحدة
وليس عليه ، فال يزال يوقف ملن مل يفئ إليها حىت يفيء أو يطلق ، وبقي حكم البواقي ، سقط حكمها 

وهو ، ولكل واحدة حكمها ، ألا ميني واحدة على أشياء متغايرة ؛ يف كل ذلك إال كفارة واحدة 
  .مؤل من كل واحدة منهن

أو أن ، أن ال يطأ امرأتـه  : أو باسم من أمسائه تعاىل،  تعاىلوهي أن حيلف باهللا :  الءصيغة اإلي
سواء قال ذلك يف غضب أو يف رضا لصـالح  ، أو بيت ، وإياها فراش ، أو أن ال جيمعه ، يسوءها 
 ساعة فأكثر إىل مجيـع  - فسواء وقت وقتا  - استثىن يف ميينه أو مل يستثن  - أو لغري ذلك ، رضيعها 

  .أو مل يوقت، فاحلكم يف ذلك واحد - عمره 
أو غري ذلك فليس مؤليا، وعليـه  ، أو مشي ، أو صدقة ، أو عتق ، ومن حلف يف ذلك بطالق 

  .ألنه حلف مبا ال جيوز احللف به، األدب 
سواء طلبت املرأة ذلك أو مل تطلب ، يؤجل له يف ذلك أربعة أشهر من حني حيلف : مدة اإليالء

وإن أىب مل يعترض حىت ، و مل ترض، فإن فاء يف داخل األربعة األشهر فال سبيل عليه رضيت ذلك أ، 
حىت يفعل ، فإذا متت أجربه احلاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق ، تنقضي األربعة األشهر 

اجلماع  إال أن يكون عاجزا عن، أو ميوت قتيل احلق إىل مقت اهللا تعاىل  تعاىلكما أمره اهللا ، أحدمها 
، وحيسن الصحبة ، لكن يكلف أن يفيء بلسانه ، فال جيوز تكليفه ما ال يطيق ، ال يقدر عليه أصال 

  .وال بد من أحدمها، أو يطلق ، واملبيت عندها 
  :مذهب الزيدية

  :هي ١ وأركانه عندهم
نون فال ويشترط فيه أن يكون مكلفا، ولو عبدا أو جمبوب الذكر، احتراز من الصيب وا: املويل

يصح إيالؤمها، ويصح من السكران، وأن يكون خمتارا، فال ينعقد من املكره إال أن ينويه،  وأن يكون 
  . مسلما، فال يصح من الكافر ولو ذميا، وأن يكون غري أخرس، فال يصح من أخرس باإلشارة

فال يقع اإليالء  ويشترط فيها أن تكون زوجة، ولو بنكاح فاسد ال مملوكته أو أجنبية،: املوىل منها
عليهما، ويشترط كون الزوجة احمللوف منها حتته يف احلال ولو ناشزة، فلو كانت مطلقة يف احلال ولو 

أما املظاهرة فيصح اإليالء منها، ومىت آىل من زوجته بالشروط املعتـربة  ، رجعيا مل يصح إيالؤه منها 
م كبرية مدخولة أم غـري مدخولـة   ثبت حكم اإليالء كيف كانت سواء كانت حرة أم أمة صغرية أ

  . صحيحة أم رتقاء
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ويصح اإليالء من زوجة واحدة أو أكثر حنو أن حيلف ال وطئ زوجاته، ولو وطئ بعد مضـي  
األربعة األشهر أو مات بعضهن فللباقيات أن يرافعن وإذا وطئ واحدة منهن قبل األربعة األشـهر مل  

شهر ثبت لكل واحدة حق املرافعة سواء نوى اجلميع يبطل حكم اإليالء ومل حينث ومىت مضت أربعة أ
  .أو أطلق

وال يقع اإليالء عندهم بتشريك حنو أن حيلف ال وطئ فالنة مث قال وأنت يا فالنـة مثلـها أو   
ألن التشريك كناية واليمني . أشركتك معها فإنه ال يقع اإليالء يف حق اليت شركها ويقع يف حق األوىل

، قال وأنت يا فالنة كان موليا منهما ألنه صريح إذا مل يقل أو معها بل سكت  كناياا حمصورة، أما لو
  وكذا لو خري فقال فالنة أو فالنة وقع 

ويشترط أن تكون قسما، وهو أن حيلف باهللا تعاىل ولو ملحونا أو بصفة لذاته كقدرته :الصيغة
و بالفارسية ملن يعرفها، فلو وعظمته أو بصفة لفعله ال يكون على ضدها كالعهد واألمانة، ويصح ول

حلف بغري ما تقدم مل يكن إيالء، وذلك كاحلرام حنو أن يقول هي علي حرام ال وطئتها أربعة أشهر، 
وذلك كاليمني املركبة حنو أن يقول امرأته طالق أو عبدي حر أو ماله صدقة أو عليه صوم كـذا إال  

  . لزم احمللوف به لو جامعها وطئ امرأته  أربعة أشهر فإنه ال يقع بذلك إيالء وإن
ويشترط أن يكون قسمه متعلقا بأن ال وطء، ولو كان حلفه من الوطء هلا لعذر أوجب تلـك  
اليمني سواء كان العذر يرجع إليه بأن يكون ممن يضره اجلماع أو يرجع إىل غريه كالرضيع وحنو ذلك 

  :فإنه ينعقد مع ذلك اإليالء، وتنقسم الصيغة إىل قسمني
وهي أن يكون حلفه متعلقا بالوطء إما مصرحا بذلك، فال حيتاج إىل نية، كأن : الصرحية الصيغة

حيلف ال جامعها يف فرجها ولو مل يقل يف قبلها ألنه ينصرف إىل القبل أو ال غشيها أو ال أدخل ذكره 
حيتاج إىل أو ال افتضها وهي بكر ولو مل  يقل بذكره ألن العرف فيه أنه يريد بذكره فال ، يف فرجها 

  .ذكره ألنه يف حكم املنطوق به ويدين باطنا فقط
ال قرب منها أو ال آتاها أو ال مجع رأسهما وسادة فهذه وحنوها حتتاج إىل : ومثاهلا: صيغة الكناية

  . نية
يشترط أن يكون املوىل مطلقا لعدم وطئه هلا كأن حيلف ال وطئها وأطلق ومل يؤقته : تقييد الصيغة
قتا لعدم وطئه هلا إما مبوت الزوجة أو موته أو موت أيهما، فيثبت حكم اإليالء بذلك بوقت أو كان مو

  .ال لو وقت مبوت غريمها فال يثبت حكم اإليالء، 
ويشترط أن ال يستثين باللفظ، ال بالنية فإن استثىن وكان املستثىن من اإليالء غري معني فإنه يبطل به 

مرة واحدة أو إال مرتني أو حنو ذلك، فهذا ال يكون إيالء ألنه  ال جامعتك سنة إال: اإليالء كأن يقول
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مل يعلم أن مدة اإليالء أربعة أشهر فصاعدا لعدم تعيني الوقت املستثىن من اإليالء إال إذا استثىن ما تبقى 
  .معه األربعة، فإنه يصح إيالؤه

ال دون األربعة األشهر  وهي أربعة أشهر فصاعدا من يوم اليمني فإنه يكون موليا،: مدة اإليالء
فال يكون موليا، فلو حلف منها ثالثة أشهر مث يف الشهر الثاين حلف منها كذلك مث مل يزل كذلك فال 

  .يكون موليا وإن حصل الضرار ألنه مل يقيده بأربعة أشهر
ال : كـأن يقـول  ، ولو وقته مبا يعلم أو يظن أنه ال يأيت إال بعد مضي األربعة فإنه يكون موليا 

أو حىت يصل فالن وهو يف تلك احلال يف جهة بعيدة لو سار مل ، وطئتك حىت تطلع الشمس من املغرب
يصل إال ألربعة أشهر فصاعدا فإنه يكون يف مجيع هذه الصور موليا ويقع اإليالء ولو وصل يف احلال 

  . هرألن العربة بالظن لعدم وصوله لدون األربعة األشهر وهلا مرافعته بعد مضي أربعة أش
فإذا آىل من زوجته رافعته إىل احلاكم بعد مضي أربعة أشهر فتطالبه برفع التحرمي، وإن  كانت قد 
عفت عن املطالبة فلها أن تطالبه بعد العفو إن رجعت عن العفو، ولو كانت ناشزة يف مدة احللف، فإن 

فإن مل تعف عنه كان هلا ، رجعت بعد مضيها مل يكن هلا أن ترافعه بعد ذلك، ألنه قد ارتفع التحرمي 
  .مطالبته بعد أربعة أشهر ولو قد مضت مدة اإليالء

  :مذهب اإلمامية
  :هي ١ وأركانه عندهم

حرة كانت ، والقصد ويصح من اململوك ، واالختيار ، وكمال العقل ، ويعترب فيه البلوغ : املؤيل
وتكون فيئته ، أشبهه اجلواز ، ومن الذمي ومن اخلصي، ويف صحته من ابوب تردد ، زوجته أو أمة 
  .كفيئة العاجز

وأن تكون مدخوال ا  ويف وقوعه ، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد ال بامللك : املؤىل منها
وإليها ، املنع، ويقع باحلرة واململوكة، واملرافعة إىل املرأة لضرب املدة : أظهره، باملستمتع ا اختالف 

ويقع اإليالء بالذمية كمـا يقـع   . وال اعتراض للمويل، ولو كانت أمة  بعد انقضائها املطالبة بالفيئة
  .باملسلمة

مع القصد إليه صرحيه ، مع التلفظ،  ويقع بأي لغة ، ال ينعقد اإليالء إال بأمساء اهللا تعاىل : الصيغة
ليـه  أو ما يدل ع، واهللا ال أدخلت فرجي يف فرجك، أو يأيت باللفظة املختصة ذا الفعل : أن يقول

فإن قصد اإليالء صح، وال يقع مع جترده عن ، ال جامعتك أو ال وطئتك : صرحيا، وكنايته أن يقول
: فقد اختلف فيه ،ولو قال، أو ال ساقفتك ، النية، أما لو قال ال أمجع رأسي ورأسك يف بيت أو خمدة 
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مها اشتراطه، فلو علقه مل يكن موليا، واختلف يف تقييد الصيغة على قولني أظهر، ال جامعتك يف دبرك 
  .أو زمان متوقع كان الغيا، بشرط 

مل يقع ولو قصد اإليالء، ولو قال إن ، أو بالتحرمي ، أو بالصدقة ، ولو حلف بالعتاق أن ال يطأها 
شركتك معها مل يقع بالثانية : وقال لألخرى، ولو آىل من زوجة . فعلي كذا مل يكن إيالء، أصبتك 
أو ، فلو حلف لصالح اللـنب  ، ء إال مع النطق باسم اهللا، وال يقع إال يف إضرار إذ ال إيال، ولو نواه 

  .وكان كاألميان، مل يكن له حكم اإليالء ، لتدبري يف  مرض 
  :مذهب اإلباضية

  :هي ١وأركانه عندهم
، وشروطهما هي نفس شروط الظهار كما مر، ويستوى املرضع وغريهـا : املويل واملوىل منها

وابوب واحلر والعبد والصحيح واملريض، أما العبد فيصح إيالؤه بسيده أو أمره أو ويستوي اخلصي 
  .وقد قيل بأن اإليالء ال يلحق زوج املرضع ألن عدم وطء املرضع نفع لولدها، إجازته 

كأن ، فدخل ما ال حلف فيه ، هي الكالم املانع من وطء الزوجة ولو أمة غري الظهار : الصيغة
أو علي كذا نذرا أو عتق أو طالق أو مشي إىل بيت اهللا سبحانه وتعاىل ، تصدق بكذا علي أن أ: يقول

وإن آىل من األربع ، وإن حلف بغري اهللا وغري صفته فال إيالء وال كفارة ، إن مسستها أو إن مل أمسها 
ـ ، أو أقل بكالم واحد فكفارة أو بكل على حدة فكل بكفارة  اد ومن آىل على شيء فأراد فعله فليف

  .وال يضر الفعل بعد ذلك، ويفعل مث يراجع 
وإذا مجع مـا  ، وإن ترك الوطء لئال يهزل جسمه أو خمافة من الغسل أو حنو ذلك مل يكن إيالء 

واهللا ال أمسها لئال يهزل جسمي أو لربودة : فلو قال، يكون إيالء وما ال يكون إيالء حكم باإليالء 
  .وإن قيده فله حكم قيده، الف املس ومل يقيده فهو ألربعة أشهر وإذا نفى احل، املاء علي لكان إيالء 

  .وأجل اإليالء من يوم احللف مدة أربعة أشهر: مدة اإليالء
  أركان اإليالء وشروطه

  املويل: الركن األول
  :ومن الشروط اليت ذكرها الفقهاء هلذا الركن مع اختالف بينهم يف تفاصيلها

   :التكليف
بار هذا الشرط، فلذلك ال يصح إيالء الصيب وانون لعدم تكليفهما، وألنه اتفق الفقهاء على اعت
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  .كما مل تنعقد سائر التكاليف الشرعيةفلم ينعقد منهما ، قول جتب مبخالفته كفارة أو حق 
  : القدرة على املعاشرة اجلنسية

رتقـاء أو   اختلف الفقهاء فيمن آىل وهو مريض أو بينه وبني زوجته مسرية أربعة أشهر أو هي
صغرية أو هو جمبوب على أقوال متعددة يرجع معظمها إىل صحة الفيء باللسان مع اختالف يف بعض 

  :١التفاصيل اليت قد تستدعيها اإلجراءات القضائية، وسنذكر هنا بعض ما ورد يف ذلك جمردا من أدلته
ولو كان ، مبضي املدة إذا فاء إليها بلسانه ومضت املدة والعذر قائم، فذلك يفء صحيح وال تطلق  •

حمرما باحلج وبينه وبني احلج أربعة أشهر مل يكن فيؤه إال اجلماع، وهو قول احلنفية، وقال زفـر  
 .فيؤه بالقول:

ألنه ال يكلف ما ال يطيق، ؛ إن مضى األربعة األشهر وهو مريض أو حمبوس مل يوقف حىت يربأ  •
 منها وهو مريض فحل أجل اإليالء وهو أرأيت إن كان آىل: قلت:) وهو قول مالك، ويف املدونة

فإن كان فاء وكان ال ، يطلق عليه إذا مل يفئ: أيطلق عليه السلطان أم ال ؟ قال، مريض فوقفته 
مثل عتق : ومما يعلم به فيئته إن كانت عليه ميني يكفرها، يقدر على الوطء فإن له يف ذلك عذرا 

: فيئته تعرف إذا سقطت عنه  اليمني، قال مالـك  رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف باهللا فإن
وكذلك لو كان يف سجن أو يف سفر كتب إىل ذلك املوضع حىت يوقف على مثل هذا ،قال ابن 

فإن صح ، فإن مل تكن ميينه اليت حلف ا أن ال جيامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة بالقول : القاسم
  ٢( طلقت عليه أو خرج من السجن أو قدم من سفر فوطئ وإال

، أن املويل إذا كان له عذر من مرض أو كرب أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء ،فليفئ بلسانه  •
  .جيزيه ذلك، وهو قول احلسن بن صاحل، قد فئت إليك : يقول

إذا آىل من امرأته مث مرض أو سافر فأشهد على الفيء من غري مجاع وهو مريض أو مسـافر وال   •
وكذلك إن ولدت يف األربعة األشهر ، فليكفر عن ميينه وهي امرأته ، فاء  يقدر على اجلماع فقد

  . أو حاضت أو طرده السلطان فإنه يشهد على الفيء وال إيالء عليه، وهو قول األوزاعي
وال ، إذا مرض بعد اإليالء مث مضت أربعة أشهر فإنه يوقف كما يوقف صحيح فإما فاء وإما طلق  •

  .ل الليث بن سعديؤخر إىل أن يصح، وهو قو
إذا آىل ابوب ففيؤه بلسانه، ولو كانت صبية فآىل منها استؤنفت به أربعة أشهر بعدما تصري إىل  •

ولو آىل وهي ، ولو أحرم مل يكن فيؤه إال اجلماع ، واحملبوس يفيء باللسان ، حال ميكن مجاعها 
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ال إيالء :) ، وقال يف اإلمالءبكر فقال ال أقدر على افتضاضها أجل أجل العنني، وهو قول الشافعي
 (على ابوب

حبسب حالة عجزه، فإن كان عجـزه عارضـا   حكمه خيتلف ،  املعاشرة اجلنسيةالعاجز عن أن  •
، فصح منه االمتناع منه ،  ذلكألنه يقدر على ؛ فإنه يصح إيالؤه ، مرجو زواله كاملرض واحلبس 

ألا ميني على ترك مستحيل ؛  يصح إيالؤه فإنه ال، إما إن كان غري مرجو الزوال كاجلب والشلل 
، فإنه متعذر منه ، وهذا ال مينعه ميينه ،  املعاشرةوألن اإليالء هو اليمني املانعة من ، فلم تنعقد ، 

   .وقد نص عليه احلنابلةضر املرأة ميينه، يوال 
   :الترجيح

عبري يدل علـى رجوعـه   نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الفيء يف هذه احلالة يتحقق بأي ت
لزوجته، سواء كان بلسانه أم بإشارته أم دية يرسلها إليها، ألن القصد هو الرجوع للزوجة، وهـو  
يتحقق بكل ما سبق، أما الرجوع للمعاشرة فيترك ذلك للرغبة اليت تدعو إىل ذلك، وال يصح تدخل 

ريها، فال يصح أن تتهرب للقضاء القضاء بصورة قد تنفره عن هذه الرغبة، وللزوجة دخل كبري يف توف
  .وحنوه

وقد ذكر اجلصاص بعض األدلة اليت تدل على صحة الفيئة باللسان، وسنذكرها هنا لنستدل ا 
  : على غري اللسان، فالداللة يف كليهما واحدة

لفيء الرجوع ألن ا؛ وهذا قد فاء  )٢٢٦:البقرة(﴿ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾: تعاىلقوله  •
قد فئـت  : فإذا فاء بالقول فقال، وهو قد كان ممتنعا من وطئها بالقول وهو اليمني ، إىل الشيء

  .فتناوله العموم، إليك، فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إىل ضده 
  .أنه ملا تعذر مجاعها قام القول فيه مقام  الوطء يف املنع من البينونة •

  املوىل منها: الركن الثاين
للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم  ﴿: تعاىلاتفق الفقهاء على أن اإليالء ال يكون إال من الزوجة لقول اهللا 

، فال يكون موليا منـها  ، ، وألن غري الزوجة ال حق هلا يف وطئه )٢٢٦:البقرة(﴾تربص أَربعة أَشهرٍ 
  :كاألجنبية، ويتعلق ذا الشرط املسائل التالية

  :اإليالء على أجنبية 
فهل يكون موليا بذلك على ، مث نكحها ، اختلف الفقهاء فيما لو حلف على ترك وطء أجنبية 

  :قولني
وابـن املنـذر   ، وأيب ثور ، وإسحاق ، مل يكن موليا لذلك، وهو قول الشافعي : القول األول
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  : ،ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .، وهذه ليست من نسائه)٢٢٦:البقرة(لَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم ﴾﴿ ل: قول اهللا تعاىل •
  .فلم يتقدمه كالطالق والقسم، أن اإليالء حكم من أحكام النكاح  •
مل يكن قاصـدا  ، وإذا كانت اليمني قبل النكاح ، أن املدة تضرب له لقصده اإلضرار ا بيمينه  •

  .فأشبه املمتنع بغري ميني، لإلضرار 
ألنه ممتنع من وطء امرأته ؛ يصري موليا إذا بقي من مدة ميينه أكثر من أربعة أشهر : قول الثاينال

  .كما لو حلف يف الزوجية، وهو قول املالكية، فكان موليا ، حبكم  ميينه مدة اإليالء 
فحلف أن ال ، وهو قول احلنفية، وهو أنه إن مرت به امرأة يف احلكم، التفصيل : القول الثالث

؛ فواهللا ال قربتها، فإنه يصري موليا ، إن تزوجت فالنة : مل يكن موليا، أما إن قال، مث تزوجها ، يقرا 
  .فأشبه ما لو حلف بعد تزوجيها، ألنه أضاف اليمني إىل حال الزوجية 

   :الترجيح
حلف  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث لصحة التعليق يف األميان، فمثل هذا كمثل من

على أن ال يأكل طعاما معينا، فإنه لو أكله وجبت عليه الكفارة، وهذه املسألة تعبدية حمضة عالقتـها  
  . باألميان أكثر من عالقتها باإليالء

  : املطلقة طالقا رجعيا
  :اختلف الفقهاء يف صحة اإليالء من الرجعية على قولني

فألن مينع صحته ابتداء ، اإليالء إذا طرأ ألن الطالق يقطع مدة ؛ ال يصح إيالؤه  :القول األول
  .أوىل، وهو رواية عن أمحد

وأصحاب الرأي، ورواية عن أمحد، ، والشافعي ؛ صح إيالؤه، وهو قول مالك ي: القول الثاين
  .كغري املطلقة، فصح إيالؤه منها ، واستدلوا على ذلك بأا زوجة يلحقها طالقه 

  :الذي حتتسب فيه مدة اإليالء على رأيني وقد اختلف أصحاب هذا القول يف الوقت
وإن كانت يف العدة، وهو قـول أيب  ، إذا آىل منها احتسب باملدة من حني آىل : الرأي األول

  : حنيفة ورواية عن أمحد ،واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .كما لو مل تكن مطلقة، احتسب عليه باملدة من حني إيالئه ، أن من صح إيالؤه  •
  . كما لو مل يطلقها، فاحتسب عليه باملدة فيها  ،أا مباحة  •
فهي كسائر ، وال يصح اإليالء منها حبال ، ألا ليست زوجة ، أنه ال يصح قياسها على البائن  •

  .األجنبيات
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وهو قول الشافعي ورواية عن أمحد، ، أنه ال حيتسب عليه باملدة إال من حني راجعها : الرأي الثاين
  :يليواستدلوا على ذلك مبا 

  .فأشبهت البائن، أا معتدة منه  •
فـأوىل أن ال  ، مث ال حيتسب عليه بشيء من املدة قبل رجعتـها  ، أن الطالق إذا طرأ قطع املدة  •

 . يستأنف املدة يف العدة
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة أنه يصح إيالؤه إن راجعها، وجتب عليه الكفارة إن أطلق املـدة أو  
ث فيها، وللزوجة احلق يف أحكام اإليالء اخلاصة ا إذا مضت عليها أربعة أشهر بعد حددها مبدة حن

  .إرجاعها ال بعد ميينه
فللمدة ذا معنيان مدة متعلقة بالكفارة، تبدأ من حني إيالئه، ومدة متعلقة حبق الزوجة تبدأ من 

  .  حني رجعتها
  :اإليالء قبل البناء 

  :بل الدخول على قولنياختلف الفقهاء يف صحة اإليالء ق
والشافعي، لعموم ، واألوزاعي ، ومالك ، يصح قبل الدخول، وهو قول النخعي : القول األول

  .فأشبه ما بعد الدخول، اآلية، ألنه ممتنع من مجاع زوجته بيمينه 
والثوري ومثلـه  ، والزهري ، ال يصح اإليالء إال بعد الدخول، وهو قول عطاء : القول الثاين

فلم تنعقد اليمني ، ألن الوطء متعذر دائما ؛ فإنه ال يصح اإليالء منهما ، من الرتقاء والقرناء  اإليالء
  .  كما لو حلف ال يصعد السماء، على تركه 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إذا علق ميينه كما ذكرنا سابقا، أو قصد التعليـق،  

أما حكم اإليالء املختص بالزوجة، فيبدأ عده من يـوم الـدخول،   فتجب عليه الكفارة مىت حنث، 
  .فتستطيع املطالبة حبقها بعده بأربعة أشهر

  صيغة اإليالء: الركن الثالث
  :ويتعلق ذا الركن املسائل التالية

  :لغة اإليالء 
نعقـد  ألن اليمني ت، اتفق الفقهاء على أن اإليالء يصح بكل لغة ولو كان ذلك ممن حيسن العربية

املمتنع من ذلـك  ، واملويل هو احلالف باهللا على ترك وطء زوجته . وجتب ا الكفارة، بغري العربية 
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وإن نـوى  ، مل يكن موليـا ، وهو ال يدري معناها ، بيمينه، فلذلك لو آىل بالعجمية من ال حيسنها 
صح منه قصد اإليالء بلفظ ألنه ال ي؛ وكذلك احلكم إذا آىل بالعربية من ال حيسنها . موجبها عند أهلها

ألن ؛ فالقول قوله إذا كان متكلما بغري لسانه ، فإن اختلف الزوجان يف معرفته بذلك . ال يدري معناه
جرى على لساين من : مث قال، األصل عدم معرفته ا، فأما إن آىل العريب بالعربية أو العجمي بالعجمية 

  .هرألنه خالف الظا؛ غري قصد  مل يقبل يف احلكم 
  :التعابري الدالة على اإليالء

  : قسمنياأللفاظ اليت يتم ا اإليالء إىل  قسم الفقهاء
  :الصيغة الصرحية 

  :وقد قسموها تقسيمات خمتلفة خنتار منها هذا التقسيم
واهللا ال : قولهك، يف احلكم والباطن مجيعا وهي الصيغة الصرحية : حكما وديانة ةالصرحي الصيغة

، وال أغيب أو أوجل ذكري يف فرجك، وال افتضضتك إذا كان ذلك للبكر خاصة،  وال أدخل، آتيك 
  . ألا ال حتتمل غري اإليالء، وهي صرحية 
مثل  تعاىلويدين فيما بينه وبني اهللا ، يف احلكم  ةصرحي تما كان وهي:  حكما ةالصرحي الصيغة

وال أتيتك ، وال قربتك ، مسستك  وال، وال باشرتك ، وال أصبتك ، وال جامعتك ، ال وطئتك : قوله
، وإمنا مل يقبـل حكمـا   ١وال اغتسلت منك، فهي صرحية يف احلكم، وال باعلتك ، وال باضعتك ، 

أردت  :الشتهار هذه األلفاظ يف الداللة على املعاشرة اجلنسية، وهلذا ال يقبل منه تأويله هلـا كقولـه  
وباإلصابة اإلصابة باليد، دين فيما بينه وبني اهللا  ،وباجلماع اجتماع األجسام ، بالوطء الوطء بالقدم 

  :ومن األدلة على هذه الصيغألنه خالف الظاهر والعرف، ؛ ومل يقبل يف احلكم ،   تعاىل
ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن  ﴿:أن القرآن الكرمي ورد ببعضها كما قال تعاىل  •

يح نم﴾رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرلَا  ﴿: تعاىل ، وقال)٢٢٢:البقرة(ثُ أَمو
 ﴾ اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشب١٨٧:البقرة(ت(  

  .أا تستعمل عرفا للتعبري عن املعاشرة اجلنسية يف الوطء •
  : يةكناصيغة ال

وهو ما عدا األلفاظ السابقة مع االختالف الوارد فيها بشرط أن حيتمل ، ما يعترب فيه النية وهي 
                                                

: باضـعتك : افعي يف قول علىالوطء واجلماع، وقال يفوقد اختلف يف اعتبار صراحة بعض هذه األلفاظ فقصرها الش   )١(
، وقـد  »فاطمة بضعة مين « : البضعة من البدن بالبضعة منه، كقوله ، ألنه حيتمل أن يكون من التقاء البضعتني ؛ ليس بصريح 

ـ ، وال يستعمل هذا اللفظ يف غري الوطء ، باضعتك مشتق من البضع : رد عليه بأن قوله رحيا مـن سـائر   فهو أوىل أن يكون ص
 . .األلفاظ



 ١٧٢

واهللا ال جيمع رأسي ورأسك شيء، ال ساقف رأسي رأسك  ألغيظنك، لتطـولن  : كقوله، اجلماع 
ـ  وه غيبيت عنك، ال مس جلدي جلدك، ال قربت فراشك، ال منت عندك، فإن أراد ذا الكالم وحن

ومل ، ألن هذه األلفاظ ليست ظاهرة يف اجلماع ؛ وإال فال ، كان موليا ، واعترف بذلك ، اجلماع 
  .يرد النص باستعماهلا فيه

، وألغيظنك ، ألسوأنك : كقوله، وتنقسم هذه األلفاظ إىل ما يفتقر فيه إىل نية اجلماع واملدة معا 
ألن ؛ اجلماع يف مدة تزيد على أربعة أشـهر   ولتطولن  غيبيت عنك، فال يكون موليا حىت ينوي ترك

غيظها يكون بترك اجلماع فيما دون ذلك، أما يف يف سائر األلفاظ فإنه يكون موليا ولو بنيـة تـرك   
  . اجلماع فقط

وقد ذكرنا سابقا أن هذا التقسيم ال يصح، وأن تكلف حفظ مثل هذه العبارات وامتالء كتـب  
فع ألن التعابري ختتلف حبسب الزمان واملكان واألعراف واللغات، فال الفقه ا قد ال جيدي شيئا من الن

يصح جتاهلها مجيعا واالكتفاء بعرف من األعراف رمبا مل يكن له وجود حىت يف الوقت الذي صنفت 
  .فيه تلك التصانيف

 والصحيح أن املعىن إذا كان واحدا فاإلعتبار بأى ):وقد رجح ابن تيمية هذا يف كل العقود فقال
لفظ وقع، وذلك أن اإلعتبار مبقاصد العقود وحقائقها ال باللفظ وحده، فما كان خلعا فهو خلع بأى 
لفظ كان، وما كان طالقا فهو طالق بأى لفظ كان، وما كان ميينا فهو مين بأى لفظ كان، وما كان  

تعاىل ذكر ىف كتابه إيالء   فهو  إيالء   بأى لفظ كان، وما كان ظهارا فهو ظهار بأى لفظ كان، واهللا 
الطالق واليمني والظهار واإليالء واإلفتداء وهو اخللع، وجعل لكل واحد حكما فيجب أن نعـرف  
حدود ما أنزل اهللا على رسوله، وندخل ىف الطالق ما كان طالقا، وىف اليمني ما كان ييمنا، وىف اخللع 

  ١ )إيالء ما كان خلعا، وىف الظهار ما كان ظهارا، وىف  اإليالء ما كان 
   أحكام تعليق اإليالء على شرط

  :إىل ما يلياإليالء حبسب إمكانية حصول املعلق عليه وعدمها  ينقسم
  :شرط مستحيلعلى  تعليقه
واهللا ال وطئتك حىت تصعدي السماء، أو يشيب الغراب، وقد اتفق الفقهاء على أنه مول : ٢كقوله

د إحالة وجوده يعلق على املستحيالت كما قال بذلك، ألن مقصوده من ذلك ترك وطئها، ألن ما يرا

                                                
 . ٣٣/١٥٦:جمموع الفتاوى   )١(
 . ٧/٤١٦: ، املغين٥/٣٥٧: ، كشاف القناع٨/١٠: املبدع   )٢(
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، ومعناه ال )٤٠:األعراف(﴾ولَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم الْخياط  ﴿:تعاىل يف الكفار
ر ألن الوطء متعذ؛ فإنه ال يصح اإليالء منهما ، ومثله اإليالء من الرتقاء والقرناء ، يدخلون اجلنة أبدا

  .  كما لو حلف ال يصعد السماء، فلم تنعقد اليمني على تركه ، دائما 
  :، هل هو مول بذلك أم ال، على قولني)واهللا ال وطئتك حىت حتبلي:(وقد اختلفوا يف قوله

أن احلمل بدون الوطء بهو مول بذلك، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك : القول األول
قَالَت  ﴿:مني عليه إيالء، كصعود السماء، ودليل استحالته قول مرمي مستحيل عادة، فكان تعليق الي

 رشنِي بسسمي لَمو لَدي وكُونُ لى يأَن با كَـانَ   ﴿:، وقوهلم )٤٧:آل عمران(﴾رونَ ماره تاأُخي
  .ه ملا نسبوها إىل البغاء بوجود الولد، ولوال استحالت)٢٨:مرمي(﴾أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا

ليس مبول إال أن تكون صغرية يغلب على الظن أا ال حتمل يف أربعة أشـهر، أو  : القول الثاين
آيسة، فأما إن كانت من ذوات األقراء، فال يكون موليا، ألنه ميكن محلها، وهـو قـول الشـافعية    

  .ال منيهنه ميكن حبلها من وطء غريه، أو باستدخ، ألوالقاضي
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن املرجع يف كل ذلك مقصده، فقد يكون اللفظ من حيث ظاهره 
صرحيا يف الداللة على شيء معني، ولكن مقصد قائله خالف ما يفهم منه، فلهذا يترك األمر من الناحية 

فيكلف بالفيئة يف املدة اليت حددها الشرع  التعبدية إىل مراد قائله، فيكفر حبسبه، أما من الناحية القضائية
بغض النظر عن الصيغة اليت قاهلا، وقد رأينا سابقا، بأن اإليالء مبعناه املقاصدي قد يتحقق ولو بـدون  

  .  ميني، كما أن الفيئة قد تتحقق بدون معاشرة وال كالم
  : على ممكن نعليقه

  : ١مها نيوهو على نوع
  : غري إراديتعليقه على أمر : القسم األول

  :وينقسم هذا النوع حبسب اليقني بوجوده مدة اإليالء وعدم وجوده إىل األقسام التالية
وهو ما يعلم أنه ال يوجد قبل أربعة أشهر، كقيام : تعليقه على معلوم عدم الوجود مدة اإليالء

  .الساعة، فإن هلا عالمات تسبقها، فال يوجد ذلك يف أربعة أشهر
وهو تعليقه على ما يغلب عليه عدم وجـوده يف  : دم الوجود مدة اإليالءتعليقه على مظنون ع

حىت أموت، أو حـىت  :أربعة أشهر، كخروج الدجال، والدابة، وغريمها من أشراط الساعة، أو قوله 
  .متويت، فيكون موليا بذلك، ألن الغالب أن ذلك ال يوجد يف أربعة أشهر

                                                
 . ٣/٣٤٨: ، مغين احملتاج٨/١٦٨: ، حواشي الشرواين٢/١٠٨: ، املهذب٧/٤١٩: املغين   )١(
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لوجود يف أربعة أشهر، وحيتمـل أن ال يوجـد،   وهو ما حيتمل ا: تعليقه على أمر مشكوك فيه
احتماال متساويا، كقدوم زيد من سفر قريب، أو من سفر ال يعلم قدره،  فهذا ليس بإيالء، ألنـه ال  

  .يعلم حلفه على أكثر من أربعة أشهر، وال يظن ذلك
أشهر، أو وهو أن يعلقه على ما يعلم أنه يوجد يف أقل من أربعة : تعليقه على أمر معلوم الوجود

فهذا ال يكون . يظن ذلك، كذبول بقل، وجفاف ثوب، وجميء املطر يف أوانه، وقدوم احلاج يف زمانه
  .واهللا ال وطئتك شهرا: موليا، ألنه مل يقصد اإلضرار بترك وطئها  أكثر من أربعة أشهر، فأشبه قوله

  :تعليقه على األفعال اإلرادية 
  :ن غريها، وينقسم ذلك إىل ثالثة أقسام ويشمل كل فعل منها تقدر عليه أو فعل م

  : تعليقه على فعل مباح ال مشقة فيه
واهللا ال أطؤك حىت تدخلي الدار، أو ال وطئتك ليال، أو واهللا ال وطئتك ارا، أو واهللا ال : كقوله

رر وطئتك يف هذه البلدة، أو حنو ذلك من األمكنة املعينة فهذا ليس بإيالء، ألنه ممكن الوجود بغري ض
  .عليها فيه

، وحنو هذا . وال صائمة، وال حمرمة ، وال نفساء . واهللا ال وطئتك حائضا: لو قال ومثل ذلك ما
  .فقد أكد منع نفسه منه بيمينه، ألن ذلك حمرم ممنوع منه شرعا ؛ مل يكن موليا 

ال يرجى إال أن يكون ا مرض ، واهللا ال وطئتك مريضة، فإنه ال يكون موليا لذلك : أما لو قال
ألنه بذلك يكون حالفا على ترك وطئها أربعة أشهر، أما لو قال ، أو ال يزول يف أربعة أشهر ، برؤه 

فإذا مل ، فإنه ال يصري موليا ، مث مرضت مرضا ميكن برؤه قبل أربعة أشهر ، ذلك هلا وهي صحيحة 
ألن ذلك مبرتلة ما ال ، عة أشهر صار موليا، ومثله مالو كان الغالب أنه ال يزول يف أرب، يرج برؤه فيها 

  .يرجى زواله
وألنه حمسن يف كونه ، واهللا ال وطئتك إال برضاك ،ألنه ميكنه وطؤها بغري حنث : ومثله ما لو قال

واهللا ال : كقوله، ألزم نفسه اجتناب سخطها، ويقاس على ذلك كل حال ميكنه الوطء فيها بغري حنث
  .إنه ال يكون مولياوحنو ذلك ف. أو حمزونة، وطئتك مكرهة 
  :واهللا ال وطئتك إن شئت، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: أما لو قال

احنلت ميينه، ، وإن أخرت املشيئة ، إن شاءت على الفور جوابا لكالمه صار موليا : القول األول
  .اختاري يف الطالق: كقوله، فكان على الفور ، وهو قول للشافعية، ألن ذلك ختيري هلا 

، نه يكون موليا بذلك، وهو قول احلنابلة، ألنه علق اليمني على املشيئة حبرف إن إ: القول الثاين
ال وطئتك إال برضاك، هو أا : كمشيئة غريها، والفرق بني هذا القول وقوله هلا، فكان على التراخي 
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: غري حنث، أما إذا قالحبيث ال ميكنه بعد ذلك الوطء ب، انعقدت ميينه مانعة من وطئها ، إذا شاءت 
، وهو حال سخطها ، واهللا ال وطئتك إال برضاك، فما حلف إال على ترك وطئها يف بعض األحوال 

  .  فيمكنه الوطء يف احلال األخرى بغري حنث
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من التفريق بني الناحية التعبدية والناحية القضائية، 
الناحية التعبدية تعترب نيته ومقصده من اليمني كما تعترب يف سائر األميان، ويف الناحية القضائية تعترب ففي 

  .معاشرته وعدمها يف الفترة احملددة لذلك شرعا، بغض النظر عن الصيغة اليت تلفظ ا
  :تعليقه على فطام ولدها

ها لئال يتضرر ولدها، ومل يـرد  يف  فيمن حلف أال يطأ امرأته حىت تفطم ولد ١اختلف الفقهاء
  :اإلضرار ا حىت ينقضى أمد الرضاع على قولني

 - وقد بلغىن أن علي بن أىب طالب : ال يكون موليا بذلك، وهو قول مالك، قال:القول األول 
  .سئل عن ذلك فلم يره إيالء، وبه قال الشافعي يف أحد قوليه  - رضي اهللا عنه 

  .ال اعتبار برضاع الولد، وبه قال أبو حنيفةيكون موليا، و:  القول الثاين
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن القصد الشرعي من حترمي اإليالء هو ما ينتج عنه 
من مضرة، فإذا انتفى املقصد انتفى معه احلكم، بل إنه ال يستبعد أن يقال باستحباب مثل هذه اليمني 

  .الصحيح إن كانت وسيلته للمقصد
  : لكن املقصد الصحيح هنا يستدعي أمرين

  .العلم بصحة ما قصده، ويتحقق بسؤال املختصني عن تأثري املعاشرة اجلنسية مثال يف الرضاع •
  . استئذان الزوجة يف ذلك، حىت ال تعتقد خالف ما قصد •

  :تعليقه على حمرم : القسم الثاين
قطي ولدك، فهذا إيالء، ألنه علقه مبمتنع شرعا، واهللا ال أطؤك حىت تشريب اخلمر، أو تس: ٢كقوله

  .فأشبه املمتنع حسا
ألنه حالف ؛ واهللا ال وطئتك طاهرا، أو ال وطئتك وطئا مباحا، فإنه يصري موليا :ومثله ما لو قال

  :فكان موليا، ومن املسائل اخلالفية املرتبطة ذا القسم، على ترك الوطء الذي يطالب به يف الفيئة 
                                                

 . ٣/١٠٧:القرطيب   )١(
 . ٧/٤١٨: ، املغين٨/١٢: املبدع   )٢(
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  : ياا على طالقها ثالثاتعليق إت
األقوال وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على إن وطئُتك، فأنت طالق ثالثاً، : وذلك بأن يقول مثال

  :١التالية
وأمر بالطالق، وهو قول بعض الشافعية ورواية عند احلنابلـة،  ، مل يؤمر بالفيئة : القول األول

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .فيصري مستمتعا بأجنبية، لكوا تبني منه بإيالج احلشفة ؛ أن الوطء غري ممكن  •
ولذلك قالوا يف من طلع عليـه  ، فيكون يف حكم الوطء ، أن الرتع يلتذ به كما يلتذ باإليالج  •

  أنه يفطر : فرتع، الفجر وهو جمامع 
 .فلمس الفرج بالفرج أوىل بالتحرمي، أن ملسها على وجه التلذذ ا حمرم  •
حيرم حتقيق ، وكما حيرم إيقاعه بلسانه، وهو طالق بدعة ، ل الطالق بعد اإلصابة أنه بالوطء حيص •

  . سببه
•  مرالقياس على الصائم إذا تيقن أنه مل يبق إىل طلوع الفجر إال قدر إيالج الذكر دون إخراجه، ح

وإن كان يف زمن اإلباحة، لوجود اإلخراج يف زمن احلظر، كذلك ها هنا حير ،م عليه عليه اإليالج
  .اإليالج، وإن كان قبل الطالق لوجود اإلخراج بعده

، وال يزيد على ذلك ، وقد رتبوا على هذا القول أن من وطئ فعليه أن يرتع حني يوجل احلشفة 
واختلفوا ، لكونه وطئا بعضه يف زوجته ، لتمكن الشبهة منه ، فال حد عليه ، وإن لبث أو متم اإليالج 

كما لو أوجل بعد ، فأوجب املهر ، ألنه حصل منه وطء حمرم يف حمل غري مملوك  يف املهر فقيل بلزومه
  . فكان تابعا له يف سقوط املهر، الرتع، وقيل بعدم لزومه ألنه تابع اإليالج يف حمل مملوك 

وهو ظاهر نص الشافعي، فإنه قول الشافعية، و ،جتوز الفيئة، وهو رواية عن أمحد: القول الثاين
وقف، فإن فاء، فإذا غيب احلشفة، طلقت منه ثالثاً، فإن . إن وطئتك، فأنت طالق ثالثاً: الولو ق(: قال

  )أخرجه مث أدخله، فعليه مهر مثلها
  . وترك الوطء ليس  بوطء، أن الرتع ترك للوطء  •
ادخل داري، وال تقم، استباح الدخول لوجوده عن إذن، : يدل على اجلواز أن رجالً لو قال لرجل •

ليه اخلروج ملنعه من املقام، ويكون اخلروج وإن كان يف زمن احلظر مباحاً، ألنه ترك، ووجب ع
  .كذلك هذا املؤيل يستبـيح أن يوجل، ويستبـيح أن يرتع، وحيرم عليه استدامةُ اإليالج

                                                
، مغـين  ٨/٦٩: ، روضة الطـالبني ١٥٤: ، خبايا الزوايا٨/٤٣: ، حواشي الشرواين٧/٣٤٠: ، املغين٦/١٢: فروعال   )١(

 . ٢/٤٧٩: خمتصر اختالف العلماء٢/٤٣٠: ، حاشية الدسوقي٤/٣٨: ، البحر الرائق٣/٢٩٣: احملتاج
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مر ما أ: ال حترم عليه معاشرة زوجته، وال تطلق عليه الزوجةُ، بل يوقف، ويقال له: القول الثالث
 طلق، وهو قول الظاهرية، وطاوس، وعكرمة، واختيار ابن تيمية،  ألن اليمنياهللا إما أن تفيء، وإما أن ت
بالطالق ال يوجب طالقاً، وإمنا يجزئه كفارة ميني، وقد سبق ذكر ذلك يف صيغة الطالق وأحكـام  

  .الطالق املعلق
   :الترجيح

شرة، ألن اإليالء مهما اختلفت صيغه ال يعتـرب  نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم حرمة املعا
طالقا، فال يصح أن جنمع بني تفريقني يف صيغة واحدة، مث نربط بينهما ليترتب عليهما من األحكام ما 
مل يرتبه الشرع، فاإليالء يف املسألة اليت ذكرنا يترتب على الفيئة فيه وفق القولني األولني الطالق، مع أن 

ئة كفارة اليمني بغض النظر عن الصيغة املذكورة مادام يقصد منها اإليالء، فلذلك الشرع رتب على الفي
  .نرى أن األرجح هو القول الثالث بناء عل ما ذكرنا يف صيغة الطالق من حكم الطالق املعلق

  : تعليقه إتياا على الظهار
إذا أتاها، فقد صار  فأنت علي كظهر أمي، وقد اتفق الفقهاء على أنه، إن وطئتك : مثل قوله هلا

  .وزال حكم اإليالء، ولو كفر قبل الظهار مل جيزئه، مظاهرا من زوجته 
  :تعليقه على ما يف فعله مضرة

واهللا ال أطؤك حىت تسقطي صداقك عين، أو حىت تكفلي ولدي، أو بيين دارك، : ١مثل أن يقول
ا أو مال غريها من غري رضى صاحبه أو حىت يبيعين أبوك داره وحنو ذلك، فهذا إيالء، ألن أخذه ملاهل

  . حمرم، فجرى جمرى شرب اخلمر
  :فواهللا ال وطئتك، وقد اختلف الفقهاء يف هذا اليمني على قولني، إن وطئتك : ومثله أن يقول
لكن إن وطئها صـار  ، ألنه ال يلزمه بالوطء حق ؛ أنه ال يكون موليا يف احلال : القول األول

  .متنع الوطء على التأبيد، وهو قول احلنابلة والصحيح عن الشافعيألا تبقى ميينا ؛ موليا
فيلحقه بالوطء ، ألنه ال ميكنه الوطء إال بأن يصري موليا ؛ أنه يكون موليا من األول : القول الثاين

  .ضرر، وهو قول الشافعي القدمي
   :الترجيح

لتعبدية اليت ترجع ألحكام اليمني نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا من التفريق بني الناحية ا
  .والناحية القضائية اليت ترجع ملطالبة الزوجة يف املدة احملددة شرعا

  : اجلمع بني أكثر من زوجة واحدة يف اإليالءحكم 
                                                

 . ٧/٤١٨: ، املغين٨/١٢: املبدع   )١(
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، واهللا ال وطئت واحدة منكن، وهو ينوي واحدة بعينها : على أنه إن قال لزوجاته ١اتفق الفقهاء
  .وصار موليا منها دون غريها، ويقبل قوله يف حتديد نيته يف ذلك، ا فإن ميينه تعلقت ا وحده

واهللا ال أقربكن، ومل ينو واحدة منهن، أو : أما إن نوى واحدة مبهمة منهن، بأن قال مثال لنسائه
واهللا ال وطئت كل واحدة منكن، فقد اختلف الفقهاء يف اعتباره موليا منهن مجيعا يف احلال أم ال :قال 

  :قوال التاليةعلى األ
، فإذا أصاب بعضهن ، يوقف لكل واحدة منهن ، أنه يكون موليا منهن كلهن :  القول األول

وال حينث حىت يطأ األربع، وهـو  ، ويوقف ملن بقي حىت يفيء أو يطلق ، خرجت من حكم اإليالء 
  .قول الشافعي واحلنفية

، وطء كل واحدة منهن من غري حنث ألنه ميكنه ؛ ال يكون موليا منهن يف احلال : القول الثاين
ألنه ال ؛ صار موليا من الرابعة ، فلم يكن موليا منها، فإن وطئ ثالثا ، فلم مينع نفسه بيمينه من وطئها 

ألنه ؛ وزال اإليالء ، احنلت ميينه ، أو طلقها ، ميكنه وطؤها من غري حنث يف ميينه، وإن مات بعضهن 
عاد حكم ، أو تزوجها بعد بينونتها، فإن راجع املطلقة . األربع وإمنا حينث بوطء، ال حينث بوطئهن 

  .ميينه، وهو قول عند الشافعية ووجه عند احلنابلة
ألنه ال ميكنه وطء واحدة بغري حنث، فصار مانعا ؛ أنه مول منهن كلهن يف احلال : القول الثالث

وزال ، واحنلت ميينه ، ث حن، فإن وطئ واحدة منهن ، لنفسه من وطء كل واحدة منهن يف احلال 
مل ينحل اإليالء يف البواقي، وهو قول عند الشـافعية  ، اإليالء من البواقي، وإن طلق بعضهن أو مات 

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢ووجه عند احلنابلة
 ﴿ولـه  ، وق)٣:اجلن(﴿ ما اتخذَ صاحبةً ولَا ولَدا﴾كقوله تعاىل ، أن النكرة يف سياق النفي تعم  •

ومن لَم يجعلْ اللَّه لَه نورا فَمـا لَـه مـن     ﴿:،  وقوله )٤:اإلخالص(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد﴾
واهللا ال شربت ماء من إداوة، فإنه حينث بالشرب مـن أي إداوة  : ،ومثل قول )٤٠:النور(نورٍ﴾

                                                
، التـاج  ١٢/١٦٣: ، روضة الطـالبني ٧/٤٢٢: ، املغين٥/٣٦٠: القناع ، كشاف٥/٣٦٦: ، الفروع٨/١٥: املبدع   )١(

 . ٢/٤٤٤: ، الشرح الكبري٤/١٢٠: واإلكليل
أما إن طالنب يف أوقات خمتلفة، فقد اختلفوا ، فإنه يوقف هلن كلهن ، وقد اتفق قول هؤالء فيما إذا طالنب كلهن بالفيئة    )٢(

  :يف ذلك على قولني
  . ميع وقت مطالبة أوالهن، وهو ظاهر كالم أمحديوقف للج: القول األول
، وقف للثالثة ، فإن طلقها ، وطلقها ووقف للثانية ، يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها، فإذا وقف لألوىل : القول الثاين

لعدم حنثـه  ؛ باق وإيالؤه ، ألن ميينه مل تنحل ؛ مل مينع من وقفه لألخرى ، وكذلك من مات منهن . وقف للرابعة، فإن طلقها 
وهـو مـذهب الشـافعي،    ، وسقط حكم اإليالء يف الباقيات ، أو قبله  احنلت ميينه ، وإن وطئ إحداهن حني وقف هلا . فيهن

 . .ورواية عن أمحد
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  . حلمل اللفظ عند اإلطالق على مقتضاه يف العموم، كانت 
  .كسائر األميان، فوجب أن تنحل ، أا ميني واحدة حنث فيها  •
فلم يبق ممتنعا من ، فال يلزمه بوطء الباقيات شيء ، ولزمته الكفارة ، أنه إذا وطئ واحدة حنث  •

  .كما لو كفرها، فاحنل اإليالء ، وطئهن حبكم ميينه 
 .يهاكاليت مل حيلف عل، ال يكون موليا منها ، أن من ال حينث بوطئها  •

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أنه إن قصد اإليالء من اجلميع، فإن الناحية التعبدية تتطلب منه كفارة 

واهللا ال آكل عنبا، فلفظ العنب ال ينصرف : واحدة، ألن مجيعا صرن كشيء واحد بالنسبة له، كقوله
  .املسألةحلبة واحدة، بل ينصرف لكل عنب، فكلذلك لو قال ما ذكر يف هذه 

أما من الناحية القضائية، فإن ذلك حق لكل زوجة على احلياد، فإن شاءت إحداهن أو بعضهن 
  .املطالبة يف املدة احملددة شرعا، فإن هلن ذلك

  أنواع املقسم به وأحكامها 
  :يتنوع املقسم به إىل أنواع كثرية ميكن حصرها فيما يلي

  : القسم على ما يلزمه باحلنث فيه حق
إن وطئتك : لفقهاء القائلون باإليالء املعلق على أنه إذا حلف مبا يلزمه باحلنث فيه حق كقولهاتفق ا

فأنت طالق، أو فأنت علي كظهر أمي، أو فأنت علي حرام، أو فلله علي صوم سنة أو احلج أو صدقة، 
  .فإنه يكون إيالء، ألنه يلزمه بوطئها حق مينعه من وطئها خوفه من وجوبه

. أرأيت إن قال المرأة إن تزوجتك فواهللا ال أقربك وأنت علي كظهر أمي: قلت( :ففي املدونة
وهو مبرتلة رجل قال المرأته واهللا ال ، نعم : فتزوجها أيلزمه اإليالء والظهار مجيعا يف قول مالك ؟ قال

  ١ ).أقربك وأنت علي كظهر أمي فهو مول مظاهر منها
ألنه ال ميلك قرباا يف ؛ ي كظهر أمي فهو مول إن قربتك فأنت عل: إن قال(: وقال السرخسي
وكذلك إن قال إن قربتك فأنت علي حرام وهو ينوي الطالق بذلك فهو مول ، املدة إال بظهار يلزمه 

ألنه ال ميلك قرباا يف املدة إال بطالق يلزمه وإن كان ينوي اليمني فهو مول أيضا يف قول أيب حنيفة ؛ 
  ١ )يا يف قول أيب يوسف وحممدوال يكون مول، رمحه اهللا 

                                                
 . ٢/٣١٦: املدونة   )١(
 . ٧/٣٣: املبسوط   )١(
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وقد سبق ذكر أن اإليالء يف هذه املسائل مجيعا إيالء حمض ال عالقة له بالظهار أو بالطالق، فيكفر 
  .كفارة اإليالء فقط

  : القسم على أمر مستحيل
إن وطئتك فأنت زانية، مل يكن موليا بذلك، ألنه ال يلزمه بالوطء حق، وال يصري قاذفا : ١كقوله

، ألن القذف ال يتعلق بالشرط، وال جيوز أن تصري زانية بوطئه هلا، كما ال تصري زانية بطلوع بالوطء
  .إن وطئتك، فلله علي صوم أمس: الشمس، ومثله ما لو قال

  : القسم على حق غري مايل
إن وطئتك، فلله علي أن أصلي عشرين ركعة، وقد اختلف الفقهاء يف هذا القسم : كما لو قال

  :على قولني
أنه يكون موليا بذلك، وبنذر فعل املباحات واملعاصي أيضا، فإن نـذر املعصـية   : القول األول

أن الصالة جتب بالنذر، فكان احلالف ا بموجب للكفارة،  وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك 
  .موليا، كالصوم واحلج

لق ا مال، وال تتعلق مبال، فال ال يكون موليا، وهو قول احلنفية، ألن الصالة ال يتع: القول الثاين
  .إن وطئتك، فلله علي أن أمشي يف السوق: يكون احلالف ا موليا، كما لو قال

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن هذا من الناحية التعبدية نذر يلزم الوفاء به، أما من الناحية القضائية، 

  .فإن حكم ذلك للزوجة يف املدة احملددة هلا شرعا
  املدة: الركن الرابع

  :١على األقوال التالية ٢اختلف الفقهاء يف  املدة اليت يعترب فيها احلالف على مقاطعة الزوجة موليا
من حلف على ترك الوطء يف قليل من األوقات أو كثري، وتركها أربعة أشهر، فهو : القول األول

                                                
 . ٨/٢٤٥: ، روضة الطالبني٢/١٠٥: ، املهذب٥/٣٥٦: ، كشاف القناع٨/٨: املبدع   )١(
ينحل اإليالء، ألنـه مل   نهفإ، مث كفر عن ميينه ، اتفق الفقهاء على أنه إن حلف شخص على ترك معاشرة زوجته عاما    )٢(

، احنل اإليالء حني الـتكفري  ، فأشبه من حلف واستثىن، فإن كان تكفريه قبل مضي األربعة األشهر ، يبق ممنوعا من الوطء بيمينه 
إذا ، صار كاحلالف على أكثر منها ، الوطء أقل  من أربعة أشهر، وإن كفر بعد األربعة وقبل الوقوف  وصار كاحلالف على ترك
 . مضت مدة ميينه قبل وقفه

، حاشـية  ٤/٣٣: ، إعانة الطالبني٧/٤١٤: ، املغين٨/١١: ، املبدع٥/٣٥٧: ، كشاف القناع٣/١٠٨: القرطيب: انظر   )١(
بداية ٢/٤٣٣: ، الشرح الكبري٤/١٠٦: ، التاج واإلكليل٢/٤٢٧: ، حاشية الدسوقي٣/٣٤٤: ، مغين احملتاج٤/٤٦:  البجريمي

 . ٢/٧٦: اتهد



 ١٨١

 ﴿: تعاىلبقوله ق، واستدلوا على ذلك مول، وهو قول النخعي، وقتادة، ومحاد، وابن أيب ليلى، وإسحا
، وهو مول، ألن اإليالء احللف، وهـذا  )٢٢٦:البقرة(﴾للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ 

  .حالف
أن املويل من حيلف على ترك الوطء أبدا أو مطلقا، وهو مروي عن ابن عباس، ألنه : القول الثاين

ما دون ذلك، أمكنه التخلص بغري حنث، فلم يكن موليا، كما لو حلف أن ال يقرا  إذا حلف على
  .يف مدينة بعينها

إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد كان موليا، وهو قول عطـاء، والثـوري،   : القول الثالث
، فكان أنه ممتنع من الوطء باليمني أربعة أشهربوأصحاب الرأي، ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك 

  . موليا، كما لو حلف على ما زاد
واهللا ال وطئتك، : أن حيلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول مثال:  القول الرابع

، وهو قول ابن عباس، وطاوس، وسعيد بن جبري، ومالـك، واألوزاعـي،   ١ألنه قول يقتضي التأبيد
  : لى ذلك مبا يليوالشافعي، وأمحد وأيب ثور، وأيب عبيد، واستدلوا ع

  . أن اهللا تعاىل عقب الفيء عقيب التربص بفاء التعقيب، فيدل على تأخرها عنه •
أنه مل مينع نفسه من الوطء باليمني أكثر من أربعة أشهر، فلم يكن موليا، كما لو حلف على تركه  •

  .قبلها
فال معىن للتربص، أن اآلية جعلت له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دوا،  •

  .ألن مدة اإليالء تنقضي قبل ذلك ومع انقضائه
  .أن تقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه يف مدة تناوهلا اإليالء •
أن املطالبة إمنا تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت املدة بأربعة فما دون، مل تصح املطالبة من غري  •

 .إيالء
   :الترجيح

لة هو أن العربة مبقصده يف اليمني من الناحية التعبدية، فيكفر عن ميينـه  نرى أن األرجح يف املسأ
حبسبه، أطلق املدة أو حددها، أما من الناحية املختصة باملرأة فإن العربة مبضي املدة املقررة شـرعا، ال  

  .بتحليل ما قاله وتوجيهه وجهة قد ال تكون مقصودة منه
                                                

واهللا ال وطئتك مدة، أو ليطولن تركي جلماعك، فإن ذلك خيضع لنيته يف تقدير املدة، فإن نوى مدة تزيـد  : أما إن قال   )١(
مل يكن إيالء، ألن لفظـه  ، مل يكن إيالء لذلك، وإن مل ينو شيئا ، ة فهو إيالء، وإن نوى مدة قصري، على أكثر من أربعة أشهر 

 .فال يتعني للكثري، يقع على القليل والكثري 



 ١٨٢

  : تقطيع مدة اإليالء
أو ، كثالثة أشهر وثالثة، نه بني مدتني متواليتني يزيد جمموعهما على أربعة وهو أن جيمع يف ميي

فواهللا ال وطئتك أربعـة  ، فإذا مضت ، واهللا ال وطئتك أربعة أشهر : بأن يقول مثال، ثالثة وشهرين 
  :فواهللا ال وطئتك شهرين، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني، أشهر، أو فإذا مضت 

  :  نه ليس مبول، واستدلوا على ذلك مبا يليأ: القول األول
  .كما لو مل ينو إال مدا، فلم يكن موليا ، أنه حالف بكل ميني على مدة ناقصة عن مدة اإليالء 

  .فأشبه ما لو اقتصر عليها، أنه ميكنه الوطء بالنسبة إىل كل ميني عقيب مدا من غري حنث فيها 
  : ذلك، واستدلوا على ذلك مبا يليأنه يصري موليا بقوله : القول الثاين

كما لو منعها بيمني ، فكان موليا ، أنه منع نفسه من الوطء بيمينه أكثر من أربعة أشهر متوالية 
  .واحدة

  .فأشبه ما لو حلف على ذلك بيمني واحدة، أنه ال ميكنه الوطء بعد املدة إال حبنث يف ميينه 
فال يكون ،  أن مينع من الوطء طول دهره باليمني فإن ذلك يفضي إىل، أنه لو مل يكن هذا إيالء 

 .موليا
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار نيته من ذلك اليمني من الناحية التعبدية، واعتبار املدة املقررة 
  .شرعا للمطالبة يف حق املرأة

  :اليمني على ما يقتضي مدة اإليالء
يف السنة إال مرة، وقد اختلف الفقهاء يف هذه اليمني، هل  واهللا ال وطئتك: بأن يقول مثالوذلك 

  :يعترب صاحبها موليا أم ال على قولني
وظاهر مـذهب  ، وأصحاب الرأي ، ال يصري موليا يف احلال، وهو قول أيب ثور : القول األول

ا وطئها وقد فإذ، فلم يكن ممنوعا من الوطء حبكم ميينه، الشافعي، ألنه ميكنه الوطء مىت شاء بغري حنث 
  .١صار موليا، بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر 

  .ملا ذكرنا يف اليت قبلها،؛ يصري موليا يف االبتداء، وهو قول الشافعي القدمي : القول الثاين
   :الترجيح

                                                
صـمت  : ولذلك لو قال، فلم خيتص يوما دون يوم ، واهللا ال وطئتك سنة إال يوما، ألن اليوم منكر : ومثله ما لو قال   )١(

مل خيتص يوما منها، وخالف يف ذلك زفر بقولـه  . ال أكلمك يف السنة إال يوما: لو قالو. مل خيتص اليوم اآلخر. رمضان إال يوما
ال وطئتك يف السـنة إال  : خبالف قوله، كالتأجيل ومدة اخليار ، بأنه يصري موليا يف احلال، ألن اليوم املستثىن يكون من آخر املدة 

 . فإن املرة ال ختتص وقتا بعينه، مرة 



 ١٨٣

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار نيته مطلقا، واعتبار مضي املدة للمرأة إن قصر يف حقها، وال 
لمراة يف مثل هذه األحوال مجيعا أن تعد األشهر واأليام لتذهب به إىل القاضي، بل عليهـا أن  ينبغي ل

  .تتلطف بالوسائل اليت تعيده إليها من غري جلوء ألحد
  آثار اإليالء 

  :نص الفقهاء على أنه ينتج عن اإليالء اآلثار التالية مع اختالف بني الفقهاء يف تفاصيلها
  بني الزوجة واملويل عند عدم الفيئ التفريق : األثر األول

اختلف الفقهاء يف كيفية التفريق بني املويل والزوجة، هل تطلق بنفس مضي املدة أم ال، علـى  
  :قولني

الذي ، ال تطلق بنفس مضي املدة، بل يضاف إىل ذلك أن ترافعه امرأته إىل احلاكم: القول األول
وعائشة وأيب الدرداء، وذا قال ، ق، وهو قول  ابن عمر فإن أىب أمره بالطال، ويأمره بالفيئة ، يوقفه 

وأبو ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، والشافعي، ومالك ، وطاوس ، وجماهد ، وعروة ، سعيد بن املسيب 
  : وابن املنذر، واستدلوا على ذلك مبا يلي، ثور 

بعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّـه  ﴿ للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَر: تعاىلقول اهللا  .٢
﴾يمحر لذكره الفيئـة  ؛ وظاهر اآلية يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر ، )٢٢٦:البقرة(غَفُور

  .بعدها بالفاء املقتضية للتعقيب
،ولو وقع مبضي  )٢٢٧:البقرة(وإِنْ عزموا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سميع عليم﴾ ﴿:قوله تعاىل بعدها 

وال يكون ، يقتضي أن الطالق مسموع ﴾   ﴿ سميع عليموقوله ، مل حيتج إىل عزم عليه ، املدة 
  .املسموع إال كالما

  كان تسعة عشر رجال من أصحاب حممد : أنه قول أكثر الصحابة، قال سليمان بن يسار
فكلـهم    عشر من أصحاب النيب  سألت اثين: يوقفون يف اإليالء، وقال سهيل بن أيب صاحل

  . ١وإال طلق، فإن فاء ، فيوقف، حىت ميضي أربعة أشهر ، ليس عليه شيء : يقول
  .كسائر اآلجال، فلم يستحق املطالبة فيها ، أا مدة ضربت له تأجيال 

كمدة العنة، ألن الطالق ال يقـع إال  ، فال يتقدمها وقوع ، أن هذه مدة مل يتقدمها إيقاع 
وهذه ، ويعرف عجزه عن الوطء بتركه يف مدا ، ألن مدة العنة ضربت له ليخترب فيها ،  مبضيها

  .كالدين، وال يستحق املطالبة إال بعد مضي األجل ، ضربت تأخريا له وتأجيال 
                                                

 . ٢/٥٦: د بن منصورسنن سعي: انظر   )١(
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ألن اإليالء عندهم طالق طلقت منه من غري رفع للحاكم، ، إذا مضت أربعة أشهر : القول الثاين
وهو شرط وقوع الطالق ، أما الذي يرجع إىل الوقت فهو مضي مدة اإليالء (: معلق، قال الكاساين

طالق  - وهو الرب  - ألن اإليالء يف حق أحد احلكمني ؛ باإليالء حىت ال يقع الطالق قبل مضي املدة 
يع وإِنْ عزمـوا الطَّلَـاق فَـإِنَّ اللَّـه سـم      ﴿:تعاىلمعلق بشرط ترك الفيء يف مدة اإليالء لقوله 

يملأنه إن عزم   - رضي اهللا عنهم  - وعدة من الصحابة ، ، وروي عن ابن عباس )٢٢٧:البقرة(﴾ع
  ١(الطالق ترك الفيء إليها أربعة أشهر فقد جعل ترك الفيء أربعة أشهر شرط وقوع الطالق يف اإليالء

   :الترجيح
ر حقوقها، تسـتطيع أن  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ألن ذلك حق للمرأة كسائ

تطالب بالتفريق على أساسه وهلا أن ال تطالب، والقول بوقوع الطالق بعد مضي املدة بدون طلـب  
حيول اإليالء إىل نوع من أنواع الطالق، وتنتفي بذلك اخلصوصية اليت جعلها الشرع له، وأعظم مضرة 

  .لذلك هي اإلكثار من الطالق الذي حصره الشرع يف أضيق األبواب
  :تفريق القاضي عند عدم الفيئ 

أو ، أو امتنع املعذور من الفيئة بلسانه ، نص الفقهاء على أنه إذا امتنع املويل من الفيئة بعد التربص 
واحدة كانت أو ، وقع طالقه الذي أوقعه ، أمر بالطالق، فإن طلق، امتنع من الوطء بعد زوال عذره 

فإا تفضي إىل البينونة ؛ ألنه حيصل الوفاء حبقها ا ؛ قة أكثر، وليس للحاكم إجباره على أكثر من طل
هل يطلق حلاكم عليه أم ال، على ، والتخلص من ضرره، وقد اختلفوا يف حال امتناعه من الطالق ، 

  :قولني
حلاكم عليه، وليس للحاكم أن يأمر بالطالق وال يطلق إال أن تطلب املرأة ايطلق : القول األول

وهو قول مالك ورواية عن أمحد، وقول للشافعية، ، وإمنا احلاكم يستويف هلا احلق ، ا ألنه حق هل؛ ذلك 
  .كقضاء الدين، قام احلاكم مقامه فيه ، وامتنع من هو عليه ، وتعني مستحقه ، ألن ما دخلته النيابة 

هو أو يطلق، و، حىت يفيء ، ويضيق عليه ، ليس للحاكم الطالق عليه، بل حيبسه : القول الثاين
مل يقم احلاكم ، ألن ما خري الزوج فيه بني أمرين  وهو قول الظاهرية، رواية عن أمحد، وقول للشافعية،

  .مقامه فيه كاالختيار لبعض الزوجات يف حق من أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة
   :الترجيح

قول الثاين، أما نرى أن األرجح يف املسألة أنه إن اقتصرت املدة على أربعة اشهر فقط هو األخذ بال
إن طالت املدة، واستعملت كل الوسائل، ومل يرجع الزوج لزوجته، بل بقي مصرا على إضراره ا، 

                                                
 . ٣/١٦١:بدائع الصنائع   )١(
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  .فإن هلا احلق يف طلب التفريق من زوجها، وللقاضي أن يطلقها منه دفعا للضرر
  :نوع التفريق 

  : لى قولنياختلف الفقهاء يف نوع الطالق الواجب على املويل، هل هو رجعي أو بائن ع
وابـن  ، وابن عمر ، وزيد ، وعلي ، هي تطليقة بائنة، وروي ذلك عن عثمان : القول األول

والنخعي ، وقبيصة ، ومسروق ، واحلسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وابن عباس ، مسعود 
  :  وأصحاب الرأي  واستدلوا على ذلك مبا يلي، وابن أيب ليلى ، واألوزاعي ، 
إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة وهي أحق (:مسعود وعمر بن اخلطاب كانا يقوالن أن ابن •

  ١ )بنفسها
  .فكان ذلك يف املدة كمدة العنة، أن هذه مدة ضربت الستدعاء الفعل منه  •

أو طلق احلاكم عليه، وقد روي عـن أيب  ، سواء أوقعه بنفسه ، هو طالق رجعي : القول الثاين
والزهري، وهو قول الشافعي، وروي عن أمحد  أن فرقة احلاكم ، ومكحول  ،بكر بن عبد الرمحن 

  :  تكون بائنة، واستدلوا على ذلك مبا يلي
كالطالق يف ،  فكان رجعيا ، وال استيفاء عدد ، أنه طالق صادف مدخوال ا من غري عوض  •

  . غري اإليالء
مل ، وألنه لو أبيح له ارجتاعها ، لقة وهذه ط، أنه ال يصح قياسه على فراق العنة، ألا فسخ لعيب  •

وألن ، ضربت له مدة أخـرى  ، فإنه إذا ارجتعها ؛ وهذه يندفع عنها الضرر ، يندفع عنها الضرر 
ورجعته دليل علـى رغبتـه   ، وهذا غري عاجز ، فال فائدة يف رجعته ، العنني قد يئس من وطئه 
 .فافترقا، وإقالعه عن اإلضرار ا 

   :الترجيح
األرجح يف املسألة التفريق بني طالقه هو وتطليق احلاكم عليه، أما طالقه هو، فهو كسائر  نرى أن

الطالق، طالق رجعي ميكن رجعتها يف العدة، وال حيتسب عليه إال طلقة واحدة، كما ذكرنا أدلة ذلك 
  .يف صيغة الطالق

ليق للحاكم فسـخ  أما تطليق احلاكم، فهو فسخ، ألن الطالق ال يكون إال من الزوج، وكل تط
كما رأينا يف الفصل اخلاص حبل العصمة الزوجية بيد القضاء، ويف ذلك من املصلحة عدم تكثري الطالق 

  . رعاية ملقصد الشارع من إتاحة أكثر الفرص للرجعة
  وجود املانع حال املطالبة 

                                                
 . ٢/٤٣١: الطربي   )١(
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  :وذلك خيتلف حكمه حبسب احلالتني التاليتني
  :الزوج وجود املانع من جهة : احلالة األوىل

وقد سبق ذكر املسألة عند بيان شروط املويل، وهي ترجع على اختالف التفاصيل فيها إىل قولني 
  :مها

، مىت قدرت جامعتها، وهو قول ابن مسـعود  : فيقول، يلزمه أن يفيء بلسانه : القول األول
، يب عبيـد  وأ، وعكرمة، واألوزاعي ، والثوري ، والزهري ، واحلسن ، والنخعي ، وجابر بن زيد 

قد : ال بد أن يقول: فئت إليك، وقال بعض الشافعية: وأصحاب الرأي، وقد اكتفى بعضهم بأن يقول
لـو قـدرت   : ففيئته أن يقول، إن قدرت وطئت، أما العاجز جلب أو شلل ، ندمت على ما فعلت 

وقد ترك ، ار ن القصد بالفيئة ترك ما قصده من اإلضرألألن ذلك يزيل ما حصل بإيالئه، ؛ جلامعتها 
  .والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر، قصد اإلضرار مبا أتى به من االعتذار 

يف حال العذر وغريه، وهو قول سعيد بن جبري وأيب ، ال يكون الفيء إال باجلماع : القول الثاين
  .ثور، واستدلوا على ذلك بأن الضرر بترك الوطء ال يزول بالقول

  :الترجيح
احلديث عن شروط املويل أن الرجوع يصح بكل ما يدل عليه من إشارة وهديـة   قد ذكرنا عند
ألن وعـده  ؛ وهو أحسن:(القول بصحة الفيء باللسان بقولهوقد رجح ابن قدامة وابتسامة وغريها، 

وإخبار بإزالته للضرر ، وفيه نوع من االعتذار ، دليل على ترك قصد اإلضرار ، بالفعل عند القدرة عليه 
   ١ )فئت إليك شيء من هذا: وال حيصل بقوله، كانه عند إم

  : وجود املانع من جهة الزوجة: احلالة الثانية
  :كذلك إذا كان املانع من جهة الزوجة فإن له حالتان

؛ ألنه لو منع مل ميكن ضرب املـدة  ، وذلك حني يكون املانع حيضا : تعني مدة لزوال العارض
واختلف يف النفاس، ، فيؤدي ذلك إىل إسقاط حكم اإليالء ، هر ألن احليض يف الغالب ال خيلو منه ش

ألنه نادر ؛ هو كسائر األعذار اليت من جهتها : ألن أحكامه أحكام احليض، وقيل؛ فقيل هو كاحليض 
  .فأشبه سائر األعذار، غري معتاد

، وحبسـها ، كصـغرها ومرضـها   ؛ وذلك يف سائر األعذار اليت من جهتها : دةاملعدم تعني 
، فمىت وجد منها شيء حال اإليالء ، وغيبتها ، ونشوزها ، وصيامها واعتكافها املفروضني ، إحرامها و

  . واملنع هاهنا من قبلها، ألن املدة تضرب المتناعه من وطئها ؛ مل تضرب له املدة حىت يزول 
                                                

 . ٧/٤٣٥:املغين    )١(



 ١٨٧

ألن ؛ مضى ومل ينب على ما ، استؤنفت املدة ، وإن وجد شيء من هذه األسباب يف كلتا احلالتني 
كمـدة  ، وجب استئنافها ، فإذا قطعتها . يقتضي كوا متوالية ﴾تربص أربعة أشهر  ﴿:قوله تعاىل 

انقطعت املدة، وإن بقيت يف يده وأمكنـه  ، الشهرين يف صوم الكفارة، وإن حنث وهربت من يده 
  . احتسب عليه ا، وطؤها 

  لزوم الكفارة عند الرجوع للزوجة ـ األثر الثاين 
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل : (للزوجة هي اجلماع، قال ابن املنذر ١فق الفقهاء على أن الفيئةات
، واتفقوا على أن أدىن الوطء الذي حتصل به الفيئة أن تغيب احلشفة يف ٢ )على أن الفيء اجلماع، العلم 

يكون ذلك  فيئة، ألنه  فال، أو يف الدبر ، الفرج ألن أحكام الوطء تتعلق به، أما لو وطئ دون الفرج 
  .وال يزول الضرر بفعله، ليس مبحلوف على تركه 

  :واختلفوا يف لزوم الكفارة له إذا فاء على قولني
وابن عباس، وبه ، تلزمه الكفارة، وهو قول أكثر العلماء، وقد روي ذلك عن زيد : القول األول

. وابن املنذر، وأصحاب الرأي ، عبيد  وأبو، ومالك ، وقتادة ، والثوري ، والنخعي ، قال ابن سريين 
  : وهو ظاهر مذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي

ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرة مساكني من أَوسط ما  ﴿: تعاىلقول اهللا  •
وسك أَو يكُملونَ أَهمطْعت﴾مهقوله إىلت :  كُمـانمفَظُوا أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كذَل ﴿

  )٢:التحرمي(﴿ قَد فَرض اللَّه لَكُم تحلَّةَ أَيمانِكُم﴾:،وقال تعاىل)٨٩:املائدة(﴾
وكفر عن ،  فأت الذي هو خري، فرأيت غريها خريا منها ، إذا حلفت على ميني :( قال النيب  •

  ١ )ميينك
واملغفرة ال ، فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة مث فعلها ، أنه حالف حانث يف ميينه  •

 كان  ومع ذلك، ما تقدم من ذنبه وما تأخر   قد غفر لرسوله   تعاىلألن اهللا ، تنايف الكفارة 
   ٢)وحتللتها، إال أتيت الذي هو خري ، إين واهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها :(يقول 

ال كفارة عليه، وهو قول احلسن وقول للشافعية، واستدلوا على ذلك مبـا قـال   : القول الثاين
  )٢٢٦:البقرة(﴾فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ﴿:قال  تعاىلألن اهللا ؛ كانوا يقولون ذلك : النخعي

                                                
فسمي اجلماع مـن  ، ألنه رجع من املغرب إىل املشرق ؛ ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا ، وأصل الفيء الرجوع    )١(

 . ألنه رجع إىل فعل ما تركه؛ املويل فيئة 
 . ٢/٤٥: ، اجلصاص٢/٤٢٣: ، الطربي٥/٢٧٤: األم: ، وانظر٧/٤٣٢: املغين   )٢(
 . سبق خترجيه   )١(
 .سبق خترجيه   )٢(



 ١٨٨

   :الترجيح
سألة هو القول األول ألن اإليالء ميني كسائر االميان، فلذلك تكفر مبا تكفر نرى أن األرجح يف امل

به، واملغفرة والرمحة اليت استدل ا أصحاب القول الثاين ال تتناىف مع الكفارة، بل هي دليل مستأنس به 
  .على وجوا زيادة على األدلة النصية



 ١٨٩

  الفهرس
  ١  وأحكامهاصيغ حل عصمة الزوجية 

  ٣  املطهرة السنة من

  ٤  املقدمة

  ٥  الباب األول ـ صيغ حل عصمة الزوجية

  ٥  أوال ـ أنواع التعبري عن الطالق وشروطها

  ٥  الطالق عن التعبري أنواع ـ ١
  ٥  الكتابة :الثاين النوع

  ٥  :حكم الطالق بالكتابة
  ٧  وأحكامها كتابة الطالق صيغة أنواع

  ٧  :ةالصيغة املقيد
  ٧  :الصيغة املطلقة

  ٨  بالكتابة الطالق شروط
  ٨  :ـ نية الطالق يف الكتابة ١
  ٨  :ـ أن تكون مستبينة مرسومة ٢

  ٩  اإلشارة :الثالث لنوعا
  ٩  :ـ تعريف ١
  ٩  :ـ حكم الطالق باإلشارة  ٢

  ١٠  :حكم ثبوت الثالث باإلشارة
  ١٠  :شروط الطالق باإلشارة

  ١٠  :أن يكون األخرس عاجزا عن الكتابة
  ١١  :أن تكون اإلشارة مفهمة

  ١٢  :أن يكون اخلرس دائما
  ١٢  اللفظ عن ارد القصد :الرابع النوع

  ١٥  ـ حكم اإلشهاد على الصيغة ٢

  ٢١  ثانيا ـ  ألفاظ التعبري عن الطالق وأحكامها



 ١٩٠

  ٢١  أوال ـ التعريف
  ٢١  الكناية ـ ١

  ٢١  :ـ الصريح  ٢
  ٢٢  الفقهية املذاهب يف الطالق عن التعبري ألفاظ :ثانيا

  ٢٢  :مذهب احلنفية
  ٢٦  :مذهب املالكية

  ٢٩  :مذهب الشافعية 
  ٣٠  :بلةمذهب احلنا

  ٣١  :مذهب الزيدية
  ٣٢  :مذهب الظاهرية
  ٣٢  :مذهب اإلمامية

  ٣٢  الكناية طالق حكم :ثالثا
  ٣٥  أحكامها لطالقا يف الكناية ألفاظ

  ٣٦  :ـ لفظة اإلطالق ١
  ٣٦  :ـ أنت الطالق ٢
  ٣٦  :ـ الفراق والتسريح ٣
  ٣٧  :ـ احلقي بأهلك ٤
  ٣٨  :أنت علي حرام : ولهـ ق ٥
  ٤٤  :وألبتة ، ـ البات  ٦
  ٤٦  :ـ اعتدي ٧

  ٤٧  ثالثا ـ الصيغة املقيدة للطالق وأحكامها

  ٤٧  ةالنوع األول ـ الطالق املقيد بإضاف

  ٤٧  :تعريفه
  ٤٧  وأحكامها اإلضافة أنواع

  ٤٧  :أوال ـ اإلضافة إىل الوقت
  ٤٧  :إضافة الطالق إىل زمان ماض

  ٤٨  :الطالق إىل زمان مستقبل إضافة
  ٥٣  :ثانيا ـ اإلضافة إىل الشخص

  ٥٤  النوع الثاين ـ الطالق املعلق على شرط



 ١٩١

  ٥٤  :تعريف التعليق
  ٥٤  :حكم الطالق املعلق

  ٦١  التعليق صحة شروط
  ٦١  :كون الزوج أهال إليقاع الطالق عند التعليق

  ٦١  :قيام الزوجية بني احلالف واحمللوف عليها عند التعليق
  ٦١  :علق عليهعدم استحالة امل

  ٦٢  :اتصال التعليق بالكالم
  ٦٣  :عدم قصد اازاة

  ٦٣  :ذكر املشروط يف التعليق
  ٦٣  :وجود رابط

  ٦٥  الطالق املقيد بالعدد: ع الثالثالنو

  ٦٥  :صورته
  ٦٥  :حكمه

  ٦٩  :أثره

  ٧٧  الطالق املقيد باالستثناء: النوع الرابع

  ٧٧  وأحكامها االستثناء والأح
  ٧٧  :ـ استثناء عدد ١
  ٧٨  :ـ استثناء مشيئة اهللا ٢

  ٨٤  مطلقة استثناء ـ ٣
  ٨٤  :وقت االستثناء

  ٨٦  :نية احلالف االستثناء قبل الفراغ من التلفظ يف الطالق
  ٨٨  :اإلسرار باالستثناء

  ٩١  الباب الثاين  ـ حل عصمة الزوجية املعلق على الكفارة

  ٩٢  أوال ـ  الظهار

  ٩٢  حقيقة الظهار
  ٩٢  :حقيقة الظهار

  ٩٦  الظهار أحكام
  ٩٧  مظاهرة الرجل لزوجته
  ٩٨  مظاهرة املرأة لزوجها



 ١٩٢

  ٩٩  :حكم الكفارة يف ظهار املرأة
  ١٠١  الظهار أركان من الفقهية للمذاهب العامة املواقف

  ١٠١  :مذهب احلنفية
  ١٠٢  :مذهب املالكية

  ١٠٥  :لشافعيةمذهب ا
  ١٠٦  :مذهب احلنابلة
  ١٠٨  :مذهب الزيدية
  ١٠٩  :مذهب اإلمامية
  ١١٠  :مذهب اإلباضية
  ١١١  :مذهب الظاهرية

  ١١١  وشروطها الظهار أركان
  ١١١  املظاهر :األول الركن

  ١١٢  :إسالم املظاهر
  ١١٣  :حرية املظاهر

  ١١٥  منها اهراملظ :الثاين الركن
  ١١٥  :الظهار من أجنبية

  ١١٧  :تعميم الظهار
  ١١٧  :الظهار من املطلقة 

  ١١٩  :الظهار من األمة
  ١٢٠  الظهار صيغة :ثالثال الركن

  ١٢٠  الظهار على الدالة التعابري ـ أوال
  ١٢٠  :األلفاظ الصرحية 

  ١٢١  :ألفاظ الكناية 
  ١٢١  :أنت مثل أمي: قوله

  ١٢٢  الصيغة تقييد ـ ثانيا
  ١٢٢  :ـ تأقيت الصيغة ١
  ١٢٣  :ـ تعليق الصيغة ٢

  ١٢٤  :تعليق الظهار على مشيئة اهللا 
  ١٢٤  به املشبه ـ الرابع الركن

  ١٢٥  احملرمات على التأبيد: النوع األول
  ١٢٥  :تشبه الزوجة باألم من النسب



 ١٩٣

  ١٢٥  :تشبيه الزوجة مبن حترم عليه سوى األم 
  ١٢٦  :احملرمات حرمة مؤقتة: اينالنوع الث

  ١٢٦  :تشبيه الزوجة بأجنبية: النوع الثالث
  ١٢٧  :تشبيه الزوجة بغري النساء : النوع الرابع

  ١٢٧  :تشبيه أعضاء الزوجة بأعضاء غريها: النوع اخلامس
  ١٢٨  الظهار كفارة موجبات :خامسا

  ١٢٨  :ـ احلنث يف اليمني  ١
  ١٣١  :حكم معاشرة الزوجة جنسيا قبل التكفري 

  ١٣١  :اجلماع
  ١٣٢  :املباشرة 

  ١٣٢  :ـ العزم على معاشرة املظاهر منها ٢
  ١٣٤  :ـ إعادة التلفظ بصيغة الظهار ٣
  ١٣٦  :ـ النية ٤

  ١٣٦  :صفة النية
  ١٣٧  :موضع النية

  ١٣٧  :تأخر الكفارة عن الظهار
  ١٣٧  الظهار كفارة أنواع ـ سادسا

  ١٣٧  :عتق رقبة: النوع األول
  ١٣٨  :ةموجبات عتق الرقب

  ١٣٨  :وجود الرقبة
  ١٣٨  :أن تكون زائدة عن حاجاته األصلية 

  ١٣٨  :حضور املال الكايف
  ١٣٩  :شروط الرقبة اليت جتزئ يف التكفري

  ١٣٩  :ـ اإلميان  ١
  ١٤٠  :ـ السالمة من العيوب  ٢

  ١٤٠  :صيام شهرين متتابعني : النوع الثاين
  ١٤١  :شروط صيام الكفارة 

  ١٤١  :ع التتابع مسوغات قط
  ١٤٢  :املرض املخوف

  ١٤٢  :املسافر 
  ١٤٢  :حكم معاشرة الزوجة قبل االنتهاء من الشهرين 

  ١٤٣  :إطعام ستني مسكينا : النوع الثالث



 ١٩٤

  ١٤٤  :مقدار اإلطعام 
  ١٤٥  :مستحق اإلطعام 

  ١٤٦  :كيفية اإلطعام 
  ١٤٧  :التتابع يف اإلطعام

  ١٤٧  :إخراج القيمة يف الطعام
  ١٤٨  الكفارة تعدد أسباب

  ١٤٨  :ـ تعدد املظاهر منها  ١
  ١٤٩  :ـ تكرر الظهار  ٢
  ١٥٠  :ـ اإلشراك يف الظهار ٣

  ١٥٢  نيا ـ اإليالءثا

  ١٥٢  حقيقة اإليالء
  ١٥٢  :حقيقة اإليالء
  ١٥٣  أحكام اإليالء

  ١٥٤  وجود القسم يف اإليالء
  ١٥٥  اهللا تعاىل أو بصفة من صفاتهالقسم ب

  ١٥٦  احللف على ترك املعاشرة اجلنسية الواجبة
  ١٥٦  قصد اإلضرار

  ١٥٧  اإليالء حال الغضب
  ١٥٨  مدة اإليالء

  ١٥٩  وشروطه اإليالء أركان من الفقهية للمذاهب العامة املواقف
  ١٦٠  :مذهب احلنفية
  ١٦١  :مذهب املالكية

  ١٦٢  :مذهب الشافعية
  ١٦٣  :مذهب احلنابلة

  ١٦٣  :مذهب الظاهرية
  ١٦٤  :مذهب الزيدية
  ١٦٦  :مذهب اإلمامية
  ١٦٧  :مذهب اإلباضية

  ١٦٧  وشروطه الءاإلي أركان
  ١٦٧  املويل :األول الركن

  ١٦٧  :التكليف



 ١٩٥

  ١٦٨  :القدرة على املعاشرة اجلنسية 
  ١٦٩  منها املوىل :الثاين الركن

  ١٦٩  :اإليالء على أجنبية 
  ١٧٠  :املطلقة طالقا رجعيا

  ١٧١  :اإليالء قبل البناء 
  ١٧١  اإليالء صيغة :الثالث الركن

  ١٧١  :لغة اإليالء 
  ١٧٢  :التعابري الدالة على اإليالء

  ١٧٢  :الصيغة الصرحية 
  ١٧٢  :صيغة الكناية

  ١٧٣  شرط على اإليالء تعليق أحكام
  ١٧٣  :قه على شرط مستحيلتعلي

  ١٧٤  :نعليقه على ممكن
  ١٧٤  :تعليقه على أمر غري إرادي: القسم األول

  ١٧٥  :تعليقه على فعل مباح ال مشقة فيه
  ١٧٦  :طام ولدهاتعليقه على ف
  ١٧٦  :تعليقه على حمرم : القسم الثاين

  ١٧٧  :تعليق إتياا على طالقها ثالثا
  ١٧٨  :تعليقه إتياا على الظهار

  ١٧٨  :عله مضرةتعليقه على ما يف ف
  ١٧٩  :حكم اجلمع بني أكثر من زوجة واحدة يف اإليالء

  ١٨٠  وأحكامها به املقسم أنواع
  ١٨٠  :القسم على ما يلزمه باحلنث فيه حق

  ١٨١  :على أمر مستحيلالقسم 
  ١٨١  :القسم على حق غري مايل

  ١٨١  املدة :الرابع الركن
  ١٨٣  :تقطيع مدة اإليالء

  ١٨٣  :اليمني على ما يقتضي مدة اإليالء
  ١٨٤  اإليالء آثار
  ١٨٤  الفيئ عدم عند واملويل الزوجة بني التفريق :األول األثر

  ١٨٥  :تفريق القاضي عند عدم الفيئ 
  ١٨٦  :نوع التفريق 



 ١٩٦

  ١٨٧  وجود املانع حال املطالبة
  ١٨٧  :وجود املانع من جهة الزوج : احلالة األوىل
  ١٨٧  :وجود املانع من جهة الزوجة: احلالة الثانية

  ١٨٨  ند الرجوع للزوجةاألثر الثاين ـ لزوم الكفارة ع

  ١٩٠  الفهرس

  


