أخصر المختصرات
كتاب الطالق
مقدمة
 اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل" :-كتاب الطبلؽ :يكره ببل حاجة ويباح ٢تا ،ويسن لتضررىا بالوطء ،وتركها
صبلة وعفة و٨تو٫تا ،وال يصح إال من زوج ولو ٦تيزا يعقلو ،ومن عذر بزواؿ عقلو ،أو أكره أو ىدد من قادر
فطلق لذلك -مل يقع ،ومن صح طبلقو صح توكيلو فيو وتوكلو.
ويصح توكيل امرأة ُب طبلؽ نفسها وغَتىا ،والسنة أف يطلقها واحدة ُب طهر مل ٬تامع فيو ،وإف طلق
مدخوال هبا ُب حيض أو طهر جامع فيو -فبدعة ٤ترـ ويقع ،لكن تسن رجعتها.
وال سنّة وال بدعة ١تستبُت ٛتلها ،أو صيَتة وآيسة وغَت مدخوؿ هبا ،ويقع بصر٭تو مطلقا ،وبكنايتو مع
ِ
علي
النية ،وصر٭تو لفظ طبلؽ وما تصرؼ منو ،غَت أمر ومضارع ،ومطلقة (بكسر البلـ) ،وإف قاؿ" :أنت ّ
حراـ ،أو كظهر أمي ،وما أحل اهلل علي حراـ" -فهو ظهار ولو نوى طبلقا.
وإف قاؿ" :كا١تيتة أو الدـ" وقع ما نواه ،ومع عدـ نية ظهار ،وإف قاؿ" :حلفت بالطبلؽ" وكذب،
ُديّن  ،ولزمو حكما.

ومطلقات،.
حر ومبعض ثبلث طلقات ،وعبد اثنتُت ،ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ّ
وٯتلك ٌ
ِ
و"أنت
وشرط تلفظ واتصاؿ معتاد ،ونيتو قبل ٘تاـ مستثٌت منو ،ويصح بقلب من مطلقات ال طلقات،
ُ
طالق قبل موٌب" تطلق ُب اٟتاؿ ،وبعده أو معو ال تطلق ،و"ُب ىذا الشهر أو اليوـ أو السنة" تطلق ُب
ِ
ِ
حكما ،و"غدا أو يوـ السبت" و٨توه تطلق بأولو ،فلو قاؿ:
اٟتاؿ ،فإف قاؿ" :أردت آخر الكل" قٌبل ً
"أردت اآلخر" مل يقبل ،و"إذا مضت سنة ِ
فأنت طالق" تطلق ٔتضي اثٍت عشر شهرا ،وإف قاؿ" :السنة"
فبانسبلخ ذي اٟتجة" .
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السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو ،وأسعد اهلل أوقاتكم بكل خَت٨ ،تمد اهلل ونشكره ،ونثٍت عليو
ونستيفره ،ونسألو ا١تزيد من فضلو ،ونسألو أف يعلمنا ما جهلنا ،وأف يبصرنا بأمور ديننا ،وأف يهدينا سواء
السبيل.
نذكركم أنكم -واٟتمد هلل -تعملوف عمبل صاٟتا ُب مثل ىذه الدورات؛ وذلك ألف مواصلة التعلم
عمل صاّب يهدي اهلل بو -تعاىل -من أراد بو خَتا ،تكتب بو حسنات،
واٟترص على التلقي عمل برٌ ،
وترفع بو درجات ،ويكتب اهلل أىلو ُب ٛتلة العلم الذين ٭تبهم و٭تبونو ،والذين يصلوف أو يواصلوف أوقاهتم
بعضها ببعض ،حىت يستفيدوا من حياهتم.
ُب ىذه اإلجازة ،اليت يتوقف فيها الكثَت من الناس عن الدراسة النظامية ،تضيع على كثَتْ ،تيث أهنم
إما يضيعوهنا ُب ٢تو وسهو وجلوس وتسكع ُب األسواؽ ،وعمل غَت َمرضي ،أو يضيعوهنا ُب رحبلت
وأسفار ال أ٫تية ٢تا ،وال يستفيدوف منها فائدة تعود عليهم با٠تَت ،أو كذلك يضيعوهنا ُب أمور دنيوية ،ولو
استفادوا من أمور الدنيا ،ولكن يفوهتم ا٠تَت الكثَت ،الذي ىو أمور الدين ،وأمور العلم ،وأمور العبادة.
من اهلل عليكم ،وواظبتم على ىذه األياـ القليلة ،واستفدًب فيها فائدة تعود عليكم با٠تَت -فأنتم
فإذا ّ

من الراْتُت؛ وذلك ألف ىذه األياـ ال بد أف ٭تاسب عليها العبد ،حيث إنو يضيع جزءا من عمره ُب غَت
فائدة فيحاسب.
تذكروف اٟتديث:



ال تزوؿ قدما عبد ،حىت يسأؿ عن أربع :عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابو فيما

أببله؟ وعن مالو من أين اكتسبو؟ وفيما أنفقو؟ وعن علمو ماذا عمل بو؟ . 
فالسؤاؿ عن العمر ىو أو٢تا ،يعٍت :سواء كاف كهبل أو شابا أو شيخا ،يُسأؿ عن عمره ُب أي شيء

شيلو؟ ويُسأؿ أيضا عن شبابو -إذا كاف ُب سن الشبابُ -ب أي شيء شيلو وصرفو؟ فإذا كاف قد صرفو

ُب خَت أجاب ّتواب نافع مفيد ،وأما إذا صرفو ُب اللهو والسهو فإنو يكوف ُب ذلك متحسرا ،وال ٬تد

جوابا.
ومن أفضل ما يصرؼ أيامو وأشهره فيو التعلم ،سيما تعلم العلوـ الشرعية ،فإهنا مفيدة لئلنساف ُب
حياتو.
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العلوـ الشرعية اليت ٭تبها اهلل تعاىل ،واليت تبصر اإلنساف ُب حياتو ،واليت يكوف هبا عا١تا كيف يعمل؛
وذلك ألف علمو لو نتيجة ولو ٙترة.
ٍب ٨تسن الظن بإخواننا الذين توافدوا من ببلد بعيدة إىل ىذه الدورة ،ونقوؿ" :ىنيئا لكم أف ٕتشمتم
مشقات ،وجئتم من ببلد بعيدة ،وقصدكم بذلك أف تستفيدوا من حياتكم ،وأف تعملوا عمبل صاٟتا
يرفعكم اهلل -تعاىل -بو درجات ،و٬ت زؿ لكم بو الثواب العظيم ،فهذا فضل اهلل تعاىل ،وىذه نعمتو عليكم،
فلكم بذلك فضل كبَت.
نوصيكم أوالْ :تسن النية.
النية إذا كانت حسنة صاٟتة وفق اهلل العبد للعمل الصاّب ،فإذا نويت هبذا التعلم رفع اٞتهل ،فإف
اإلنساف ُخلق جاىبل ،كما قاؿ تعاىل:

         

(. )1
فاإلنساف خلق جاىبل ،وذلك اٞتهل نقص ،فيزوؿ ىذا النقص بالتعلم؛ حيث أعطانا اهلل السمع
والبصر واللساف والفؤاد ،وىي من وسائل التعلم.
فحسن النية أف تنوي رفع اٞتهل ،وىو نقص .ومن حسن النية أف تنوي ٛتل العلم الذي ٛتْلو شرؼ،

عملت على بصَتة ،على نور
وٛتلو فضيلة .ومن حسن النية أف تنوي العمل هبذا العلم ،حىت إذا عملت
َ

وبرىاف.

ومن حسن النية أف تنوي نفع نفسك؛ حيث تعمل بالعلم ويقبلو اهلل منك ،أو تثاب على ىذا العلم
الذي تعلمتو.
ومن حسن النية أف تنوي مَتاث األنبياء ،أف تكوف من ورثة األنبياء الذين ّورثوا العلم ،من أخذه أخذ

ْتظ وافر.

 - 1سورة النحل آية .78 :
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ومن حسن النية أف تنوي نفع الناس اٞتهلة ،الذين ٭تتاجوف إليك وإىل أمثالك ،وىم كثَتوف ُب الببلد،
فقد يتعلم فرد العلم الشرعي ،ويرجع إىل بلدة ييمرىا اٞتهل ويكثر ُب أىلها ،فلذلك إذا تعلم وفّقو اهلل -
تعاىل ،-وعلم أىل بلده واستفاد ،واستفادوا منو ونفعهم ،وكاف لو أجر على تعلمو ،أجر كبَت ،حيث أنو
يبث ما معو من العلم ويفقو األمة ،ويدعوىم إىل اهلل  ،ومن دعا إىل ىدى كاف لو مثل أجور من تبعو،
من غَت أف يُنقص من أجورىم شيء  وُب اٟتديث  :ألف يهدي اهلل بك رجبل واحدا خَت لك من

ُٛتْر النعم . 

ونوصيك أيضا ٔتواصلة التعلم ،فإف العلم كثَت ليس لو هناية ،ىذه ا١تدة اليت تتعلمها ُب ىذه الدورة

قليلة ،بالنسبة إىل بقية اٟتياة ،ال تناؿ فيها إال ُجزءا يسَتا من العلم ،وأنت تعرؼ أف ىذه العلوـ تعترب
مبادي ،وأف كل عل م لو فروع ولو شروحات ،فإذا انتهيت من ىذه الدورة فعليك ا١تواصلة ،بقراءة الشروح
والتعاليق واٟتواشي ،واٟترص على استظهارىا ،وعلى تذكر معانيها؛ حىت تبقى ىذه ا١تعلومات ،وعليك
التزود فيما بعد ،ولو إىل هناية اٟتياة.
تذكر وصية بعض العلماء الذي يقوؿ" :اطلبوا العلم من ا١تهد إىل اللحد" .يعٍت :إىل ا١توت .وما ذكر
عن اإلماـ أٛتد وغَته أنو يقوؿ" :من احملربة إىل ا١تقربة" .أي٨ :تمل احملربة اليت ىي الدواة ،نكتب هبا الفوائد
وال نفارقها إال إذا متنا" ،من احملربة إىل ا١تقربة" ،وأشباه ذلك.
فكل ىذا دليل على أنو ال بد من مواصلة التعلم ،وأف اإلنساف مهما بلغ من العلم فإف علمو قليل.
وليس كل العلم قـد حويت
أجل وال اإلشراق ولو أحصيت
لو ُعمرت مائة سنة ما وصلت إىل عشر العلوـ ،ولكن اهلل -تعاىل -جعل بعض العلوـ فريضة يلزـ
العمل هبا ،ويلزـ تعلمها ،وجعل البقية نافلة ،إذا تعلمها كاف من ٛتلة العلم الذي قد ٭تتاج إليو ،فتكوف
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العلوـ منها ما ىو فرض عُت ،وىي األشياء اليت ُكلف هبا العبد أف يعمل هبا ،ومنها ما ىو فرض كفاية،
وىي العلوـ اليت يلزـ األمة أف يتعلموىا و٭تملوىا.
موضوعنا ىذا ىو موضوع "الفقو ُب الدين" ،الذي ىو تعلم األحكاـ؛ وذلك ألف العلماء -رٛتهم
اهلل١ ،-تا قرءوا ىذه النصوص من الكتاب والسنة -استخرجوا منها األحكاـ ،وجعلوىا ُب ىذه الكتب،
وٝتوىا "الفقو" :الذي ىو الفهم ُب األحكاـ ،واستنباط األحكاـ من األدلة ،وذكر كل مسألة قد ُ٭تتاج
إليها ،فدونوىا ُب ىذه الكتب ،وٝتوىا "كتب الفقو".
وتعرفوف أيضا ما فيها من ا٠تبلؼ بُت العلماء اجملتهدين؛ حيث أف ىناؾ أقواال لؤلحناؼ الذين ىم
على مذىب أيب حنيفة ،وخالفتها أقواؿ ومسائل ١تن ىم أتباع مالك ،وخالفتها أيضا أقواؿ ألتباع الشافعي،
وخالفها أقواؿ ألتباع اإلماـ أٛتد بن حنبل ،وىذا االختبلؼ الذي وقع بينهم ،األصل أنو سبب االجتهاد،
وسبب اختبلؼ اآلراء ،وسبب اختبلؼ األفهاـ ،وقد يكوف سببو أيضا وقوع خبلؼ بُت األدلة ،واحملققوف
٬تدوف جوابا على اختبلؼ األدلة٬ ،تمعوف بينها حىت ال يكوف بينها اختبلؼ؛ وذلك ألف مصدرىا واحد،
ألهنا إما من كتاب اهلل ،وإما من سنة نبيو  االختبلؼ الذي يكوف بينها ٯتكن اٞتمع بينو ،وإذا مل ٯتكن
حرصوا على أف ٬تمعوا بينها بأية وسيلة.
وقد مر بنا ُب السنوات ا١تاضية أمثلة لذلك ،أمثلة ٢تذه ا١تسائل اليت وقع فيها خبلؼ٨ ،تن اآلف ُب
أواخر "كتاب األحكاـ" ،ىذا الكتاب الذي ىو "أخصر ا١تختصرات" ،من أخصر كتب الفقو ،اختصره
ونقص منو كثَتا ،فهو قد اختصره ألجل أف الذي
مؤلفو من "زاد ا١تستقنع"  ،وزاد عليو بعض اٞتملّ ،
٭تفظو ،أو الذي يفهمو يكوف عنده علم ٔتجمل األحكاـ الفقهية ،اليت ٭تتاج إليها ُب ىذه اٟتياة الدنيا.
نبدأ ُب ىذه السنة من "كتاب الطبلؽ" ،إف ٘تكنا من إكمالو ،وإال فبقيتو نكملها -إف شاء اهللُ -ب السنة
القادمة .تعريف الطالق:
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الطبلؽ ُب اللية يراد بو :فك الشيء ا١تربوط ،وحل الرباط و٨توه .يقولوف :أطلق البعَت ،فهو مطلق
ومطلق ،يعٍت :غَت مربوط بعد أف كاف مربوطا ،طلق رباط البعَت أو الشاة و٨تو ذلك ،وٝتي بذلك؛ ألنو
بعد حلو ينطلق ،يعٍت :يذىب حيث يريد.
الطبلؽ ُب االصطبلح أو ُب الشرع :اسم ١تفارقة الزوجة ،وإطبلؽ سراحها.
ٝتاه اهلل -تعاىل -بذلكُ ،ب قولو تعاىل:

       

. )1( 
ولذلك تسمى ىذه السورة "سورة الطبلؽ" ،وذكر أيضا ُب "البقرة" ُب قولو تعاىل:
   

قولو:

 )2(   وُب قولو:

    

()4

إىل قولو:

  

  

 )3(  وُب

          

 )5(   وغَت ذلك من اآليات ،ا١تراد بو إطبلؽ سراح ا١ترأة.
الزوجة بعد عقد النكاح يلزمها أف تكوف مقيدة مع زوجها ،أف تكوف معو ال تقدر على أف تعصيو ُب
نفسها ،وال أف تذىب إال بإذنو ،و٭تل لو االستمتاع هبا؛ فهي معو وىي ُب عصمتو وُب ذمتو ،فإذا كرىها
فإف لو رخصة ُب أف يفارقها ،ويسمى ىذا الفراؽ طبلقا .حكم الطالق :
ذكر العلماء أنو تتعلق بو األحكاـ ا٠تمسة :يباح للحاجة ،ويكره ببل حاجة ،يعٍت :ىذا ا١تباح ،يعٍت:
أنو يباح للحاجة ،ما ا١تراد باٟتاجة؟

 - 1سورة الطالق آية .1 :
 - 2سورة البقرة آية .227 :
 - 3سورة البقرة آية .228 :
 - 4سورة البقرة آية .229 :
 - 5سورة البقرة آية .232 :
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إذا تضررت ا١ترأة مثبل ،أو كره الرجل ُخلق ا١ترأة ،أو سوء معاملتها -فإنو يكوف مباحا ،ال ثواب وال
عقاب ،ويكره ليَت اٟتاجة ،إذا كانت اٟتالة مستقيمة بُت الزوجُت ،وكل منها يسَت سَتا مستقيما مع اآلخر
-فإف الطبلؽ يكوف مكروىا ،ولو كاف حبلال؛ ولذا جاء ُب اٟتديث:



أبيض اٟتبلؿ إىل اهلل الطػبلؽ

 ؛ وذلك أنو حبلؿ ،ولكنو مكروه١ .تاذا؟
ألنو يفرؽ بُت الزوجُت ،وألنو قد يفرؽ بُت األوالد وأحد أبويهم ،و١تا فيو من إضاعتها.
الزوجة مىت طلقت ،فإهنا قد يكره الناس عشرهتا ونكاحها ،يقولوف :ما طلقت إال وفيها ضرر أو أهنا
غَت صاٟتة .وىكذا أيضا الرجل "الزوج" ،قد يتضرر وال يرغبو أحد؛ حيث يقولوف :إنو كثَت الطبلؽ ،أو
يطلق ببل سبب .فلذلك يكوف الطبلؽ من غَت حاجة مكروىا ،وإف كاف واقعا.
ويستحب لتضررىا ،إذا تضررت الزوجة ،وليس التضرر خاصا أف يضرىا اٞتماع ،وإ٪تا تضررىا أف
تتضرر بسوء ُخلق الزوج ،إذا كانت تكرىو لسوء ُخلقو ولسوء معاملتوْ ،تيث أنو إذا أمسكها تضررت
و٘تنت فراقو ،حىت رٔتا تبذؿ من ما٢تا -وىو ما تقدـ ُب "باب ا٠تُلع"ْ -تيث ٖتتاج إىل ا١تخالعة ،فإذا
وصلت إىل حالة تتمٌت الفراؽ ،استحب لو أف يطلقها ،سواء تتضرر بكثرة اٞتماع منو ،أو تتضرر بسوء

معاملتو أو ما أشبو ذلك.
وكذلك إذا ساءت أخبلقها ،إذا رآىا ال تصلي استُحب أف يطلقها ،أو رآىا قليلة الديانة ،أو رآىا ليست
عفيفة ،ٮتشى أهنا تفسد عليو نفسها ،وتفسد عليو فراشو ،أو تُدخل عليو من ليس من أوالده إذا كانت
متهمة بالفاحشة ،ففي ىذه اٟتاؿ يستحب لو فراقها؛ حىت يسلم من ىذه ا١تصائب وما أشبهها .الذي
يصح منو الطالق:
ٍب من الذي يصح منو الطبلؽ؟ وقد وضح اٟتديث  :إ٪تا الطبلؽ ١تن أخذ بالساؽ  وىو الزوج
الذي ٯتلك االستمتاع بامرأتو ،فهو الذي يطلق ،فلو طلق أبوه ما وقع ،ولو طلق ابنو أو أخوه ما وقع ،إال
إذا وّكل.
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ال يصح إال من الزوج ،وإذا كاف الزوج صيَتا غَت ٦تيز ال يقع طبلقو ،وأما إذا كاف قد بلغ سن التمييز،
يعٍت :قرب من العاشرة وعرؼ أف الطبلؽ يسبب مفارقة الزوجة -فإف لو واٟتاؿ ىذه أف يطلق ،ويقع طبلقو
ولو كاف دوف البلوغ .متى ال يقع الطالق:
مىت ال يقع الطبلؽ؟ ال يقع إذا كاف معذورا  ،إذا كاف معذورا بزواؿ عقلو ،كما لو شرب مسكرا جاىبل
ومل يعلم أنو حراـ ،فطبلقة ال يقع؛ ألنو يتكلم ٔتا ال يعقل ،واختلف فيما إذا طلق وىو سكراف ،عا١تا أو
متعمدا السكر ،ىل يقع طبلؽ السكراف أـ ال؟
معلوـ أف السكراف يهزو ُب كبلمو وال يعقل ما يقوؿ؛ حيث إف ىذا السكر قد غطى عقلو وغطى
معرفتو ،أكثر العلماء يقولوف" :إنو يقع"١ ..تاذا؟
ألنو تعمد شرب ا١تسكر ،فيقع طبلقو عقوبة لو؛ وألنو يعرؼ ما يًتتب على شرب ا١تسكر :يًتتب عليو
الييبوبة ،يًتتب عليو زواؿ العقل وزواؿ ا١تعرفة ،فهو كأنو مقدـ على ىذا األمر ،فيقع عقوبة لو ،ىكذا قاؿ
أكثر العلماء" :إنو يقع طبلؽ السكراف".
وٮتتار بعض احملقيقُت أنو ال يقع ،اختار ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وبو يفيت شيخنا ابن باز -رٛتو
اهلل-؛ وذلك ألنو ُب تلك اٟتالة ال يدري ما يقوؿ ،واهلل تعاىل يقوؿ:

    

()1
٭تاسب عليو.
وال
ب
يعاق
ال
فكبلمو
يقوؿ،
ما
يعلم
ال
وىو
     
َ
َ

معلوـ أنو سيقاـ عليو اٟتد ،الذي ىو اٞتلد أو السجن أو ٨تو ذلك ،فأما أف نؤاخذه ٔتا يتصرؼ فيو
فبلٍ ،ب إف بعض الناس يستحلوف ما يقدروف عليو من أمواؿ السكراف .بعض السكارى -والعياذ باهلل -إذا
سكر خرج وجعل ٯتشي ُب األسواؽ ،فإذا أشار مثبل إىل صاحب سيارة ،وركب معو وعرؼ أنو سكراف -
أخذ يطلب ما معو حىت يسلبو ما معو ،ولو كاف ألفا أو ألوفا ،ورٔتا يأخذ ما معو ٦تا ىو ٙتُت ،كساعة أو
٨توىا ،ىذا حراـ ،هتتبل غفلتو حيث أنو ال يدري.
 - 1سورة النساء آية .43 :
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وىكذا أيضا بعض السكارى -والعياذ باهلل ،-وىؤالء إذا دخلوا بيت إنساف وشرب ،ورأوا أنو سكر،
فإهنم يسلبوف ما عنده من ا١تاؿ وٮترجوف ،ويقولوف :إنو حبلؿ لنا ألنو ٝتح وأعطانا .وىذا حراـ.
ال شك أنو يستحق العقوبة الشديدة؛ حيث إنو تعاطى ما يزيل عقلو ،ولكن كوننا نستحل أموالو ،أو
نأخذ منو ما ليس حقا لنا ،ىذا ال ٬توز.
أما إذا كاف عقلو زاؿ بعذرٔ ،تعٌت أنو شرب وىو ال يدري ،أو مثبل بػُنج ،يعٍت :ضرب بالبنج الذي
أزاؿ شعوره ،فتكلم ٔتا ال يعقل وطلق -فإنو ال يقع.
وىكذا ا١تكره ،ا١تكره :ىو الذي أُٞتئ على التلفظ بالطبلؽ وىدد ،وكاف الذي ىدده إذا قاؿ فعل،
يعٍت :قادر؛ فطلق لذلك فبل يقع طبلقو ،إذا أكرىو سلطاف أو رئيس أمر ،أو مثبل :أىل ا١ترأة جاءوا إليو
قالوا" :طلق وإال قتلناؾ" .أو أحد أوليائها الذين يريدوهنا ألنفسهم" :طلق وإال قتلناؾ" .ىددوه بالسبلح
وىم قادروف ومعهم األسلحة ،فطلق بناء على كبلمهم -فاألصل أنو ميلوب على أمره ،وا١تكره قد أبيح لو
أف ينطق بكلمة الكفر ُب قولو تعاىل:



 )1(       فكل شيء فيو

شيء من اإلكراه ،ال يقع بو الطبلؽ.
أتذكروف قصة الرجل الذي نزؿ يشتار عسبل؟ رأى عسبل ُب قمة جبل ،وال يوصل إليو إال من األعلى،
فقاؿ المرأتو" :إين ساتدىل هبذا اٟتبل ،فأمسكي ىذا اٟتبل" .فأمسكتو وتدىل ،و١تا كاف ُب نصف الطريق
أطلقتو سقط من قمة اٞتبل ،ومل يصل إال قطعا،
قالت لو" :طلقٍت وإال أطلقت اٟتبل حىت تسقط" .لو ْ
فخوفها فلم تقبل ،فطلقها ،و١تا صعد ذىب إىل عمر وسألو فقاؿ" :راجع امرأتك ،ال يقع مثل ىذا
الطبلؽ" .ىذا مثاؿ على اإلكراه .التوكيل في الطالق:
ومن صح توكيلو فيو وتوكلو ،ومن مل يصح طبلقو فبل يصح توكيلو ،فلو قاؿ رجل :وكلتك تطلق زوجة
ابٍت .فهل تطلقها؟ وكلك أبوىا ،ما يصح وليس لك أف تطلقها؛ ألف األب ال يصح أف يطلق زوجة ابنو،
 - 1سورة النحل آية .126 :
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أما إذا وكلك ىو قاؿ" :وكلتك على أف تطلق زوجيت فبلنة" -فلك أف تطلقها ،بشرط أف يكوف الوكيل
عاقبل عارفا أثر الطبلؽ ،وأف يكوف ا١توّكل عاقبل عارفا أثر الطبلؽ ،فبل بد أف يكوف الوكيل وا١توكل كبل٫تا
٦تا يصح طبلقو ،فيصح توكل العاقل البالغ الرشيد ،ويصح توكيلو.
ىل يصح توكيل ا١ترأة ُب طبلؽ نفسها؟ يصح ذلك ،إذا قاؿ ٢تا" :وكلتك تطلقُت نفسك مىت طلبت
أو مىت رغبت" .فإذا رغبت وقالت" :قد طلقت نفسي" -وقع؛ ألنو ٝتح ٢تا بذلكٝ ،تح بتطليقها ،فيقع
الطبلؽ ،يصح توكيل ا١ترأة ُب طبلؽ نفسها ،ويصح ُب طبلؽ غَتىا.
لو وكل امرأة أجنبية" ،وكلتك أف تطلقي امرأٌب فبلنة" .امرأة عاقلة عارفة ،يصح أف تكوف وكيلة ُب الطبلؽ،
وكيلة ُب طبلؽ نفسها ،ووكيلة ُب طبلؽ ضرهتا ،ووكيلة ُب طبلؽ امرأة بعيدة .طالق السنة وطالق
البدعة:
ذكروا أف الطبلؽ :طبلؽ سنة  ،وطبلؽ بدعة .ما صفة طبلؽ السنة؟
طبلؽ السنة :أف يطلقها طلقة واحدة ،وأف تكوف ُب طهر ،وأف ال يكوف قد وطئها ُب ذلك الطهر،
ُب طهر مل ٬تامع فيو ،مل يكن وطئها ُب ذلك الطهر ،ىكذا ىذا طبلؽ السنة ،إذا كانت قد دخل هبا.
طبلؽ الثنتُت بدعة "طلقتُت" ،وطبلؽ الثبلث "ٚتع الثبلث" ،طبلؽ بدعة.
اختلف ىل يقع إذا طلقها ثبلثا؟ فقاؿ" :أنت طالق وطالق وطالق" ".،أنت طالق ٍب طالق ٍب طالق" ،
"أنت طالق ثبلثا" ،أو قاؿ" :أنت طالق مائة" أو ٨تو ذلك ،فهل يقع؟
اٞتمهور على أنو يقع؛ وذلك ألف ىذا ىو الذي اجتمع عليو الصحابة ،وعمل بو األئمة األربعة ،على
أف من ٚتع الطبلؽ ا لثبلث بلفظ واحد ،أف طبلقو ٭تسب ،وأهنا ال ٖتل لو إال بعد زوج ،ىذا ىو قوؿ
اٞتمهور.
خالف ُب ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وقاؿ" :ال يقع إال واحدة ،إذا طلقها بالثبلث" ،طالق وطالق
وطالق" ،إ٪تا يقع طلقة واحدة"١ .تاذا خالفت اٞتمهور؟ ١تاذا خالفت األئمة األربعة وأتباعهم؟
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يقوؿ" :إين ابتليت باحمللل"١ .تا كاف ُب زمانو كثر احمللل ،إذا طلق الرجل امرأتو ثبلثا ،استأجر من ٭تللها
لو  ،واحمللل ملعوفُ ،ب اٟتديث  :لعن اهلل احمللل واحمللل لو  فيقوؿ" :إنو جاء ُب حديثُ ،ب صحيح
مسلم ،أف الطبلؽ الثبلث كانت ٖتسب ُب عهد النيب  واحدة ،وكذلك ُب عهد أيب بكر ،وأف عمر ىو
أعمل ٔتا كاف ُب العهد النبوي" .ىذا عذر
الذي أجراىا وجعلها ثبلثا؛ اجتهادا منو،
فأعمل هبذا اٟتديثُ ،
ُ

اإلماـ ابن تيمية.

ويفيت بذلك شيخنا ابن باز -رٛتو اهلل :-أف ٚتع الثبلث -طالق ثبلثا ،أو طالق بالثبلث -أهنا تكوف
واحدة ،ىكذ ا جاء ُب ىذا اٟتديثٍ ،ب العلماء أجابوا عن حديث ابن عباس ،الذي فيو أف الثبلث واحدة،
أجابوا بستة أجوبة ٕتدوهنا ُب كتب الشروح:
"كسبل السبلـ" ،و"نيل األوطار" ،وغَتىا ،منها أنو كاف منسوخا ومل يتفطن لنسخو إال عمر ،ومنها
أف اٟتديث مضطرب وال يعمل بو ،ومنها أف ابن عباس خالف ىذا اٟتديث ،وأفىت بأف الثبلث تكوف
ثبلثا ،ولو كانت بلفظ واحدة ،إىل غَت ذلكٍ ،ب منهم من يقوؿ" :إذا قاؿ :طالق ثبلثا أو طالق بالثبلث
"بكلمة واحدة" -فهي واحدة ،فإذا قاؿ" :طالق وطالق وطالق" ،أو "طالق ٍب طالق ٍب طالق" -مل يقع إال
واحدة".
ىكذا يعترب ،مل يقع إال طلقة واحدة" ،طالق بالثبلث" أو "طالق ثبلثا"ٓ ،تبلؼ ما إذا قاؿ" :طالق
وطالق "...أو "طالق ٍب طالق- "...فتقع الثبلث.
ٍب طبلقها وىي حائض طبلؽ بدعة ،وطبلقها ُب طهر قد جامعها فيو طبلؽ بدعة ،ولكن ىل يقع؟
ففي ذلك أيضا خبلؼ ،فشيخ اإلسبلـ وتبعو الشيخ ابن باز على أنو ال يقع ،إذا طلق وىي حائض ،أو ُب
طبلؽ بدعة ،ىذا قوؿ اٞتمهور.
طهر قد جامع فيو ،واٞتمهور على أنو يقع ،ولو كاف َ

يقوؿ ىنا" :إذا طلق مدخوال هبا ،أو ُب زمن اٟتيض ،أو ُب طهر جامع فيو -فهو طبلؽ بدعة ٤ترـ

ويقع ،ولكن تسن رجعتها" .واستدلوا ْتديث ابن عمر:
رسوؿ اهلل





أنو طلق امرأتو وىي حائض ،فأخرب عمر

فاستاء لذلك وقاؿ" :مره فلَتاجعهاٍ ،ب ليمسكها حىت تطهرٍ ،ب ٖتيضٍ ،ب تطهرٍ ،ب ليطلق

قبل أف ٯتس ،فتلك العدة اليت أمر اهلل أف تطلق ٢تا النساء . 
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فقولو" :فلَتاجعها" .دليل على أف الطبلؽ قد وقع ،فهذا معٌت قولو" :تسن رجعتها" .فإف الرجعة ال
تكوف إال بعد طبلؽ ،فيدؿ على أنو طلقها ُب حيض ووقعت ،وأمر أف يراجعها.
إذا راجعها ُب ذلك اٟتيض ،أمسكها حىت إذا طهرت بعد ذلك اٟتيض ،فإنو ٬تامعها؛ ألف الرجعة
تكوف بالوطءٍ ،ب بعد ذلك ٯتسكها ،فإذا مضى ذلك الطهر ،وحاضت حيضة أخرى وطهرت -بعد ذلك
إف شاء طلق ،وإف شاء أمسك.
أمره بأف يراجعها ُب ذلك اٟتيض حىت تطهر ،الطهر الذي بعد ذلك اٟتيض يطؤىا فيو ،وال يطلقها
بذلك الطهر ،حىت ٖتيض حيضة غَت اليت طلقها فيو ،فإذا حاضت أمسكها حىت تطهر ،فإذا طهرت من
اٟتيضة الثانية طلقها إف شاء ،أو أمسكها.
وإذا تأ ملنا ذلك ،وجدنا أف اٟتكمة فيو تقليل الطبلؽ؛ ألف الشرع يكرىو ،وذلك ألنو مثبل إذا
حاضت ،قد تكرىها نفسو وىي حائض أو نفساء؛ ألنو ال يقدر على االنتفاع هبا واالستمتاع ،فإذا طلقها
وىي حائض ،كاف ذلك تسرعا منو فيندـٓ ،تبلؼ ما إذا أمسكها ،نقوؿ لو" :أمسكها حىت تطهر" .إذا
طهرت فقد تيلبو شهوتو فيطؤىا ،فإذا وطئها بذلك الطهر قلنا لو :ال تطلقها ُب ذلك الطهر حىت يتبُت
ٛتلها .فإذا أمسكها وتبُت ٛتلها ،فقد يرغبها ،فإذا حاضت ا١ترة الثانية قلنا لو :ال تطلقها ُب ىذا اٟتيض
فهو طبلؽ بدعة ،أمسكها حىت تطهر.
ال ٬توز الطبلؽ ُب اٟتيض ،ٯتسكها مع كراىتو ٢تا ،إذا طهرت من اٟتيضة األخرى فقد يندفع إليها
و٬تامعها ،فإذا جامعها عرؼ أيضا أنو ال ٭تل أف يطلقها ُب ذلك الطهر الذي وطئها فيو ،وىكذا ٯتسكها،
رٔتا يتيَت ما ُب قلبو ،رٔتا يًتاجع عن عزمو على الطبلؽ ،فيمسكها ويبقيها زوجة لو ،وتصلح اٟتاؿ بينهما.
ىذا ىو السبب ُب النهي عن طبلؽ البدعة ،عرفنا أف طبلؽ البدعة ٚتع الثبلث ،طبلؽ بدعة ،ويقع
عند اٞتمهور ،وأف من طبلؽ البدعة الطبلؽ ُب اٟتيض ،ومع ذلك يقع عند اٞتمهور ،وأف من طبلؽ
البدعة أف يطلق ُب طهر قد جامع فيو ،ويقع عند اٞتمهور ،وال يقع عند بعض احملقيقُت.
كذلك أيضا عرفنا أف ٦تا وقع فيو ا٠تبلؼ ،إذا طلق ُب حالة غضب "طبلؽ اليضباف" .قسم العلماء
اليضب إىل ثبلثة أقساـ :بادئ اليضب ،يقع الطبلؽ فيو ببل خبلؼ.
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واليضب الشديد الذي ال يذىب اإلحساس ،يقع الطبلؽ فيو عند اٞتمهور ،وخالف ُب ذلك شيخ
اإلسبلـ وتلميذه ابن القيم ،وألف ابن القيم رسالة مطبوعة اٝتها "إغاثة اللهفاف ُب طبلؽ اليضباف" ،ورجح
أنو ال يقع ،وكذلك القسم الثالث :اليضب الذي يذىب اإلحساس ،ويسبب اإلغماء والييبوبةْ ،تيث ال
يدري ما يتكلم بو ،فهذا ال يقع .الطالق الذي ال يسمى سنة وال بدعة:
ذكر الطبلؽ الذي ال يسمى س نة وال بدعة ،يقوؿ" :ال سنة وال بدعة ١تستبُت ٛتلها" .مىت باف ٛتلها
فإنو يطلقها مىت أراد ،طبلؽ اٟتامل جائز بكل حاؿ ،ال يقاؿ :إف الطبلؽ بدعة .بل ىو جائز إذا تبُت
ٛتلهاُ ،ب حديث ابن عمر أنو قاؿٍ  :ب ليطلقها طاىرا أو حامبل



يعٍت :طاىرا ليست حائضاُ ،ب طهر مل ٬تامعها فيو ،أو حامبل قد تبُت ٛتلها.
الطهر ىاىنا ىو طهرىا من اٟتيض ،انقضاء اٟتيض واغتسا٢تا بعده ،ذكر عن بعض اٞتهلة ،أنو يعتقد
أف الطهر :ىو كونو ا١تطلق على طهارة١ .تا ٝتع أنو ال يطلق إال ُب طهر ،ظن أنو ال يطلق إال متطهرا،
يعٍت :متوضئا أو ميتسبل .وىذا قلة فهم ،ا١ترادُ :ب طهر من ا١ترأة .أي :ليست حائضا.
وكذلك الصيَتة اليت مل ٖتض٬ ،توز طبلقها مىت أراد ،ليس لطبلقها سنة وال بدعة؛ وذلك ألهنا ال
ٖتيض وال ٖتمل ،فمىت أراد أف يطلقها ولو ُب طهر جامعها فيو؛ ألهنا ليس ٢تا حيض يطلقها.
وكذلك اآليسة :اليت قد بليت سن اليأس



 )1(     يطلقها مىت شاء ،فليس

لطبلقها سنة ٤تددة ،وكذلك أيضا غَت ا١تدخوؿ هبا ،يعٍت :اليت مل يكن دخل هبا ،يطلقها مىت أراد ،وال
يشًتط أف تكوف طاىرا أو حائضا .الطالق لو صريح ولو كناية:

 - 1سورة الطالق آية .4 :
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ٍب ذكروا أف الطبلؽ لو صريح ولو ك ناية ،فصريح الطبلؽ إذا قاؿ :أنت طالق أو قد طلقتك ،أو أنت
مطلقة  -يقع بصر٭تو مطلقا ،وكذلك معناه إذا قاؿ :فارقتك أو خلعتك أو لست ُب ذميت أو أنت لست
زوجة يل ...أو ما أشبو ذلك.
الطبلؽ والتسريح والفراؽ وردت ُب القرآفُ ،ب قولو تعاىل:
    



 )1(     وُب قولو:

()2

إذا قاؿ :سرحتك ،أنت مسرحة ،فارقتك ،أنت مفارقة ،طلقتك ،أنت مطلقة.
وكذلك يكوف صر٭تو لفظ الطبلؽ ،ما تصرؼ منو :طبلؽ وطالق ،أنت طبلؽ ،وأنت طالق ،وأنت
مطلقة ،وقد طلقتك ،ما تصرؼ منو ،إال األمر ال يقع بو ،إذا قاؿ :اطلقي أو اسرحي .ىذا أمر ال يقع بو
الطبلؽ ،وكذلك ا١تضارع :تطلقُت أو تسرحُت .ىذا أيضا ال يقع ،ال بد أف يكوف بلفظ ا١تاضي ،أو بلفظ
اسم الفاعل :مطلقة ،أما إذا قاؿ :مطلقة (بكسر البلـ) ،فبل يقع الطبلؽ؛ ألنو يقوؿ :أنت مطلقة ليَتؾ.
وأما الكنايات فهي كثَتة ،إذا قاؿ :اخرجي اذىيب ذوقي ٕترعي ،حبلك على غاربك أو قاؿ مثبل:
بتَتك ،أنت خلية ،أنت برية ،أنت بائن ،أنت حرة ،أنت حرج .فهل يقع هبذا؟

ىذه الكنايات ،يعٍت :أهنا ليست صر٭تة ،يقع بالكناية إذا نوى .ىل نويت؟
إذا قلت مثبل :اخرجي ذوقي ٕترعي ،حبلك على غاربك ،أنت خلية ،أنت برية ،أنت حرة ،أنت

حرج .ىل نويت طبلقا أو مل تنو طبلقا؟ قد يكوف قلت ٢تا :أنت حرة؛ ألهنا ليست ٦تلوكة ،أنت حرة
يعٍتُ :ب نفسك ،ما ملكتك ملكا كما ٘تلك اإلماء .وكذلك إذا قلت" :أنت اٟترج" .ال أريد بذلك أهنا
علي ،وإ٪تا أريد أحرجها ،وإذا ق لت :اذىيب ذوقي اخرجي ...ما أريد إال تأديبها ،فإذا قاؿ" :نعم قد
٤ترمة ّ
أردت فراقها" .فإهنا تطلق هبذه الكنايات.

 - 1سورة البقرة آية .231 :
 - 2سورة الطالق آية .2 :
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أما إذا قاؿ :أنت علي حراـ ،أو أنت كظهر أمي ،أو ما أحل اهلل علي حراـ -فهذا ظهار ،يأتينا ُب
باب الظهار كفارتو ،وىي ا١تذكورة ُب أوؿ سورة "اجملادلة" ،فإنو إذا حرـ امرأتو فتحرٯتها يعترب ظهارا.
وإذا قاؿ :أنت علي كظهر أمي ،أو كظهر أخيت ،أو كظهر ابنيت ،أو كبطنها ،أو كفرجها ...فإف ىذا
أيضا ظهار ،أو ما أحل اهلل علي ...ما أحل اهلل منك علي حراـ ،فهذا ظهار ،فإذا قاؿ :نويت الطبلؽ.
نقوؿ لو :ال يقع ،لكن عليك كفارة ،أو عليك أف تصرح بالطبلؽ.
إذا قاؿ :أنت علي كا١تيتة ،أو كالدـ ،أو كلحم ا٠تنزير- .يعٍت ٤ترمة -وقع ما نواه ،إف كاف نوى طبلقا
وقع هبا طبلؽ ،وإف كاف مل ينو فإنو ظهار ،مع عدـ النية يكوف ظهارا ،إذا قاؿ :حلفت بالطبلؽ .وكذب
-فإنو يديّن .ىل أنت صدقت ُب أنك حالف بالطبلؽ؟

فإذا قاؿ :ما أردت إال اليمُت ،ما أردت الطبلؽ .فإنو يدين ،فيكوف عليو كفارة اليمُت.

وأما إذا قاؿ :حلفت بالطبلؽ ،أو علي الطبلؽ من امرأٌب أف أفعل كذا وكذا .وكاف قد نوى الطبلؽ -يقع،
ِ
طالبت امرأتو وقالت :نعم ،إنو قد حلف بالطبلؽ .فقاؿ مثبل :إف مل
يلزمو حكما ،حكما ظاىرا ،إذا
ٗترجي فأنت طالق .إف مل تركيب معي فأنت طالق .أو قاؿ :إف خرجت مع فبلف فأنت طالق .وكاف يريد
الطبلؽ -فإهنا تطلق ،فإف كاف ال يريد إال اليمُت يدين .كم يملك من الطلقات:
كم ٯتلك من الطلقات؟ اٟتر وا١تبعض ٯتلك ثبلثا ،والعبد ٯتلك اثنتُت ،إذا طلق اٟتر واحدة قدر على
أف يراجع؛ ألهنا رجعية ،فإذا طلق الثانية قدر على أف يراجعها ،أما إذا طلق الثالثة فبل رجعة بعدىا حىت
تنكح زوجا غَته ،ىذا اٟتر ،وكذلك ا١تعتق بعضو ،الذي ليس حرا كلو ،نصفو حر ونصفو عبد ،ٯتلك ثبلثا.
وأما العبد فبل ٯتلك إال طلقتُت ،إذا طلق طلقتُت ال ٖتل لو حىت تنكح زوجا غَته .االستثناء من الطالق
ومن المطلقات:
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حكم االستثناء من الطبلؽ ومن ا١تطلقات ،يصح استثناء النصف فأقل ،وال يصح استثناء أكثر ،إذا
كاف مثبل لو أربع زوجات فقاؿ :زوجاٌب طوالق إال اثنتُت "النصف" .صح ذلك ،وقع الطبلؽ على اثنتُت
واستثٌت اثنتُت؛ ألنو استثٌت النصف.
وكذلك لو قاؿ :زوجاٌب الثبلث طوالق إال واحدة .الواحدة أقل من النصف ،فأما إذا قاؿ :زوجاٌب
األربع طوالق إال ثبلثا .ما يصح استثناء أكثر من النصف ،أو زوجاٌب الثبلث طوالق إال اثنتُت .ما يصح؛
ألنو استثٌت أكثر من النصف ،فاالستثناء يكوف للنصف أو أقل ،وىكذا الطلقات صورهتا يقوؿ :أنت طالق
ثبلثا إال واحدة.
كم يقع هبا؟ اثنتاف؛ ألف الواحدة أقل من النصف ،أما إذا قاؿ :أنت طالق ثبلثا إال اثنتُت ،فإنو ال
يصح االستثناء؛ حيث استثٌت أكثر من النصف ،ال بد أف يكوف االستثناء النصف فأقل.
واختلف فيما إذا زا د على ما ٯتلك ،لو قاؿ :أنت طالق أربع طلقات إال اثنتُت .فهل يقع؛ ألف ما
ٯتلك إال ثبلثا؟ أنت طالق أربعا إال اثنتُت.
ُب ىذه اٟتاؿ ،الصحيح أنو ال يصح استثناؤه ،لو قاؿ" :أنت طالق عشر طلقات إال اثنتُت" -تطلق
واحدة؛ ألنو استثٌت أقل من النصف ،مىت يصح؟
االستثناء اشًتط لو التلفظ ،أما إذا كاف بالنية فبل ،النية مثبل أف يقوؿ :أنت طالق ثبلثاٍ .ب قاؿ:
استثنيت بقليب ،استثنيت واحدة بقليب ،أو زوجاٌب األربع مطلقاتُ ،سئل بعد ذلك وقاؿ :نويت إال فبلنة،
أو نويت إال اثنتُت .ىذا ما ينفعو ،ال بد أف االستثناء يكوف باللفظ "بالكبلـ" ،فشرط التلفظ ،وشرط

اتصاؿ ا١تعتاد ،وشرطت النية قبل ٘تاـ مستثٌت منو.
االتصاؿ :أف ال يطوؿ الفصل .صورتو مثبل إذا قاؿ :أنت طالق ثبلثا .وسكت نصف ساعة ،أو ربع
ساعةٍ ،ب قاؿ :إال واحدة .ىل ينفعو؟ االتصاؿ ال بد أف يكوف متصبل بالكبلـ دائما ،االستثناء ال بد أف
يكوف م تصبل ،ذكر عن ...أو نقل عن رجل دخل على ا١تنصور وعنده أبو حنيفة ،فقاؿ لو" :إف أبا حنيفة
ٮتالف جدؾ ابن عباس ،يقوؿ" :إف االستثناء ال يصح إال متصبل" .فقاؿ" :ما تقوؿ يا أبا حنيفة؟" فقاؿ
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أبو حنيفة" :إف ىذا الرجل يزعم ،أف ليس لكم بيعة على الرعية" .ليس لكم بيعة عند الرعية ١تاذا؟ قاؿ:
"٭تلفوف لكم ،وإذا رجعوا إىل بيوهتم استثنوا" .وصح أهنم ينقضوف ،ينقضوف العهد ألهنم قد استثنوا"..
فعرؼ ا١تنصور أف االستثناء ال يكوف إال متصبل ،وأقر أبا حنيفة على ذلك.
واألثر الذي روي عن ابن عباسُ ،ب أنو ٬توز االستثناء ولو متأخرا .مل يثبت عنو على الصحيح،
فاالستثناء ال بد أف يكوف متصبل ،لكن ليس كتم التنفس ،لو قاؿ :أنت طالق ثبلثا .وقف يتنفسٍ ،ب قاؿ:
إال واحدة ،فهذا اتصاؿ معتاد ،وال بد من النية قبل أف يتم ا١تستثٌت منو ،فلو قاؿ :أنت طالق ثبلثا .ما
كانت نيتو االستثناء ،و١تا كمل كبلمو قاؿ :إال واحدة .فبل تنفعو؛ ألنو ما نوى ،وما نوى االستثناء قبل ٘تاـ
الكبلـ.
ىل االستثناء بالقلب يصح؟
يقوؿ" :يصح من مطلقات ال من طلقات" .إذا قاؿ مثبل :زوجاٌب طوالق .ولو أربع ،ونوى بقلبو استثناء
واحدة ،أو استثناء اثنتُت -يصح ،وذلك ألف كلمة "زوجاٌب" تصدؽ على اثنتُت وعلى واحدة ،فبل حرج ُب
أف يستثٍت بقلبو من ا١تطلقات ،وأما الطلقات فبل يصح االستثناء إال بلفظ ،وال ينفعو االستثناء بالقلب مع
عدد الطلقات .مسائل فيها بعض الخفاء في الطالق:
تكلم ىنا على مسائل فيها بعض ا٠تفاء ،يقوؿ" :إذا قاؿ :أنت طالق قبل موتي ،طلقت ُب اٟتاؿ؛
أل ف اآلف قبل موتو ،فبل يدري ىل ٯتوت بعد دقائق ،أو ٯتوت بعد سنوات ،أو بعد عشرات السنُت؟ تطلق
ُب اٟتاؿ؛ ألنو جعل الطبلؽ قبل ا١توت ،وىذا الوقت قبل موتو ،فتطلق ُب اٟتاؿ"..
ثانيا :إذا قال :أنت طالق بعد موتي .ىل تطلق؟ ما تطلق؛ ألف بعد موتو تكوف قد بانت منو؛ ألف
ا١توت بينونة كربى ،ومفارقة كاملة ،فبل يقع الطبلؽ إذا قاؿ :بعد موٌب .أنت طالق مع موٌب .ىل تطلق؟ ال
تطلق أيضا ،وما ذاؾ إال أف الطبلؽ ال بد أف يكوف ُب اٟتياة ،وأما حالة ا١توت فبل يصح.
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ذكروا أنو لو طلقها وىو مريض فإهنا ترث منو ،حىت ولو انتهت عدهتا؛ ألنو اليالب أنو يقصد حرماهنا،
يطلقها ُب ا١ترض حىت ال ترث ،فالطبلؽ مع ا١توت ،أو مع قربو ال يقع ،لكن إف كاف مثبل ُب مرض معتاد
وقع الطبلؽ ،ولكن يتهم بقصد حرماهنا فإهنا ترث.
أنت طالق في ىذا الشهر .متى تطلق؟ تطلق ُب اٟتاؿُ" ،ب ىذا الشهر" تطلق ُب اٟتاؿ؛ ألف ىذه
اٟتاؿ من ىذا الشهر .أنت طالق اليوـ ،تطلق ساعة ما يتلفظ ،وال حاجة إىل أف يؤخر الطبلؽ إىل هنايتو.
أنت طالق ُب ىذه السنة ،تطلق حالة ما يتكلم ،تطلق ُب اٟتاؿ .إذا قاؿ :أنت طالق اليوـ ُب ىذا اليوـ،
أو ُب ىذا األسبوع ،أو ُب ىذا الشهر ،أو ُب ىذه السنة ،فإهنا تطلق ساعة ما يتكلم.
لو قاؿ :ما أردت طبلقها ُب اٟتاؿ ،وإ٪تا أردت آخر الكل .يُقبل حكما ،يعٍت :يصدؽ ،فإذا قاؿ :ما

أردت إال آخر اليوـ .فإهنا تطلق عند غروب الشمس.

وإذا قال :آخر األسبوع .فإهنا تطلق آخر يوـ اٞتمعة ،وإذا قاؿ :آخر الشهر .فإهنا تطلق آخر اليوـ
الثبلثُت الذي ىو آ خر الشهر ،أو آخر التاسع والعشرين إف كاف الشهر ناقصا ،وىكذا آخر السنة ،يقبل
قولو حكما.
إذا قال :أنت طالق غدا .يراد بػ"غدا" اليوـ الذي بعده ،ىذا اليوـ تطلق بأولو ،أوؿ "غدا" مىت؟ ىو
وقت إمساؾ الصائم ،يعٍت :وقت الفجر ،فإنو أوؿ النهار ،فتطلق وقت طلوع الفجر وتب ُّت الصبح ،وقبل

ذلك لو ماتت لورثها ،لو مات قبلو لورثت منو؛ ألهنا ال تزاؿ زوجة ،وحدت عليو و٨تو ذلك.

إذا قال :أنت طالق يوم السبت .قيل :إنو يدخل فيو الليل ،فتطلق إذا غربت مشس يوـ اٞتمعة؛ ألف
الليلة تكوف من يوـ السبت ،ولكن األكثرين على أنو يفرؽ بُت يوـ السبت وليلة السبت ،فبل تطلق إال ُب
أوؿ الصباح ،صباح يوـ السبت بطلوع الفجر.
وكذلك لو قاؿ :أردت ِ
اآلخر ،أرادت آخر يوـ السبت ،غروب الشمس يوـ السبت ،أو قاؿ :أردت
قلت" :أنت طالق غدا" .وأريد هبا آخر النهار ،قرب غروب الشمس ،ىل يقبل؟ ال يقبل.
آخر اليدُ .

إذا قال :إذا مضت سنة فأنت طالق .كلمة "سنة" اسم ١تضي اثٍت عشر شهرا ،فمىت مضى اثنا عشر

شهرا ىبلليا فإهنا تطلق ،لكن ُب بعض الببلد يوقتوف باألشهر الشمسية ،أو ا١تيبلدية ،فإذا كاف ذلك معتادا
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عندىم ،فبل بد أف ٯتضي اثنا عشر شهرا مشسيا ،األشهر ا١تعروفة عند أىل تاريخ ا١تيبلد ،ال بد أف ٯتضي
اثنا عشر شهرا.
وأما إذا قاؿ" :اثنا عشر شهرا" .وىو من ا١تسلمُت وبينهم ،فتكوف األشهر ىبللية؛ ألف ىذا ىو ا١تعتاد
وا١تعروؼ عند ا١تسلمُت.
وأما إذا قال :إذا مضت السنة فأنت طالق .السنة ُب اصطبلح ا١تسلمُت ىي السنة ا٢تجرية ،وتبدأ
بشهر ٤ترـ ،وتنتهي بشهر ذي اٟتجة ،فتطلق بآخر شهر ذي اٟتجة؛ ألف ىذه ىي السنة ا٢تجرية ،السنة
التأرٮتية.
وكذلك إذا كاف ٦تن يؤرخ بالتأريخ ا١تيبلدي ،فإهنا أيضا تطلق بنهاية السنة ا١تيبلدية ،إذا دخل الشهر
ا١تيبلدي الذي يستقبلوف بو السنة ،ويسمى "يناير" ،انتهت السنة.
اٟتاصل أف مثل ىذه التعليمات فروض يذكرىا الفقهاء ،وقد يكوف بعضها اجتهادا ،يعٍت قالوه
باالجتهاد ،ومع ذلك فإهنم يقيسوهنا بعضها على بعض ،يقيسوهنا على أقل ما يليق هبا ،فنقوؿ :ليس شرطا
أف يكوف على كل ٚتلة نص ،أو دليل واضح ،بل األدلة تؤخذ من العمومات ،أو تؤخذ من ا١تسميات،
نعرؼ أيضا أف كثَتا منها خبلفية ،أي :موجود فيها خبلفيات بُت الفقهاء ،وإ٪تا ذكروا ما يًتجح ٢تم.
نكتفي هبذا ،غدا -إف شاء اهلل -يكوف الدرس بعد الصبلة مباشرة ،إىل الساعة ا٠تامسة والربع ،ىذه الفًتة
األوىل ،وىكذا -إف شاء اهلل ...-واهلل أعلم ،والسبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو .إباحة الطالق من محاسن
دين اإلسالم:


 .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو

أٚتعُت.
ابتدأنا باألمس ُب كتاب الطبلؽ ،وذكرنا أو قرأنا شيئا من مسائلو ،ومنو نعرؼ أف دين اإلسبلـ دين
وسط؛ حيث أباح الطبلؽ ،وم ع ذلك أباح الرجعة ،ذكروا أف النصارى ليس عندىم طبلؽ ،بل مىت عقد
على ا١ترأة فبل يقدر على أف يتخلص منها ،ويلزمونو بإبقائها مهما كانت اٟتاؿ ،ويشددوف عليو ُب أف
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ٯتسكها ولو أساءت صحبتو ،ولو أضرت بو ،ولو كانت ٥تالفة لو ُب أمر العقيدة ،أو ُب أمر الديانة ،ال
يقدر على أف يتخلص منها ،ىكذا قالوا.
و إذا قدر أنو فارقها ،فإهنم يلزمونو باإلنفاؽ عليها بقية حياهتا ،ويقولوف لو :إنك أفسدت عليها
حياهتا ،وإنك أضررت هبا؛ حيث تزوجتها ٍب طلقتها ،وذلك ضرر عليها ،من أين تأكل؟ وكيف تعيش وقد
فارقتها؟ فإما أف تؤمن ٢تا معيشة ،وإما أف تبقيها عندؾ وال تفارقها .ىذه ديانة النصارى.
وقد انتشرت ُب كثَت من الدوؿ اليت تتسمى باإلسبلـ ،ولكن قد أثر فيها االستعمار النصراين ،وقد أثر
فيها ٣تاورة النصارى ،فهم ٭ترموف تعدد الزوجات ،أف يتزوج أكثر من واحدة ،وكذلك أيضا ٯتنعوف من
الطبلؽ ،تأثرا ٔتجاورة من حو٢تم من النصارى ،وكذلك أيضا إذا عقد عليها ،فرضوا عليو صداقا مؤخرا،
يقولوف :ىذا ا١تؤخر ،لو قدر أنو مات قبلها ،أو قدر أنو طلقها -وإف كانوا ٯتنعونو -فإف ىذا ا١تؤخر يؤمن
٢تا حياهتا ،ويؤمن ٢تا معيشتها.
فهذه عادة ورثوىا من النصارى ،و٨تن نقوؿ" :ال بأس ال بأس" .إذا طلبت تأخَت صداقها ،وقالت:
لست ْتاجة إليو اآلف .أدعو كوديعة عندؾ ،مىت بدت يل حاجة طلبتو ،أو إذا فارقتٍت ٔتوت أو بطبلؽ
طلبتو ،ال بأس هبذا ا١تؤخر ،وأما اعتياده واعتقاد أنو ال يكوف إال ...أو ال ٭تصل عقد إال بفرضو ،فإف ىذا
ٮتالف ما عليو تعاليم اإلسبلـ ،وفرض شيء زائد على شرع اهلل تعاىل.
إباحة الطالق من محاسن دين اإلسالم ،إذا كره الرجل امرأتو ونفرت منها نفسو ،أبيح لو أف يطلقها،
كما أهنا إذا كرىتو لسوء خلقو ،أو لسوء معاملتو ،فلها أف تفتدي ،أي :تدفع ماال حىت ٮتلي سبيلها؛ لقولو
تعاىل:



 )1(        وىو ما يسمى بػ"ا٠تُلع" ،كثَتا ما ٭تدث الشقاؽ

والنزاع بُت الزوجُت ،يكوف تارة من الزوج ،وأحيانا من الزوجة ،ويكوف نتيجتو الطبلؽ ،وسبب ذلك -واهلل
أعلم -سوء الًتبية ،الًتبية للزوج أو للزوجة.

 - 1سورة البقرة آية .229 :
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فالزوج مثبل ينشأ ُب ترؼ  ،وُب سرؼ ،وينشأ ُب ٣تتمع فاسد ،يألف اللهو واللعب ،ويألف ا١تعاصي
واحملرمات ويكب عليها ،فإذا تزوج امرأة حصينة ٤تصنة عفيفة ،أساء معاملتها أو أضر هبا٦ ،تا ٭تملها على
بيضو وكراىيتو وطلب الطبلؽ.
أحيانا يسهر مع شلة من جنسو ،إىل الساعة الثانية أو الثالثة ليبلٍ ،ب يأٌب وىو ٣تهد ،فيطرح بنفسو
على الفراش ،وال يستيقظ إال ُب قرب القيلولة ،أوؿ الليل ،وىي وحيدة تذرؼ عيناىا ،ال تدري أين ىو،
ليس عندىا من يؤنسها ،ال يرخص ٢تا أف تكوف عند أىلها ،وال أف تكوف عند جَتاهنا ،فهي متوحدة وال
تدري أين ىو؟ ىل ىو ُب بئر؟ أو ُب بطن بعَت؟ على أي شيء سهر؟ إف سهره غالبا على ٍ
معاص؛ حيث
إنو نشأ منذ ترعرع مع أولئك الناس الفاسدين ا١تفسدين ،فيسهروف على لعب و٢تو ،ويسهروف على غناء
وطرب ،ويسهروف على....
منذ ترعرع مع أولئك الفاسدين ا١تفسدين .فيسهروف على لعب و٢تو ،ويسهروف على غناء وطرب،
ويسهروف على أوادف وعلى دفوؼ وعلى طبوؿ طواؿ ليلهم . ،
وقد يسهروف على ٜتر وزمر ودخاف وما أشبو ذلك ،وقد يسهروف على مشاىدة أفبلـ خليعة عرب
القنوات الفضائية ،يناظروهنا ،ويشهدوهنا عرب الشاشات  ،ويكوف ليلهم ضحكا وقهقهة وتفكها كما يقولوف
 ،وتسلية كما يعربوف ،وىكذا ينقضي ليلو.
ال شك أهنا تتأمل ،وتتضرر ،إذا كانت ىذه حالتو؛ فعلى ىذا ٢تا -واٟتاؿ ىذه -أف تطلب الطبلؽ..
كيف تقيم زمنا طويال وىي وحيدة ،ليس عندىا من يؤنسها ،وال من يزيل وحشتها؟
وىكذا -أيضاً :-كثَت من األزواج يكوف سيئ ا٠تلق مع امرأتو  .فهو دائما يشدد عليها ،ودائما
يسبها ،ويشتم  ،ويثلب  ،ويعيب ،ويقبح ،وٯتد يده  ،ويضرب  ،ويؤمل ،وينتقضها على أقل شيء ٦تا ينتقد،
ويدقق عليها ُب أي شيء إذا مل تفعلوْ ،تيث أنو إذا جاء -مثبل -وتأخر إحضار الطعاـ -سب وأقذع ُب
السب ،وبالغ فيو  ،وتكلم بكبلـ سيئ يقلق راحتها ويقض مضجعها .يكوف ذلك ببل شك ٦تا يسبب
طبل قها  ،وقلة صربىا حىت ال تصرب  ،وحىت تطلب الفراؽ  ،ولو كاف ما كاف ،وتتمٌت أف تعيش وحيدة ،وال
أف تكوف قرينة ذلك الزوج.
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كذلك مما يسبب الفراق أيضا :أف كثَتا من األزواج يكوف شديدا على امرأتو ْتيث يهجرىا دائما،
وييلق عليها  ،وال يًتؾ ٢تا متنفسا :فبل ٯتكنها من زيارة أبويها  ،وال أقارهبا -ولو استدعوىا ،-وال من زيارة
آؿ فبلف :كأصدقاء ،أو جَتاف ٢تا فهي دائما منفردة ،ميلق عليها بأشد التياليق ،فماذا تفعل؟.
ال شك أهنا -واٟتاؿ ىذه -ال يهنأ ٢تا عيش ،وال يستقر ٢تا قرار  ،فتكوف متمنية -دائما -أف تفارقو؛
ألهنا تعترب سجينة ،وتعترب نفسها ُب أشد الضرر ،فذلك ٦تا يسبب طلبها الفراؽ هبذه الصحبة السيئة.
كذلك -أيضا :-كثَت من األزواج سيئ الظن بامرأتو؛ ْتيث أنو يكاد أف يقذفها ،وأف يرميها بفعل
الفاحشة :إذا رآىا رفعت السماعة اهتمها أف ٢تا أصدقاء ،وإذا رآىا خرجت اهتمها أهنا خرجت للزنا ،أو
٨تو ذلك .وكذلك -دائما -وىو يسأ٢تا ،و٭تلفها ،دائما يؤكد عليها ،وأدين حركة يظن أهنا فعلت مع غَته،
أو زنت ،أو ٨تو ذلك.
مع أهناُ -ب الظاىر٤ -تصنة؛ قد أحصنت فرجها ،قد حفظت نفسها .ولكن لشدة ظنو ،وتشدده،
يقع منو ىذا الظن السيئ على ما ورد من النهي عنو من قولو  :-  -إياكم والظن فإف الظن أكذب
اٟتديث  وىناؾ أسباب أخري ٯتكن تعرفوف أكثر ٦تا ذكرنا .
وأما بالنسبة للزوجة :فال شك أيضا أنو يحصل منها أسباب تحملو على الفراق؛ ذلك ألف كثَتا
من الزوجات نشأت ُب بيت ترؼ ،وُب بيت إسراؼ ،وُب بيت فساد ،قد أعطاىا أىلها ما تريد ،وقد
أطلقوا ٢تا اٟترية  ،وقد مكنوىا من كل شيء تتمناه .فهي عند أىلها  -وقبل زواجها -تسرح و٘ترح ،إذا
شاءت دخلت األسواؽ وحدىا ،أو مع غَتىا  ،وال تبايل أف تزاحم الرجاؿ .وقد تتكشف  ،وتتربج أماـ
الرجاؿ الذين ٭تتكوف هبا  ،وكذلك -أيضا -قد تطوؿ غيبتها عن أىلها ،وأىلها قد أطلقوا ٢تا اٟترية ،وتركوا
٢تا اٟتبل على اليارب  ،ومكنوىا ٦تا تريد.
وىكذا -أيضا :-كثَت من اإلناث تعيش عند أىلها ُب ما يسمونو بالرفاىية وبالتنعم وبالًتفيو؛ فهم
٬تلبوف لبناهتم ما يتمنينو .فتجد اإلناث قد نشأف على ٝتاع اليناء دائما ،والتلذذ بو  ،ونشأف على رؤية
الصور اليت تفنت .فهن -دائما -مقاببلت ٢تذه الشاشات اليت تعرض ما تعرض ،فيها الصور الفاتنة ،والرؤية
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الفاضحة  ،وا١ترأة ضعيفة التحمل ،فهي قد عاشت على ىذه العيشة الشريرة اليت عاقبتها سيئة نشأت
عليها.
وكذلك -أيضا :-أف ٯتكنها أىلها من شراء الصور الفاتنة ،اجملبلت ا٠تليعة اليت هبا صور فاتنة ىابطة،
إذا رآىا الرجل ،أو ا١ترأة ،اعتقد أف أىلها ىم أىل الرقي  ،وأىل التقدـ ،وأىل اٟتضارة ،وأىل الثقافة.
فتقلدىم ،وتفعل كما تفعل أولئك النساء البلٌب رٝتت صورىن ُب تلك اجملبلت ،متكشفات متربجات.
فماذا تكوف حالتها ،وقد عاشت عشرين سنة -أو ٨توىا -على ىذه الصور ،وعلى النظر فيها؟ ال شك
أهنا ٖتب التقليد ألولئك ،فهذا أيضا من أسباب فساد اإلناث.
كذلك -أيضا : -كثَت من اإلناث ٯتنعهن أىلهن من اٟترفة والعمل .فإذا دخلت بيتها فليس ٢تا حاجة
وال عمل إال أف تنطرح على فراش ،أو تقرأ ُب قصة ،أو تنظر ُب أفبلـ ،أو ُب صور ،وال ٘تد يدىا لشيل.
قد أراحها أىلها ،واجتلبوا ٢تا خادمة تكفيها مؤونة بيتها ،فهي ال ٖتسن أف تصلح طعاما ،وال أف تصلح
شرابا ،وال أف تيسل ثوبا ،وال أف تنظف بيتا ،وال أف تنظف إناء .قد اعتادت الرفاىية ،واعتادت الكسل،
واعتادت ا٠تموؿ ،ورضي ت بذلك ،ورضي بذلك أىلها ،ومل يعلموىا أية حرفة .فإذا تزوج مثل ىؤالء اإلناث
ماذا تكوف حالتهن؟ إذا تزوجت فهل ُب اإلمكاف أهنا تشتيل لزوجها؟ ال ٯتكن أهنا تشتيل.
ٝتعت قصة أوردىا شيخنا -الشيخ عبد اهلل بن ٛتيد -رٛتو اهلل -أف رجبل كاف وحيدا ،ىو ووالدتو ُب
بيت واسع ٍ ،ب إنو تزوج امرأة ،وقاؿ :أتزوج يا والدٌب امرأة تساعدؾ على فعل الدار ،وتشتيل ،وٖتًتؼ
معك .فلما تزوج تلك ا١ترأة اليت قد رفهها أىلها ،ونعموىا ،وعاشت ُب غاية التنعم ،و١تا دخلت إىل بيتو
بقيت على الفراش.
ففي اليوـ األوؿ :قامت أمو بإصبلح الطعاـ ،وبكنس الدار ،قامت تكنس الدار ،والزوجة اٞتديدة
تنظر إليها.
ُب اليوـ الثاين :رأى والدتو -أيضا -قامت تقم الدار ،وتصلحها ،وتكنسها ،فقاؿ :يا أماه ،دعيٍت
أكنس معك -يريد بذلك إثارة ٫تة ىذه الزوجة ،لعلها ترفق بو ،وتقوؿ :بل أنا أقوـ مقامك ،وال تكلف
نفسك وأنت رجل .-فامتنعت أمو ،وصارت ىي اليت تكنس.
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ُب اليوـ الرابع :دخل ،وإذا أمو تكنس الدار أيضا ،فحاوؿ أنو يكنس معها ،فأبت .فأطلت ىذه
الزوجة اٞتديدة من النافذة تتفرج عليهما ،فقالت :أنا أحكم عليكما ،عليك أف تكنس يوما ،وعلى أمك
أف تكنس يوما.
ىذا جواهبا ،ما تنزلت أهنا تنزؿ ،وتريح زوجها من ىذا العمل .ففي ىذه اٟتاؿ ماذا تكوف حالتها؟ إذا
تزوجها وىو يريد أف تر٭تو :تصلح الطعاـ إذا جاء من عملو ٬تده مهيئا ،وكذلك -أيضا -تيسل ثوبو،
تيسل أواين بيتها ،وما أشبو ذلك .فإف ىذا ال يضرىا ،بل إنو يعودىا على اٟتركة ،ويذىب عنها ا٠تموؿ
والكسل الذي اعتادتو ،ونشأت عليو ،وىو ٦تا يضر بصحتها.
فهذا -و٨توه -من أسباب الفراؽ ،إذا تزوجها ،ومل ٬تد منها إال ٜتوال ،وضعف ٫تة ،وانقطاعا كليا عن
أف تنفعو ،أو تنفع غَته ال شك ،أف ىذا يسبب الفراؽ؛ فإذا رآىا -مثبل -تطالبو ٔتا نشأت عليو ،تطالبو
أف ٭تضر ٢تا تلك اجملبلت ،وال صرب ٢تا عنها؛ ألهنا تربت عليها ،إذا دخل عليها ،وإذا ىي قد عكفت
عليها ،فذلك ٦تا ٬تلب لو الظن السيئ.
إذا أٟتت عليو ُب أف ٬تلب ٢تا األفبلـ ،أي الصور ا٠تليعة ا١تسجلة ُب أشرطة الفيديو ،وغَتىا  ،أٟتت
عليو ،وإال طلبت منو أف ٯتكنها من الشراء؛ فذلك -أيضا٦ -تا يسبب مقتو ،وبيضو ٢تا ،وسرعة فراقو.
وىكذا -أيضا :-إذا رآىا مكبة على ٝتاع اليناء من ا١تذياع ،والتلذذ بو ،وال ٫تة ٢تا ُب أف تصلح
شأنو ،أو شأف بيتها ،بل ىي مكبة على ىذا السماع واللهو ،كاف ذلك -أيضا -من أسباب الفراؽ؛ من
أنو ٯتقتها ،ويقوؿ :ىذه ال حاجة يل فيها ،وال منفعة يل فيها ،فكيف أٖتمل؟ وكيف أصرب ،وأقوـ أنا
ٓتدمتها ،وما أشبو ذلك؟ ال شك أف ىذا من آثار تربية أىلها الذين ربوىا الًتبية السيئة ،ومل يعلموىا شيئا
من عمل البيت ،وال من عمل اٟترفة ،ونعموىا ،وأحضروا ٢تا مطالبها.
وىكذا -أيضا :-٭تصل الفراؽ ُب ىذه األزمنة بكوهنا -مثبل -درست ،وواصلت الدراسة ،ووصلت
إىل مرحلة راقية ،أصبحت جامعية ،أو دكتورة ،أو ٨تو ذلك ،وقد يكوف دوهنا ُب ىذا ا١تؤىل؛ فتحتقره،
وتقلل من شأنو ،تقلل من أمره ،وتقوؿ :أنا أرفع منك رتبة ،وأنا أعز منك منزلة ،وأنا وأنا٦ .تا يبيضها
عنده ،ويعجل بفراقها
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وكذلك -أيضا -من أسباب الفرقة :الوظيفة؛ كوهنا موظفة ُب مدرسة كمدرسة ،أو مديرة ،أو ٨تو
ذلك ،أو موظفة ُب مستشفى كطبيبة ،أو ٦ترضة ،أو ما أشبو ذلك .فإف ىذا -أيضا -يأخذ منها وقتا
طويبل على زوجها ،ويكلفو أيضا تكلفو إيصا٢تا أو ردىا ،أو تكلفو إحضار خادـ ،أو سائق يذىب هبا
و٬ت يء ،وذلك ٦تا قد يسبب الريبة ٠تلوتو هبا ،و١تخاطبتو ٢تا ،وال تلُت لزوجها ،بل تلزمو بذلك إلزاما .فهذا
و٨توه من آثار الًتبية السيئة.
فنقوؿ :إف الواجب على الوالدين أف يربوا أوالدىم -ذكورا وإناثا -الًتبية الصحيحة ،الًتبية السليمة.
فَتبوا الذكور على ٤تبة العلم والعمل ،والعلم النافع والعمل الصاّب ،والعبادة و٤تبتها ،و٤تبة الصاٟتُت ،وعلى
اآلداب اإلسبلمية ،وعلى األخبلؽ الفاضلة العالية :ومن ذلك حسن ا١تعاملة ألبويهم ،وكذلك إلخوهتم،
وللمسلمُت عموما -ذكورا وإناثا.-
فإف الشاب إذا نشأ على ىذه الًتبية علم بأف عليو حقوقا:حقا هلل تعاىل ،وحقا لعباده ،وحقا لنفسو،
وأعطى كل ذي حق حقو ،وعرؼ إذا تزوج أنو ٬تب عليو حسن ا١تعاملة ٢تذه الزوجة ،وحسن الصحبة،
والتخلق بالفضائل ،والتخلي عن الرذائل ،وبذؿ الندى  ،وكف األذى ،وحسن ا١تعاملة ،وٕتنب مساوئ ،
األخبلؽ ،وإعطاؤىا حقوقها ،و٘تكينها ٦تا تريد ٦تا ال ٤تظور فيو حىت تألفو ،وحىت تعيش معو عيشة طيبة،
وٕتد مطلبها وراحتها ،ويرزقها اهلل  -تعاىل -رزقا حسنا.
وكذلك الزوج إذا تريب ىذه الًتبية ،والزوجة إذا تربت على ذلك ،كاف ُب ذلك توفيق -بإذف اهلل -لكل
من الزوجُت ،وكل منهما يعيش العيشة الطيبة ،و٭تيا السعادة ،و٭تيا ْتياة طيبة ،وسعادة طيبة ،ىذه ىي
الوسيلة لبقاء الزوجية ،وعدـ ا١تفارقة ٢تا .
فصل تعليق الطالق بالشروط
 اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-فصل :ومن علق طبلقا -و٨توه -بشرط ،مل يقع حىت يوجد .فلو مل يلفظ بو،
وادعاه ،مل يقبل حكما ،وال يصح إال من زوج بصريح ،وكناية مع قصد ،ويقطعو فصل بتسبيح وسكوت،
ال كبلـ منتظم :كأنت مطلقة يا زانية إف قمت.
وأدوات الشرط ٨تو :إف ومىت وإذا وإف كلمتك فأنت طالق .فتحققي ،أو تنحي -و٨توه -تطلق ،وإف
بدأ تك بالكبلـ فأنت طالق ،فقالت :إف بدأتك بو فعبدي حر ا٨تلت ٯتينو وتبقى ٯتينها ،وإف خرجت بيَت
إذين -و٨توه -فأنت طالقٍ ،ب أذف ٢تا فخرجتٍ ،ب خرجت بيَت إذنو ،أو أذف ٢تا ،ولو مل تعلم طلقت.
وإف علقو على مشيئتها تطلق ٔتشيئتها غَت مكرىة ،أو ٔتشيئة اثنُت فمشيئتهما كذلك ،وإف علقو على
مشيئة اهلل  -تعاىل -تطلق ُب اٟتاؿ ،وكذا عتق  ،وإف حلف ال يدخل دارا ،أو ال ٮترج منها ،فأدخل أو
أخرج بعض جسده ،أو دخل طاؽ الباب ،أو ال يلبس ثوبا من غز٢تا ولبس ثوبا فيو منو ،أوال يشرب ماء
ىذا اإلناء فشرب بعضو مل ٭تنث ،وال يفعلن شيئا ال يرب إال بفعلو كلو ما مل يكن لو نية ،وإف فعل احمللوؼ
عليو ناسيا أو جاىبل حنث ُب طبلؽ وعتاؽ ،وينفع غَت ظامل تأوؿ بيمينو.
ومن شك ُب طبلؽ ،أو ما علق عليو مل يلزمو ،أو ُب عدده رجع إىل اليقُت ،وإف قاؿ ١تن ظنها زوجتو:
أنت طالق طلقت زوجتو ال عكسها ،ومن أوقع بزوجتو كلمة وشك ىل ىي طبلؽ أو ظهار مل يلزمو شيء
.
ىذا الفصل يتعلق باٟتلف بالطبلؽ ،ويتعلق بتعليق الطبلؽ بالشروط ،وىكذا يبوبوف باب اٟتلف
بالطبلؽ ،أو باب تعليق الطبلؽ بالشروط.
والشروط ىا ىنا ىي :األمور ا١تستقبلة .فمىت علق عليو الطبلؽ ،أو العتق ،أو البيع ،أو ٨تو ذلك
بش رط ،فبل يقع ذلك الطبلؽ حىت يوجد ذلك الشرط .ويكثر ٘تثيل الفقهاء هبذا الشرط ،ويقولوف :مىت
علقو بشرط تعلق بو ،ولو أراد نقضو مل يقدر؛ ألف الشرط تعلق بو .فلو -مثبل -قاؿ :إف ولدت امرأٌب ابنة
فهي طالقٍ .ب ندـ قبل أف تلد -وىي ال تزاؿ حامبل -وقاؿ :أبطلت شرطي ،أبطلت طبلقي ،ما ينفعو؛
وذلك ألنو علقو بشيء مستقبل .فإذا ولدت أنثى وقعت الطلقة اليت علق هبا.
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وىكذا -أيضا -إذا علقو بزماف مستقبل :كأف يقوؿ :إذا دخل شهر ربيع الثاين فامرأٌب طالق .وندـ
قبل انسبلخ ىذا الشهر مل ينفعو ندمو ،بل تطلق بدخوؿ شهر ربيع الثاين ،ولو حاوؿ إبطاؿ الشرط،
وكذلك إذا قاؿ :مىت قدـ زيد فامرأٌب طالق .ندـ قبل قدوـ زيد ما نفعو ندمو ،بل يقع الطبلؽ وقت قدوـ
زيد.
الشرط ال بد أف يكوف ملفوظاٍ ،ب قد يكوف الشرط فعبل ،كأف يقوؿ- :مثبل -إف سافرت بدوف ٤ترـ
فأنت طالق ،أو أنت طالق إف ركبت مع أجنيب .وقد يقوؿ :إنٍت أريد الشرط ومل أتلفظ بوُ .ب ىذه اٟتاؿ
ىل ينفعو إذا قاؿ :إين أردت ومل أتلفظ ؟ إذا قاؿ :أنت طالقٍ .ب قاؿ بعد مدة :أردت إذا سافرت.
فقالت :أنت ما أٝتعتٍت ىذا الشرطٝ ،تعتك تقوؿ :أنت طالق ،وٝتعك فبلف وفبلف تقوؿ :أنت طالق.
فقاؿ :إين أريد إذا سافرت بدوف ٤ترـ ،أو إذا خرجت بدوف رضاي ،أو ما أشبو ذلك ،إ٪تا قلتو بقليب .ىل
ينفعو ذلك؟ ال ينفعو.
إذا مل يتلفظ بذلك الشرط ،وادعاه بعد ما وقع الفعل ،بعد ما وقع الطبلؽ -مل يقبل حكما ،وأما إذا
مل يسأؿ ،وكانت ىذه نيتو ،أو دلت على الشرط قرائن -فإنو يقبل؛ وذلك ألف ىذا شيء بينو وبُت اهلل ،ال
يعلم ما ُب قلبو إال اهلل .فإذا قاؿ :ما طلقتها هبذا اللفظ إال إذا فعلت ىذا الفعل :إذا ٝتعت أغاين -مثبل-
 ،أو إذا خاطبت أجنبيا ،أو إذا خرجت إىل األسواؽ بدوف إذين ،أو إذا تربجت ،وتكشفت للناس ،أو ما
أشبهو ،ىذه نييت .أنت ما تكلمت هبذاٝ ،تعك فبلف وفبلف تقوؿ :أنت طالق ،أو امرأٌب طالق ،ومل تقل:
فإذا ال يقبل منو إال إذا كاف ذلك بينو وبُت اهلل ،ومل يسمع الطبلؽ منو أحد
إف خرجت ،ما أتيت بالشرطً .
إال امرأتو.
يقوؿ :ال يصح الطالق إال من زوج ذكرنا باألمس قوؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم  -إ٪تا الطبلؽ
١تن أخذ بالساؽ



يعٍت الزوج  .فإنو ىو الذي ٯتسك امرأتو وقت الوقاع ،ٯتسك ساقها ،وٯتسك

عضدىا .الطبلؽ للزوج ،فلو طلق عليو أبوه مل يقع .ال يقوؿ :امرأة ابٍت طالق ،أو امرأة ولدي طالق ،أو
امرأة أخي ،ما يقع الطبلؽ إال من الزوج.
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ذكرنا -أيضا -باألمس -أف الطبلؽ لو صريح ،ولو كناية .ذكر صريح الطبلؽ :أنت طالق ،أنت مطلقة،
وقد طلقتك ،وكذلك فارقتك ،وسرحتك ،وما أشبو ذلك ،ىذا صريح ،والكناية :ما يقع هبا الطبلؽ إال مع
النية ،كناية الطبلؽ :ىي اللفظ الذي ليس بصريح مثل :اخرجي واذىيب ،وذوقي وٕترعي ،وأنت خلية،
وأنت برية ،وأنت بائن ،وأنت حرة ،وأنت حرج ،ولست يل بامرأة ،وحبلك على غاربك ،وأمثاؿ ذلك،
فهذه ٤تتملة .فإذا كاف ىناؾ نية ،أو ىناؾ قرينة وقع الطبلؽ بالكناية .ما يقطع الشرط واالستثناء:
ٍب يقوؿ :يقطعو فصل بتسبيح وسكوت ،ال كالما منتظما.
الضمَت ُب (يقطعو) الشرط واالستثناء ،يقطعو تسبيح وسكوت .فلو قاؿ -مثبل :-أنت طالق -
سبحاف اهلل واٟتمد هلل واهلل أكرب -إف قمت ،إف خرجت .بطل الشرط ،وقع الطبلؽ ،وال ينفعو ىذا
الشرط ،وكذلك لو سكت :لو قاؿ أنت طالقٍ .ب سكت سكوتا ٯتكنو أف يأٌب فيو بكبلـ ،وبعد سكوتو
قاؿ :إف ركبت مع أجنيب.
١تاذا مل تأت بالشرط ساعة ما نطقت بالطبلؽ؟! ال ينفعو ،ىذا شرط متأخر بينو وبُت الكبلـ .أما إذا كاف
الكبلـ متواصبل فإنو -واٟتاؿ ىذه -يقع ،أو يعترب الشرط ،مثل لو بقولو :أنت طالق يا زانية إف قمت .ىذه
ىي الشرط ،فصل بينها بقولو :يا زانية ،وىكذا لو دعاىا باٝتها :إذا قاؿ :أنت طالق يا بنت زيد إف
خرجت ببل إذين .فهذا كبلـ متصل ،يعترب الشرط  ،ال تطلق إال إذا خرجت بيَت إذنو .الطالق المعلق
بشرط يقع متى وقع الشرط:
ٍب ذكر أدوات الشرط ،وىي معروفة ُب علم النحو ،وغَته ،لكن اقتصر ىنا على ثبلث" :إف" وىي
األصل ،و"مىت وإذا" .فإذا قاؿ :أنت طالق إف كلمت زيدا ىاتفيا ،أو أنت طالق مىت خرجت بدوف إذين،
أنت طالق إذا ركبت مع سائق أجنيب .أتى بػ"إف وإذا ومىت" ،اعترب ذلك ،ووقع الطبلؽ إذا وقع الشرط.
ىذا ىو قوؿ ٚتهور العلماء :إف الطبلؽ ا١تعلق يقع بوقوع ذلك الشيء الذي علقو ،إذا كاف ذلك ُب
اإلمكاف وأما إذا علقو بشيء غَت متصور ،فإن و ال يقع .مثل لو بعض العلماء ٔتا إذا قاؿ :أنت طالق إف
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طرت ،أو صعدت إىل السماء ،أو قلبت اٟتجر ذىبا ،أو رددت اليوـ ا١تاضي ،أو أحييت ىذا ا١تيت .فهل
يقع الطبلؽ؟ ىذا شيء ال يتصور ،وال ٯتكن أف تقدر عليو؟ ال ٯتكن أف تقدر أف تقلب اٟتجر ذىبا ،وال
أف ٖتيي األموات ،وال أف ترد -مثبل -يوـ السبت ،وأما أذا عكس ذلك فإهنا تقع الطلقة إذا قاؿ :أنت
طالق إف مل ٖتيي ىؤالء ا١توتى ،تطلق ُب اٟتاؿ ،أنت طالق إف مل تصعدي إىل السماء ،تطلق ُب اٟتاؿ،
وأشباه ذلك.
نقوؿ :الطبلؽ ا١تعلق بشرطٚ :تهور العلماء على أنو يقع مىت وقع الشرط ،ولكن ُب ذلك خبلؼ:
فذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إىل أنو إذا مل ينو الطبلؽ ،وإ٪تا نوي التهديد ،اعترب ٯتينا ،وكاف كفاه أف
يكفر كفارة ٯتُت ،وىذا ىو الواقع كثَتا من الناس؛ أنو ال يقصد الطبلؽ ،وإ٪تا يقصد اٟتظر ،أو ا١تنع ،يريد
بذلك هتديدىا .فإذا طلبها من أىلها ،وقاؿ :اركيب معي ،اذىيب إىل البيت .فتثاقلت ،فقاؿ :إف مل تذىيب
معي فأنت طالق .يقوؿ :ما أردت طبلقها ،ولكن أردت ٗتويفها حىت ٗتاؼ من الطبلؽ ،وتركب معي.
ولكنها ٘تادت وعصت ،ومل تركب معو ىل يقع طبلقا ؟ يفيت شيخ اإلسبلـ بأنو يكفر بإطعاـ عشرة
مساكُت كفارة ٯتُت ،ىذا قصده اٟتظر.
كذلك إذا طلب أف يزور أىلو ،وىي معو ،ىلم فلنذىب إىل أىلي .تثاقلت ،فقاؿ :إف مل تركيب معي،
وتذىيب إليهم فأنت طالق .يريد بذلك ٗتويفها حىت تنتبو لو وتطيعو ،وال تتخلف ،ولكنها امتنعت .ىل يقع
الطبلؽ؟ يقوؿ شيخ اإلسبلـ :عليو كفارة ٯتُت .وىذا يقع كثَتا من الكثَت من األزواج ،فيعتربه شيخ اإلسبلـ
ٯتينا ،ويعتربه غَته طبلقا معلقا.
إذا قاؿ -مثبل : -إف خرجت من البيت فأنت طالق .ما أريد طبلقها ،ولكن أريد أف ال ٗترج ،أو قاؿ
مثبل :-إف ركبت مع فبلف ،أو إف كلمت فبلنا ولو ىاتفيا فأنت طالق ،ما أريد فراقها ،ولكٍت أريدهتديدىا حىت ال يقع منها ىذا العصياف .فهذا يعتربه شيخ اإلسبلـ ٯتينا عليو فيها كفارة اليمُت ،ولو مل يكن
حلفا صر٭تا ،ولكن كأنو حلف ،كأنو يقوؿ :واهلل لتذىبُت معي ،أو ألمنعنك أف تركيب مع فبلف ،أو أف
تكلمي أجنبيا ،أو ما أشبو ذلك ،فيكوف ىذا حلفا ،و١تا أفىت شيخ اإلسبلـ هبذا وافقو كثَتوف  ،حىت
ا٠تصوـ الذين خالفوه ُب كثَت من ا١تسائل الفرعية واألصلية وافقوه على ىذه الفكرة ،ولو رسالة ُب تعليق
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الطبلؽ بالشروط ،وكوف ذلك ٯتينا ،طبعت ُب اجمللد الرابع والثبلثُت ،ومع ذلك أخرجت طبعت ُب نسخة
مستقلة ،وعلق عليها ،وجعل ٢تا مقدمة ،وىذا يريح كثَتا من الذين يطلقوف -أي يعلقوف الطبلؽ -بشرط
مستقبل ،وال يكوف قصدىم إيقاع الطبلؽ.
وأما الشيء الذي ليس باختيارىا فإنو -على الصحيح -يقع بو الطبلؽ ،مثلنا ُب أوؿ الكبلـ :إذا قاؿ:
إف ولدت أنثى فأنت طالق .ىا ىنا تطلق؛ وذلك ألهنا ليست ٗتتار الذكور وال اإلناث ،وكذلك قاؿ :أنت
طالق إذا دخل شهر ربيع الثاين .ىا ىنا ال يقاؿ :إنو هتديد ،وال أنو حظر ،وال أنو منع ،فتطلق ،وكذلك لو
قاؿ :أنت طالق إذا قدـ زيد من سفره .قدومو ليس باختيارىا ،ال يصلح هتديدا وال وعيدا ،وليس فيو حظر
وال منع .فكل شيء ليس ُب إمكاهنا أف تفعلو فإنو يقع ،ويكوف طبلقا معلقا بشرط.
وأما األشياء اليت يكلمها وباإلمكاف أف تفعل أو تًتؾ فيعتربوهنا ٯتينا ،ويفيت بذلك شيخنا عبد العزيز
بن باز -رٛتو اهلل -وغَته من زمبلئو ،فيقولوف :إذا جاءىم من يقوؿ :إين قلت المرأٌب إف خرجت إىل
السوؽ فأنت طالقٍ .ب ندمت ،فماذا أفعل؟ يقولوف :ىل أنت تريد الطبلؽ ،أو أنت ال تريده ،وإ٪تا تريد
منعها؟ فإذا قاؿ :أنا أريد امرأٌب ،وال أرغب فراقها ،ولكٍت أردت أف ٘تتنع ،وأردت أف تًتؾ ىذا ا٠تروج.
فيقولوف :إذًا عليك الكفارة .أما إذا قاؿ :إين عازـ على الطبلؽ ،وأريد أف يكوف ىذا آخر عهدي هبا ،
خروجها أو مكا١تتها ،وال أريدىا بعد ذلك ،أنا أريد طبلقها ،ولكن يتوقف طبلقها على ىذا الفعل.
فهنالك تقع الطلقة أو الطلقات.
بعد ذلك مثل أتى بأمثلة :إف كلمتك فأنت طالق ،فتنحي ،أو ٖتققي ،أو ٨تو ذلك .طلقت؛ وذلك
ألنو كلمها أليس قولو :فتحققي كبلـ  ،أو تنحي طلقت؛ وذلك ألنو علق الطبلؽ بكبلمو ،ومع ذلك أوقع
الكبلـ فتطلق.
ىذا قوؿ اٞتمهور :إف التعليق يقع بو طبلؽ .وأما على قوؿ شيخ اإلسبلـ :فإنو ال يقع ،ويكوف ٯتينا
إذا مل يقصد الطبلؽ ،وإ٪تا قصد منع نفسو أف يكلمها -هبذه اٟتاؿ -كبلما مطلقا.
إذا قاؿ :إف بدأتك بالكبلـ فأنت طالق .يعٍت إذا ابتدأتك بعد ىذه اٞتملة ،لكنها قالت لو :إف
بدأتك بو فعبدي حر .ا٨تلت ٯتينو؛ وذلك ألنو ما بدأىا ،بل ىي اليت بدأتو؛ لقو٢تا :إف بدأتك بو فعبدي
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حر .فبل تطلق .حيث إهنا ىي اليت بدأتو ،وأما ىي فتقع ٯتينها ،فإذا كلمتو بعد ذلك عتق عبدىا؛ ألهنا
بدأتو بعد ىذا الكبلـ.
إذا قاؿ :إف خرجت بيَت إذين ،أو ٨تو ذلك ،فأنت طالق :خرجت إىل السوؽ ،أو إىل األندية ،أو إىل
االسًتاحات ،أو أماكن اللهو بيَت إذين فأنت طالقٍ .ب أذف ٢تا فخرجت فهذه ا١ترة ما تطلق ،لكن خرجت
بعد ذلك بيَت إذنو ،أو أذف ٢تا ومل تعلم باإلذف ،وخرجت بيَتإذف ،أو بيَت علم منها بإذنوُ ،ب ىذه اٟتاؿ
تطلق .ا١ترة األوىل :أذف ،وا ١ترة الثانية :ما أذف ،أو أذف ومل تعلم.
أما إذا أبطل كبلمو ،وقاؿ :قد أبطلت كبلمي ،قد أذنت لك مىت شئت .فإهنا ال تطلق ،وإف علقو
على مشيئتها تطلق ٔتشيئتها غَت مكرىة :إذا قاؿ :أنت طالق مىت شئت .فإذا قالت :قد شئت ،أنا أريد
الطبلؽ ،أنا أشاء الطبلؽ .طلقت؛ ألنو علقو على فعل ٢تا ،وىذا الفعل ال يعرؼ إال من قبلها .فإذا قالت:
قد شئت الطبلؽ ،أو قد أردتو ،ولست ٔتكرىة .أما إذا أكرىها أبوىا ،وقاؿ :إنو أراد طبلقك ،اطليب منو
الطبلؽ ،قويل :إين قد شئت وإال ضربتك وإال أوجعتك .أو قالو أخوىا ٢تا ،فأكرىوىا على أف تقوؿ :إين
قد شئت الطبلؽ .فهاىنا مكرىة ،وتقدـ أف اإلكراه ٯتنع وقوع الطبلؽ.
إذا علق الطبلؽ ٔتشيئة اثنُت فبل تطلق إال ٔتشيئتهما ٚتيعا .فإذا قاؿ :أنت طالق إذا شاء أبوؾ وأمك.
فقاؿ أبوىا :أنا قد شئت .وقالت أمها :أنا ال أشاء ،أنا مل أشأ ،وال أريد أف تطلق .ما تطلق؛ ألنو علقو
على مشيئة اثنُت ،وكذلك على مشيئة أخويها أو أختيها ،إذا شاء أحد٫تا ،وقاؿ :أنا أريد أهنا تطلق .فقاؿ
اآلخر :أنا ال أريد .فبل يقع الطبلؽ إال ٔتشيئتهما ٚتيعا.
وإف علقو على مشيئة اهلل  -تعاىل -تطلق ُب اٟتاؿ ؛ وذلك ألف مشيئة اهلل قدرية ،واهلل تعاىل يشاء كل
ما ُب الوجود .فإذا قاؿ :أنت طالق -إف شاء اهلل .-طلقت ُب اٟتاؿ ،وإذا قاؿ لعبده :أنت حر إف -شاء
اهلل -أو أعتقتك -إف شاء اهلل .-فمىت يعتق؟ يعتق ُب اٟتاؿ؛ ألف كل ما وقع فإنو يكوف ٔتشيئة اهلل -
تعاىل.-
ذكر المؤلف بعد ذلك أمثلة من اليمين ،أمثلة من الكالم الذي ىو حلف؛ وذلك ألن كثيرا من
الطالق يعتبرونو حلفا .فأتوا هبذه األمثلة:
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المثال األول :إذا حلف ال يدخل دارا ،أو ال ٮترج منو فأدخل ،أو أخرج بعض جسده ،أو دخل
طاؽ الباب ،ففي ىذه اٟتاؿ ىل ٭تنث؟ ال ٭تنث؛ ألنو ما فعل احمللوؼ عليو.
ومثلو الطبلؽ :لو قاؿ :أنت طالق إف دخلت ىذه الدار .فأدخلت رأسها ،أو وقفت فوؽ الطاؽ -
الطاؽ الذي ىو الباب -إذا فتح وقفت ٖتت الطاؽ ما تطلق؛ ما حصل الدخوؿ.
وكذلك لو قاؿ :واهلل ال أخرج من ىذه الدار اليوـ .فأطل من النافذة :أخرج رأسو ،أو ٨تو ذلك ،أو
وقف ُب الطاؽ ُ-ب طاؽ الباب -فبل ٭تنث.
وكذا لو قاؿ المرأتو :إف خرجت من ىذه الدار ُب ىذا اليوـ فأنت طالق :أخرجت رأسها من نافذة،
أو من الباب ،أو وقفت ُب طاؽ الباب .فبل تطلق ،وكذلك إذا أخرجت يدىا مع الباب ،أو مع النافذة.
إذا حلف أف ال يلبس ثوبا من غز٢تا ،فلبس ثوبا بعضو من غز٢تا وبعضو من غَته -غز٢تا ىو الذي
ٖتوكو :كاف النساء ييزلن الصوؼ ،وإذا غزلنو نسج ثيابا ،أو فرشا ،أو بيوت شعر ،أو ٨تو ذلك -إذا قاؿ:
واهلل ال ألبس ثوبا من غز٢تا  .لبس ثوبا بعضو من غز٢تا وبعضو من غَته ما ٭تنث ،وكذلك لو قاؿ :إف
لبست ثوبا من غز٢تا فهي طالق .لبس ثوبا بعضو منو فبل تطلق.
إذا حلف ال يشرب ماء ىذا اإلناء إذا كاف اإلناء فيو ماء فقاؿ :واهلل ال أشرب ،أو ألشربن ماء ىذا
اإلناء .فإذا شرب بعضو ،وقد حلف أف ال يشربو مل ٭تنث ،وإذا حلف أف يشربو وشرب بعضو حنث .فإذا
شربو كلو مل ٭تنث ،وكذا الطبلؽ :أ نت طالق إف شربت ماء ىذا اإلناء .ال تطلق إذا شربت نصفو أو ثلثيو؛
ألنو علق الطبلؽ على شربو كلو .أما إذا قاؿ :أنت طالق إف مل تشريب ماءه .فإذا شربتو كلو مل تطلق ،وإف
شربت بعضو طلقت.
إذا قاؿ :واهلل آلكلن ىذا الرغيف ،أو واهلل أللبسن ىذا الثوب  ،أو ىذه اٟتلة .فبل يرب إال إذا فعلو
كلو ،ما مل يكن لو نية ،فعلو كلو أف يأكل الرغيف كلو ،لو أكل بعضو حنث ،وكذا لو حلف على امرأتو
إف مل تأكلي ىذا الرغيف فأنت طالق .فأكلت نصفو طلقت ،أكلتو كلو مل تطلق ،أو قاؿ :أنت طالق إف
أكلت الرغيف .أكلت نصفو مل تطلق ،أكلتو كلو طلقت.
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وىكذا إذا قاؿ :أنت طالق إف مل تشريب ىذا ا١تاء .شربت نصفو فإهنا تطلق  ،شربتو كلو ال تطلق،
أنت طالق إف شربت ىذا اإلناء إف شربتو يعٍت كلو .إذا كاف لو نية فإهنا تنفعو نيتو .كما لو مل يكن يتصور،
لو قاؿ -مثبل ...:-لو قاؿ :إف مل تشريب ماء ىذا النهر فأنت طالق .معلوـ أنو ال يتصور أف اإلنساف
يشرب ماء النهر اٞتاري  ،ال يتصور أف يشربو كلو ،فعلى ىذا إذا شربت منو فإهنا تطلق؛ ألف القرينة تدؿ
على أنو ال يريد شربو كلو ،وكذلك -مثبل -لو كاف الطعاـ كثَتا ،إذا ذبح -مثبل -كبشا ،وقاؿ :إف مل
تأكلي ىذا الكبش فأنت طالق .يريد بذلك إف مل تأكلي منو ،ال يريد أهنا تأكلو كلو؛ فإف ىذا متعذر.
ذكروا أنو يعذر إذا حلف احمللوؼ عليو فعلو ناسيا أو جاىبل إال ُب طبلؽ وعتاؽ .فإذا -مثبل -قاؿ:
إف لبست ىذا الثوب فامرأٌب طالق .ولبسو ،وقاؿ :إين نسيت أين علقت الطبلؽ على لبسو .ىل يقبل
قولو؟ ال يقبل بل يقع الطبلؽ ؛ وذلك ألنو ادعى شيئا خفيا .فنحن نعاملو بالظاىر ،فنقوؿ :تطلق ا١ترأة
وكذلك العتق لو قاؿ :إف لبست ىذا الثوب فعبدي حرٍ .ب لبسو ،وقاؿ :إين نسيت ،أو إين جاىل أنو ىو
الثوب الذي حلفت عليو ،جهلتو .يعتق العبد؛ وذلك ألف الطبلؽ والعتق فيهما حق آلدمي ،وحقوؽ
اآلدميُت م بنية على ا١تشاحة وا١تضايقة؛ فؤلجل ذلك يقع الطبلؽ ،ويقع العتاؽٓ ،تبلؼ اليمُت فإهنا ال
تقع.
ومعٌت ذلك :أنو لو قاؿ :واهلل ال ألبس ىذا الثوبٍ .ب لبسو ناسيا ،فبل ٭تنث ،واهلل ال أركب ىذه
السيارةٍ .ب ركبها ناسيا ليمينو ،أو جاىبل أهنا السيارة اليت حلف عليها فإنو ال كفارة عليو؛ وما ذاؾ إال أنو
معذور بالنسياف وباٞتهل؛ ألف الناسي معذور .قاؿ -تعاىل:-
 )1(  قاؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم:-



       

رفع عن أميت ا٠تطأ والنسياف وما استكرىوا عليو  فإذا

حلف أنو ال يركب فركب ،أو حلف أنو ال يشرب فشرب ،وقاؿ :إين ٍ
ناس أو جاىل .قبل قولو ،ومل يلزمو
كفارة ،وإذا طلق ،أو أعتق أنو ال يركب :إف ركبت فامرأٌب طالق ،إف شربت فامرأٌب طالق ،أو عبدي حر.

 - 1سورة البقرة آية .286 :
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فشرب ا١تاء ،أو ركب البعَت ،أو أكل من اللحم الذي علق عليو طبلقا ،ففي ىذه اٟتاؿ يقع الطبلؽ ،ولو
قاؿ :إين ٍ
ناس .ويقع العتاؽ ،ولو ادعي النسياف؛ ألنو ينكر حقا ليَته
يقول :وينفع غير ظالم تأويلو التأويل :ىو ما يسمى با١تعاريض  ،أو تأويل الكبلـ بتأويل ،ولو كاف
فيو غرابة ،وقد ذكروا أمثلة كثَتة ُب بعضها غرابة ،ولكن يقولوف :إف فيها ٥ترجا من بعض ا١تآزؽ ،وال
يسمى كذبا .تذكروف ُب قصة غزوة بدر؟ ١تا خرج النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-وأقبل على بدر ،لقي
رجبل من ا١تشركُت ،فسألو :ما األخبار؟ ما أخبار قريش؟ وما أخبار ٤تمد؟ فسألو٦ :تن أنتم؟ فقاؿ :أخربنا
و٩تربؾ .فأخربه ٔتا ٝتع عن ىؤالء وىؤالءٍ ،ب قاؿ :من أنتم؟ فقاؿ النيب ٨ تن من ماء .يعٍت أننا خلقنا من
ماء ،فظن أف ىناؾ قبيلة يقاؿ ٢تم ماء ،وصدقو ،وليس ُب ىذا كذب ،ولكن فيو تأويل .فالتأويل ينفع إذا
كاف غَت ظامل.
وأما إذا كاف ظا١تا فليس لو أف يتأوؿ ،فمثبل :اإلنساف الذي عنده دين ،أو عنده ماؿ إذا حلف وقاؿ:
واهلل ما لو عندي شيء .وقاؿ :أردت بذلك ...أردت مالو -يعٍت -عندي ،وىو شيء .صاحب ا١تاؿ
يعترب أف ىذا حلف على النفي ،ونيتو أنو حلف على اإلثبات ،أي لو عندي شيء .فمثل ىذا يعترب كذبا،
وال ينفعو ىذا التأويل.
وكثر التأويل ُب كثَت من النصوص ،واعتربوه ُ-ب نظرىم -أنو نافع ،ولكن ليس بنافع ٢تم؛ ألهنم
متأولوف ما ال ٭تل ٢تم :تأوؿ بعضهم قوؿ اهلل تعاىل:


()1

        

فجعلوا كلمة (إىل) اٝتا واحده اآللة اليت ىي النعم .إىل يعٍت نعمة رهبا ناظرة ،وىذا تأويل بعيد،

ومثاؿ التأويل الظامل :لو قاؿ -مثبل :-ىل رأيت بعَتي؟ فقاؿ :واهلل ما رأيتو .مع أنو عنده ،قد سرقو١ ،تاذا
حلفت؟ قاؿ :حلفت ما رأيتو يعٍت ما طعنت رئتو .رأيتو يعٍت طعنتو ُب الرئة ،وأخرجت رئتو ،وكذلك لو
قاؿ :واهلل ما قلبتو .وأراد بذلك ما قطعت قلبو ،فإف ىذا تأويل باطل ،إذا كاف ظا١تا وكاذبا وسارقا ال ينفعو
تأويلو.
 - 1سورة القيامة آية .23- 22 :
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وأما إذا كاف كاذبا غَت ظامل فإنو ينفعو تأويلو ،وينفعو الكبلـ الذي قد يفهم منو غَت ظاىره .فبل يكوف
ُب ذلك كذب ،وقد كاف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يتكلم بكلمات حق ،وقد يفهمها بعضهم على
غَت ما ىي عليو :جاء رجل ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،اٛتلٍت .فقاؿ :أٛتلك على ولد الناقة .فقاؿ :ال يطيقٍت.
فقاؿ :واهلل ال أٛتلك إال على ولد الناقة- .ظن أف ولد الناقة ىو البكر الصيَت -فقيل لو :وىل اٞتمل إال
ولد الناقة؟ إذا ٛتلك على ٚتل فاٞتمل ولد ناقة .فهذا من التأويل ا١تباح.
وذكر أف امرأة سألت النيب -صلى اهلل عليو وسلم -عن أمر ُب زوجها ،فقاؿ :زوجك الذي ُب عينيو
بياض؟ فأنكرت ذلك ،فقاؿ :بلى .و١تا رجعت أخذت تنظر ُب عيٍت زوجها ،وما فكرت أف ا١تراد بالبياض:
البياض الذي ُب جانب السواد ،يعٍت كل إنساف ُب عينيو سواد وبياض.
وكذلك -أيضا -جاءت امرأة ،وقالت :يا رسوؿ اهلل ،ادع اهلل أف يدخلٍت اٞتنة - .وكانت امرأة كبَتة-
فقاؿ :و٭تك إف اٞتنة ال يدخلها عجوز .فولت تبكي ،فقاؿ :ادعوىا ،وأخربوىا أهنا ال تدخل اٞتنة وىي
عجوز ،إف اهلل يقوؿ



 )1(        ىذه أمثلة من التأويل
الذي ينفع .شك في طالق أو ما علق عليو:

يقوؿ :من شك في طالق ،أو ما علق عليو لم يلزمو إذا قاؿ :أنا أشك :ىل أنا طلقت أو ما
طلقت؟ ال تلتفت إىل ىذا الشك ،وال هتتم بو؛ وذلك ألف األصل بقاء الزوجية ،وإذا كانت الزوجية باقية
فاألصل أهنا ما حدث شيء ٮترجها عن كوهنا زوجة .فبل تلتفت إىل ىذا الطبلؽ ا١تشكوؾ فيو ،وكذلك إذا
شك فيما علق عليو :إذا قاؿ :أنا طلقتها بشرط أهنا ٗترج -يعٍت -إف خرجت ،أنا أشك :ىل ىي خرجت
أو ما خرجت؟ ىل تنفي وتقوؿ :ما خرجت .فاألصل عدـ وجود الشرط الذي علق عليو الطبلؽ ،فبل
يلتفت إىل ذلك الطبلؽ الذي علقو على شيء وشك ُب وقوعو ،فبل يلزمو ذلك الطبلؽ.

 - 1سورة الواقعة آية . 36-35 :
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وىكذا إذا شك ُب العدد ،قاؿ :أنا طلقت ،وال أدري ىل أنا طلقت واحدة أو اثنتُت؟ أشك ُب ذلك.
أيقن بوقوع الطبلؽ ،وشك ُب عدده .ما اٟتكم؟ يبٍت على اليقُت :الواحدة يقُت ،والثانية مشكوؾ فيها،
فيبٍت على اليقُت ،يقع طلقة واحدة.
إذا قاؿ ١تن ظنها زوجتو :أنت طالق .طلقت زوجتو :رأى امرأة ٘تشي ُب السوؽ ،وجاءىا وقاؿ ٢تا:
أنت طالق .وإذا ىي أجنبية -ىو يظنها امرأتو -طلقت امرأتو؛ ألف نيتو تطليق امرأتو.
أو كذلك :رآىا ٘تشي ،وقاؿ :أشهدوا أف ىذه طالق .وعقيدتو أهنا امرأتو ،وأنو يريد تطليقها وقع
الطبلؽ.
وكذلك العكس ال يقع :إذا رأى امرأتو ٘تشي ُب السوؽ ،وظن أهنا أجنبية -امرأة من سائر الناس-
فقاؿ ٢تا :أنت طالقُ .ب ىذه اٟتاؿ يقوؿ :ما كنت أظنها زوجيت ،أظنها امرأة من سائر الناس .فوجئ بأهنا
امرأتو :من العلماء من يقوؿ :تطلق امرأتو؛ وما ذاؾ إال أنو واجهها بالطبلؽ ،وإذا قاؿ :إين ما كنت أظنها
امرأٌب ،كنت أظنها أجنبية .فبل يقبل؛ وذلك ألنو يتعلق بو حق آدمي ،فيلزمو الطبلؽ الذي أوقعو هبا.
ىكذا ذكروا.
والقوؿ الثاين :أنو ال يقع؛ وذلك ألنو ظنها أجنبية ،وطبلقو لؤلجنبية ال يضر .أوقع بزوجتو كلمة وشك
ىل ىي طالق أو ظهار:
يقوؿ ومن أوقع بزوجتو كلمة ،وشك ىل ىي طالق أو ظهار يقوؿ :أنا تكلمت مع امرأٌب كلمة،
ونسيت :ىل أنا قلت أنت طالق ،أو أنت ٤ترمة علي ،أو أنت كظهر أمي ،أو قلت :أنت جريئة ،أو أنت
بذيئة ،أو أنت غَت ٤تًتمة ،أو ما أشبو ذلك؟ تكلمت عليها بكلمة ،ونسيت تلك الكلمة :ىل ىي ظهار،
أو طبلؽ ،أو إنكار ،أو سب ،أو عيب؟ عبتها بذلك نسيت تلك الكلمة .فماذا يلزمو؟ ال يلزمو شيء؛
ألنو ما ٕترأ ،وال جزـ بشيء يًتتب عليو طبلؽ أو ظهار؛ ٢تذا ما تضمنو ىذا الفصل ؤتراجعة شروح ىذا
يتبُت ما يلحق هبا من الصور ،واهلل أعلم.
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س  :أحس ن اهلل إليكم .ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :ما حكم حضور اٟتائض ١تثل ىذه الدورة؟
وىل ٢تا دخوؿ ا١تسجد .وفقكم اهلل ورعاكم ؟
ج :أكثر العلماء على أنو ال ٬توز للحائض أف تدخل ا١تسجد ،وذلك ٟترمتو ،ولكن السبب ُب ذلك
٥تافة أف تلوثو ٔتا يتقاطر منها من الدـ ،وُب ىذه األزمنة النساء يتحفظن وال ٮترج منهن شيء ،ومع ذلك
األوىل أهنا ال تدخل إال ُب ا١تلحقات إذا كاف ىناؾ ملحقات ُب ا١تسجد كمكتبة مثبل ،أو غرؼ للحراس،
أو ما أشبو ذلك ،فلها اٞتلوس فيها .
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ :ىل جاء ُب مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصبلة
ا١تفروضة حديث ،أو أثر ،أـ أنو بدعة .أفتونا مأجورين؟
ج :ليس ببدعة ،ورد ُب حديث ابن عباس أف رفع الصوت بالذكر بعد الصبلة كاف على عهد رسوؿ
اهلل  ويقوؿ :كنا نعرؼ انقضاء الصبلة بالتكبَت ،يعٍت بالذكر يعٍت أهنم بعد السبلـ ،يسبح ىذا ،ويستيفر
ىذا ،ويهلل ىذا ،ويكرب ىذا ،و٭تمد ىذا ،فيجتمع من رفع صوت كل منهم أف األصوات ٕتتمع فيسمعها
البعيد يسمعوهنا ،وىم خارج ا١تسجد .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا قاؿ الزوج لزوجتو :أنت طالق ثبلثا إال اثنتُت ،ىل يصح االستثناء
ُب ىذه اٟتاؿ ،وكم تطلق الزوجة .أفتونا مأجورين ؟
ج :ال يصح االستثناء إال النصف أو أقل ،وحيث أف نصف الثبلث واحد ونصف ،والطبلؽ ال
يتنصف ،فإهنا تطلق اثنتُت حيث استثٍت اثنتُت ،وال يصح إال استثناء واحدة .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما معٌت قو٢تم :بالرفاء والبنُت ،وما حكم ىذه ا١تقولة ؟
ج :كانت ىذه تربيكات جاىلية؛ إذا تزوج أحدىم يقولوف :بالرفاء والبنُت ،يدعوف لو بالرفاء الذي ىو
النعمة والسرور ،وبالبنُت الذين ىم األوالد الذكور جاء اإلسبلـ بالتربيك ،وكأنو كره تلك الكلمة اليت ىي
كلمة جاىلية ،فأمر بالدعاء لو بالربكة يقوؿ لو :بارؾ اهلل لك .أومل بشاة ،و٨تو ذلك .
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :يل أخت تأخر زواجها ،وأنا أرغب أف أعرضها على أحد الشباب
الصاٟتُت من طلبة العلم ،ولكنٍت مًتدد؛ ألهنا ليست على مستواه من الصبلح؛ فهي تسمع اليناء ،وتنظر
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إىل األفبلـ مع أهنا ٤تافظة على صبلهتا ،وبرىا بوالديها .فهل أقدـ على ىذا ا١توضوع أـ ال؛ ألنٍت أخاؼ
أف أظلم ىذا الشاب إف تزوجها ،وأخاؼ أف يتزوجها غَته من الفساؽ إف مل تتزوجو .أفتونا مأجورين؟
ج :األصل أنو ال ٬توز تزو٬تها إال برضاىا ،ولكن إذا وكلت أخاىا مثبل ،وقالت :لك أف ٗتتار يل من
تراه مناسبا ،وناسب أنو رأى شابا صاٟتا من الصاٟتُت ،فلو أف يعرض عليو ،ومع ذلك يلتمس رضاىا،
ويقوؿ :إين قد طلبت فبلنا فوافق ،فإف رضيت ،وإال فبل إكراه ،وكذلك أيضا يستأذف أبويو ،ويذكر ٢تم
خصاؿ ىذا الشاب .فأما حبسها حبسا طويبل ورد األكفاء فبل ٬توز ،أما إذا علم بأهنا غَت صاٟتة فبل
يعرضها على الصاّب ،عليو أف ٮتربه ويقوؿ :إهنا نشأت على ٝتاع ٢تو وغناء ،ولكن لعلها أف تتوب ،وعليو
أيضا أف ينصحها قبل ذلك.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما حكم قوؿ :أنت طالقٍ ،ب استيفر اهلل .أفتونا مأجورين؟
ج :إذا قاؿ :أنت طالق وقع الطبلؽ ،وأما استيفاره أو ندمو قولو :قد ندمت فبل ينفع .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا قاؿ الرجل المرأتو :أنت إذا كلمتك طالق ،ومل يكلمها بعد ذلك
وسافر ورجع بعد شهرٍ ،ب قاؿ ٢تا :السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو ،فردت السبلـ .فهل تطلق إذا كانت
نيتو التهديد بسبب خبلؼ بينهما .أفتونا مأجورين؟
ج :إذا كاف يعٍت بكبل مو مىت كلمتك ٚتيع الكبلـ حىت السبلـ فإهنا تطلق بالسبلـ ،وأما إذا ما قصد
بذلك إال كبلما خاصا ،كأف يقوؿ :إف كلمتك ُب ىذا األمر؛ إف كلمتك مثبل ُب النفقة ،أو ُب الكسوة،
أو ُب ا٠تروج يعٍت كبلما خاصا ،فبل يقع إال إذا كلمها ُب ذلك الشيء.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا قاؿ شخص آلخر :علي الطبلؽ أف تدخل بييت ،وتأكل عندي،
فلم يدخل .فهل يقع الطبلؽ ؟
ج :ىذا ٦تا ذكرنا أنو يقع عند اٞتمهور ،ولكن شيخ اإلسبلـ يعتربه ٯتينا إذا كاف قصده اٟتظر ،أو
ا١تنع ،وىذا ىو الذي عليو الفتوى .
علي اٟتراـ ما ٬تمعٍت
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :من قاؿ المرأتو وقد ذىبت ألىلها بدوف إذنوّ :

معها سقف .فما اٟتكم ؟
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علي اٟتراـ ىل يريد ٖترٯتها؟ فهو ظهار ،أو يريد ٖترمي شيء آخر فهو ٯتُت مكفرة .
ج :ينظر ُب كلمة ّ

س  :أحسن اهلل إليكم .إذا قاؿ لزوجتو :إذا خرجت من ىذه الدار فأنت طالق ،وكاف للبيت فناء،

وخرجت ُب ىذا الفناء .فهل تطلق ؟
ج :ال تطلق حىت ٗترج من الدار كلها ،فإف األفنية وا١تلحقات من اسم الدار .
س  :أحسن اهلل إليكم .رجل قاؿ ألـ زوجتو :إف مل تعقل بنتك وصارت حرمة ،وإال طلقهتا .فما
اٟتكم؟
ج :كلمة وإال طلقتها مستقبل ،فبل تقع حىت يطلقها ،فإف قولو :وإال طلقتها يعٍت فيما يستقبل.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما ىو الفرؽ بُت أف يعلق الطبلؽ بشيء مستقبل كقدوـ شهر رمضاف،
وبُت أف يقوؿ :إف خرجت بيَت إذينٍ ،ب غَت رأيو ،وقاؿ :لك ا٠تروج بدوف إذين إذا جاز الرجوع لو ُب
الثاين دوف األوؿ١ ،تاذا جاز رجوعو ُب الثاين دوف األوؿ .وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :ألف اإلذف لو التصرؼ فيو ،فيأذف إذا شاء وٯتنع إذا شاء ،وأما دخوؿ رمضاف فليس لو التصرؼ فيو
ال يقدر أف يقوؿ :يا رمضاف تأخر ،يا رمضاف ال تأت ،فإذا دخل رمضاف قهرا عليو وقع الطبلؽ ٓتبلؼ
قولو :إف خرجت بإذين ،إف خرجت بيَت إذين فإف اإلذف ٯتلكو.
س  :أحسن اهلل إليكم .من قاؿ لزوجتو :إف أ٧تبت أنثى فأنت طالق فأ٧تبت أنثيُت ،فهل يقع الطبلؽ؟
ج :يقع الطبلؽ لكن لو أ٧تبت أكثر من أنثى ُب بطن واحدة فإنو ال يقع؛ ألنو كأنو يريد الذكور ،وقد
حصل ذكر.
س  :أحسن اهلل إليكم .ىذا يقوؿ :عندنا ُب السوداف يكثر اٟتلف بالطبلؽ ،وأحيانا معلقا مثل أف
علي الطبلؽ أف ال أدخل بيتك ،أو أف ال آكل من طعامك ،أو أف ال أكلمك .وما حكم ىذا
يقوؿّ :
العمل ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :ىذا أيضا موجود عندنا ُب ا١تملكة بكثرة ُب البوادي ،ال يدخل أحدىم إال إذا طلق عليو ،وال ينزؿ
إال إذا طل ق عليو؛ علي الطبلؽ أف تنزؿ ،علي الطبلؽ أف تأكل ذبيحتك ،علي الطبلؽ أين ما أنزؿ ،علي
الطبلؽ أال أتكلم مع فبلف ،وىذا -ببل شك -من ا٠تطأ؛ وذلك ألنو فيو تسرع ،وفيو تساىل ،ويعرض
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نفسو لوقوع الطبلؽ إذا مل ٭تصل لو مقصوده ،و٨تن نقوؿ :إنو على الفتوى ا١تشهورة كاليمُت إذا مل ٭تصل
ما طلق عليو كاف قصده اٟتظر وا١تنع كفاه كفارة ٯتُت.
س  :أحسن اهلل إليكم .إذا قاؿ لزوجتوِ :
أنت طالق إف خرجتٍ ،ب ذىب ىو إىل السوؽ فرأى امرأة،
وظن أهنا زوجتو ،فقاؿ :فطلقها ،فهل يقع الطبلؽ؟
ج :نرى -كما ذكر ُب ا١تنت -أهنا ال تطلق؛ ألنو ظنها امرأتو ،وليست امرأتو ،وظن أهنا خرجت بدوف
إذنو ،فلم يقع الطبلؽ؛ ألهنا ما خرجت وال عصت عليو .
س  :وىذه سائلة تقوؿ :امرأة قاؿ ٢تا زوجها :أنت طالق إذا رآؾ رجل ُب أحد األعراسٍ ،ب ُب ذلك
العرس فتح الباب فجأة ،وكاف ىناؾ أحد الرجاؿ ،وال تدري ىل رآىا ذلك الرجل أـ ال ،فهل تطلق؟
ج :نرى أف ىذا أيضا منع ٢تا رؤية الرجاؿ والنظر إليهم ،فإذا كاف يقصد بذلك حضها على التسًت
واالحتشاـ ،ومنعها عن النظر إىل الرجاؿ سواء ُب األفراح ،أو ُب غَتىا كفاه كفارة ٯتُت.
س  :وىذا سائل يقوؿ :ما رأيكم -حفظكم اهلل -بالزواج بنية الطبلؽ؟
ج :ٮتتار أكث ر العلماء أنو جائز إذا ٘تت الشروط ،ومل يكن ىناؾ ٖتديد مدة ٔتعٌت أنو يقوؿ :أتزوجها
زواجا كامبل بشهود وبرضاىا ،وأعطيها صداؽ أمثا٢تا ،وال أحدد مدة ،ولكن إذا بدا يل طلقتها ،أو إذا مل
تناسب أو إذا فارقت ا١تدينة ىذه ،فبل مانع من ذلك لتماـ شروطو.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ذكرًب ُب درس األمس -حفظكم اهلل -أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ال
يوقع الطبلؽ البدعي ،وحديث ابن عمر ُب مسلم قد وقع فيو الطبلؽ ،آملُت منكم بسط القوؿ ُب ىذا،
وجزاكم اهلل خَتا .
ج :ىكذا يرى ابن القيم ويوافقو أيضا ابن باز ،وغَتىم من ا١تشايخ أف الطبلؽ البدعي ال يقع ،ولكن
اٞتمهور على أنو يقع ،واألدلة كثَتة ُب ذلك األحاديث اليت ىي روايات حديث ابن عمر ٕتدوهنا قد
بسطها األلباين -رٛتو اهللُ -ب كتابو الذي ىو تعليق على منار السبيلٗ ،تريج أحاديثو ،فإنو أتى باأللفاظ
كلها اليت تدؿ على أنو طبلؽ صحيح ،أنو واقع الطبلؽ ُب اٟتيض .
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س  :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سؤاؿ عرب اإلنًتنت من أمريكا الشمالية يقوؿ :خرجت إىل السوؽ بدوف
إذف زوجي فلما رجع قاؿ :إف كنت خرجت إىل السوؽ فأنت طالق ،فقلت إ٪تا خرجت ألوصل الولد إىل
ا١تسجد فسكت ومل يطلق ،فماذا تفعل ىذه الزوجة ىل ٗترب زوجها وىل تطلق؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :نرى أف عليها أف تبُت لو أهنا خرجت حىت يكوف ذلك صدقا ،وكذلك عليو أف يراجعها إذا كاف
قد قصد الطبلؽ وعزـ عليو ،أو يكفر عن ٯتينو إذا مل يكن عزـ على الطبلؽ وإ٪تا أراد التهديد .
س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ ما حكم شراء الكتب العلمية وأنا عل ّي َديْن ،ىل أشًتي الكتب أـ
أسدد أىل الدين؟ مع أهنم ليسوا متشددين ُب طلب دينهم وجزاكم اهلل خَتا .
ج :نرى أنك تسدد الدين ،إال إذا استأذهنم ورخصوا لك ُب أف تؤخر الوضع .
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ورفع درجاتكم وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت  .أقسام فراق الرجل المرأتو:
السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو:


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو

أٚتعُت.
قسم العلماء فراق الرجل المرأتو إلى ثالثة أقسام :الخلع والطالق والفسخ ،وذكروا أف ا٠تلع
خاص ٔتا إذا طلبت الفراؽ ،وبذلت شيئا من ا١تاؿ إذا كرىت ُخلق زوجها أو َخلقو أو نقص دينو أو خافت
بالبقاء معو اإلٍب ُب عدـ أداء حقو ،فلها واٟتاؿ ىذه أف تبذؿ شيئا من ما٢تا أو تعطيو صداقو على أف

يفارقها.
وىذا الفراؽ ليس طبلقا ،ال ينقص بو عدد الطبلؽْ ،تيث أنو لو خالعهاٍ ،ب بعد ذلك تراجعاٍ ،ب
خالعها مرة أخرىٍ ،ب تراجعا ٍب خالعها ثالثة ،فلهما أف يًتاجعا بعقد جديد؛ ألنو ليس طبلقا من قبلو .
وأما الثاني :فهو الطبلؽ الذي يفعلو الزوج ْتيث أنو يكره زوجتو ،يكره َخلقها أو ُخلقها أو نقص
دينها أو عدـ عفتها أو يكرىها كراىية قلبية ،وإف مل يكن ىناؾ سبب ظاىر ،ففي ىذه اٟتاؿ لو أف
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يطلقها ،ولو بعد الطلقة األوىل أف يراجعها ،ولو بعد ذلك إذا راجعها أف يطلقها مرة ثانية ،ولو أف يراجعها
بعد الطلقة الثانية ُب العدة ،وبعد العدة بعقد جديد .
وإذا طلقها الثالثة ،مل ٖتل لو حىت تنكح زوجا غَته ،ويطؤىا الزوج الثاين ،ويكوف نكاحو نكاح رغبة،
ال نكاح ٖتليل ،وىذا ىو الذي جاء بو اإلسبلـ حىت ال يضر الرجاؿ بالنساء ،ذكروا أهنم كانوا قبل اإلسبلـ
يطلق أحدىم ما شاء ٍب يراجع ،يطلقها ا١ترة األوىل ،فإذا قاربت انقضاء العدة راجعٍ ،ب يطلق طلقة ثانية
فإذا قربت العدة ،راجع ٍب يطلق ثالثة ،فإذا قربت العدة راجع ،وىكذا بعد رابعة وبعد خامسة إىل ما ال
هناية لو.
و١تا كاف ُب ذلك ضرر ،منع اهلل من ذلك وحدد لو ثبلث طلقات ،يراجع بعد اثنتُت ،أو ٬تدد العقد
ضر بالنساء لقوؿ اهلل تعاىل:
وال يقدر بعد الثالثة ،حىت ال يُ ّ

      

()1

فإهنا إذا كانت كذلك كلما شارفت على انقضاء ا١تدة راجعها ،ال شك أهنا تتضرر ولذلك قاؿ اهلل تعاىل:
                
             

 )2(    أحضرت األنفس الشح.
ٍب قاؿ:

          

يكوف ُب القلب ٤تبة وفعبلٍ ،ب قاؿ:

()3

يعٍت :العدؿ التاـ الذي

        

( )4يعٍت:

ٯتيل مع إحدى زوجتيو ويًتؾ األخرى كا١تعلقة ،فتكوف ال ّأٯتا وال ذات زوج ،أي ليس معها زوج يواسيها
ويعطيها حقها ،وليست أٯتا أي غَت مزوجة ،بل زواجها كأنو ليس زواجا ،ىذا ىو اإلمساؾ ضرارا،

 

 - 1سورة البقرة آية .231 :
 - 2سورة النساء آية .128 :
 - 3سورة النساء آية .129 :
 - 4سورة النساء آية .129 :
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()1

وأباح اهلل لو أف يفارقها وقاؿ تعاىل :

         

()2

إذا مل

تناسبو فإف عليو أف يفارقها وسوؼ يينيو ربو ويينيها أيضا وييسر لكل منهما ما يناسبو ييسر لو اليت ٭تبها
ييسر لو امرأة تناسبو وييسر ٢تا زوجا يناسبها



 )3(       ىكذا وعد اهلل .

فهذا الطبلؽ ىو الذي يعتاده كثَتا الذين يرغبوف فراؽ أزواجهم ،ولكن كرىوا للرجل كثرة الطبلؽ ،أف
يكوف مذواقا مطبلقاْ ،تيث إنو يتزوجها وبعد شهر أو سنة يطلق ،يتزوج الثانية ٍب يطلق ،وما روي عن
بعض السلف أنو كثَت النكاح والطبل ؽ ،فلعل ذلك ١تناسبة عدـ صبلحية أو ما أشبو ذلك ،كما ذكروا
منهم اٟتسن بن علي



فإنو تزوج كثَتين ،ذكر ُب بعض ترٚتتو أنو مرة ٯتشي ُب ا١تدينة ،فرأى نساء كثَت

و١تا رأينو اجتمعن والتف بعضهن ببعض وجلسن حياء منو ،فوقف متعجبا ،فكلمتو إحداىن وىي أجرأىن،
وقالت امض -رٛتك اهلل -فما منا واحدة إال وقد ذقت عسيلتها ،يعٍت ىذا اٞتمع الكبَت ما منهن واحدة
إال وقد تزوجها ،ودخل هبا ٍب طلق.
وقرأت ُب بعض تراجم ا١تًتٚتُت ُب تاريخ ابن كثَت ،ذكر ُب آخر ترٚتتو قاؿ " :وتزوج ىذا الرجل ألف
امرأة " ،ىكذا ويظهر أف فيو مبالية ،ومع ذلك ُب ىذه األزمنة وغَتىا أيضا ،إذا رأوا الرجل مذواقا مطبلقا
كرىوا أف يزوجوه؛ ألنو إذا طلقها كرىتها النفوس ،إذا طلقت ا١ترأة فيَته من الرجاؿ ينفروف منها ،ويعتقدوف
أهنا ما طلقت إال لعيب فيها ،ألمر من األمور اليت تعاب هبا ،فيكوف ذلك ضررا عليها.
وكاف األوىل أال يتزوج إال برغبة ،وأف يعزـ على أهنا زوجة لو طواؿ حياتو وحياهتا ،ال ينوي أف زواجو هبا
ٕتربة أو ما أشبو ذلك ،فلعلو بذلك يرغب فيها وترغب فيو ،أما إذا طلقها ٔتجرد ما أف يدخل هبا بعد
يومُت أو بعد شهر أو ٨تو ذلك ،فإهنا تتضرر بذلك ولو أنو كثَت األمواؿ ،يقوؿ :ال يهمٍت أف أتزوج كل
 - 1سورة النساء آية .129 :
 - 2سورة النساء آية .132 :
 - 3سورة النساء آية .132 :
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شهر أو كل سنة وأدفع من األمواؿ ،فا١تاؿ عندي متوفر ،ىذا ال يسوغ لو كثرة الطبلؽ وكثرة النكاح فهذا
النوع الثاني الذي ىو الفسخ الذي ىو الطالق .
النوع الثالث :ىو الفسخ  ،الفسخ ىو فسخ اٟتاكم للعقدة اليت بُت الزوجُت ،وال يتوىل ذلك إال
القاضي ،أو من يقوـ مقامو ،ولو أسباب :منها غيبة الرجل إذا غاب طويبل وترؾ زوجتو ،وليس عندىا
نفقة ،ففي ىذه اٟتاؿ إذا تضررت فإنو يفسخ اٟتاكم نكاحو ولو كاف غائبا ،فيقوؿ :حكمت بفسخ نكاح
فبلف لفبلنة وبعد فسخو تُ ْستَْبػَرأ ْتيضةٍ ،ب تتزوج إذا شاءت ،ىذا إذا مل تصرب وتتحمل.

ومن أنواع وأمثلة الفسخ إذا ظهر ُب أحد٫تا عيب ،فإذا ظهر ُب الرجل عيب ،وكرىتو ا١ترأة ،فإف ٢تا

أف تطلب من اٟتاكم أف يفسخ نكاحها ،ومن الفسخ إذا جاءت الفرقة من قبلها كما لو نشزت وطالت
مدة نشوزىا ،فلو أف يفسخها وكذا لو ارتدت عن اإلسبلـ فللقاضي أف يفسخ النكاح بينهما ،وىكذا
فيكوف بذلك الفسخ من قبل اٟتاكم.
وأكثر ما يكوف إذا كاف الزوج غائبا أو ظهر فيو عيب كعمى أو برص أو جذاـ أو جنوف أو مرض
مزمن أو ما أشبو ذلك ،جاز للحاكم أف يفسخ ما بينهما من النكاح ،وىذا الفسخ ال ٭تسب من عدد
الطلقاتٔ ،تعٌت أف زوجها لو رجع ووجدىا قد فُسخ نكاحها ،لو أف ٮتطبها ولو كانت قد فسخت منو
ثبلثا ،لو أف ٮتطبها ويعيد نكاحها .
وهبذا نعرؼ أف ىذه الزوجية اليت ىي عقدة النكاح بُت زوجُت أجنبيُت أهنا ليست مثل الرؽ ،الذي
يعيبو غَت ا١تسلمُت يعيبوف أىل اإلسبلـ بو ،ويقولوف إف الرجل الذي يتزوج ا١ترأة ٭تجزىا و٭تجرىا ُب منز٢تا،
ويضيق عليها وال يًتؾ ٢تا حرية التصرؼ ،وال يًتؾ ٢تا ا٠تروج مىت أرادت ،وتكوف موقوفة على مصاٟتو وال
تتمكن من التصرؼ بنفسها وما أشبو ذلك.
وىؤالء دعاة التحرر كما يسموف أنفسهم ،يقولوف :ندعو إىل أف ٨ترر ا١ترأة من ىذا الرؽ الذي جعلها
اإلسبلـ فيو ،وال ش ك أف ىذا هتور وكذب على اإلسبلـ ،اإلسبلـ جاء هبذا النكاح ومع ذلك جعلو ينحل
هبذه الثبلث با٠تلع وبالطبلؽ وبالفسخ ،ويلزـ الزوج أف ٭تسن العشرة لقولو تعاىل :
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()1

٭تسن عشرة النساء وكذلك ألزمو بأف ينفق عليها لقولو تعاىل:

    

()2

أمره بأف ينفق عليها با١تعروؼ وأمره بأف يسكنها قاؿ تعاىل:

 )3(       وقاؿ:
طلقها فعليو أف ٯتتعها كما قاؿ تعاىل:

   





 )4(       وإذا

     

()5

وقاؿ:

 

 )6(       فذلك دليل على أف اإلسبلـ أعطي ا١ترأة حقها كامبل .
ولكن كوف ا١ترأة إذا تزوجت توقف على منفعة ومصلحة زوجها ال يقاؿ إف ذلك رؽ ،وال أف ذلك
إذالؿ ٢تا ،بل إف ىذا صيانة ٢تا ،حيث إف اإلسبلـ أمر بأف تكوف ا١ترأة معززة مكرمة عند زوجها ،وأمره بأف
٭تافظ عليها وأف يصوهنا ويصوف كرامتها ،وذلك دليل على أنو أعطاىا حقها كامبل ،ال كما يقوؿ األعداء
الذين يق ولوف إف النساء نصف اجملتمع ،وإف ٢تن حقا على األزواج ،وإهنن ٯتلكن أنفسهن وكذلك أيضا ٢تن
التصرؼ ُب أنفسهنْ ،تيث إهنم أباحوا ٢تا إذا رضيت أف تبذؿ نفسها ١تن يزين هبا ،ويقولوف ال عقوبة
عليها ُب ذلك؛ ألف ىذا شيئا ٘تلكو ىي ٘تلك نفسها ،فإذا بذلت نفسها باختيارىا ولو كانت مزوجة أو
كانت عند أبويها.
فإف ذلك ببل شك يكوف ُب نظرىم أهنا ال يستويل عليها أب وال زوج ،ولكن اإلسبلـ جاء بتولية
زوجها عليها ،وكذلك أوليائها فقاؿ تعاىل:

     

()7

يعٍت :قائموف

 - 1سورة النساء آية .19 :
 - 2سورة البقرة آية .233 :
 - 3سورة الطالق آية .6 :
 - 4سورة الطالق آية .7 :
 - 5سورة البقرة آية .241 :
 - 6سورة البقرة آية .236 :
 - 7سورة النساء آية .34 :
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عليهن

            

()1

اهلل تعاىل فضل

بعضهم على بعض ،أي جعل الرجاؿ يفضلوف النساء ،وجعل الرجاؿ أولياء للنساء ،ولذلك قاؿ النيب



 ال نكاح إال بويل  وروي  ال تزوج ا١ترأة ا١ترأة وال تزوج ا١ترأة نفسها  فإف الزانية ىي اليت تزوج
نفسها ،وما أشبو ذلك.
فيعرؼ بذلك بطبلف ما يقولو أعداء اإلسبلـ ،من أف اإلسبلـ ظلم ا١ترأة وٓتسها حقها ،وأهنا ٢تا حق
ُب التصرؼ ُب نفسها ،بل اإلسبلـ جاء ٟتفظها ولصيانتها وٟتراستها ،حىت ال تكوف ٦تتهنة وال تكوف
مبتذلة ،فًتخص بذلك وتقل معنوياهتا ،وتقل الرغبة فيها ،وتكوف آلة تتباد٢تا األعداء ،وتتباد٢تا النفوس
الرديئة ،يأخذىا ىذا ٍب ىذا ،وىكذا كما ىو ُب الواقع ببلد الكفر ،وغَتىا من الببلد الذين قلدوا ببلد
الكفر.
ىذا ما أردنا أف نبينو ُب ىذه ا١تقدمة اآلف نقرأ من حيث وصلنا .
فصل الطالق الرجعي وأحكام الرجعة
 اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-فصل وإذا طلق حر من دخل أو خبل هبا أقل من ثبلث أو عبد واحدة ال
عوض فيهما فلو ولويل ٣تنوف رجعتها ُب عدهتا مطلقا ،وسن ٢تا إشهاد وٖتصل بوطئها مطلقا ،والرجعية
زوجة ُب غَت قسم ،وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل ،وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي
من طبلقها ،ومن ادعت انقضاء عدهتا وأمكن ،قُبل ال ُب شهر ْتيض إال ببينة ،وإف طلق حر ثبلثا ،أو
عبد اثنتُت مل ٖتل لو حىت يطأىا زوج غَته ُب قُػبُ ٍل بنكاح صحيح مع انتشار ،ويكفي تيييب حشفة ولو مل
يُنزؿ ،أو يبلغ عشرا ال ُب حيض أو نفاس أو إحراـ أو صوـ فرض أو ردة.

 - 1سورة النساء آية .34 :
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فصل واإليبلء حراـ ،وىو حلف زوج عاقل ٯتكنو الوطء باهلل أو صفة من صفاتو على ترؾ وطء زوجتو
ا١تمكن ُب قُػبُل أبدا ،أو مطلقا أو فوؽ أربعة أشهر ،فمىت مضى أربعة أشهر من ٯتينو ومل ٬تامع فيها ببل
عذر أمر بو ،فإف أىب أمر بالطبلؽ ،فإف أمتنع طلق عليو حاكم ،و٬تب بوطئو كفارة ٯتُت وتارؾ الوطء ضرارا
ببل عذر كموؿ.
فصل والظهار ٤ترـ ،وىو أف يشبو زوجتو أو بعضها ٔتن ٖترـ عليو أو بعضها ،أو برجل مطلقا ال بشعر
وسن وظفر وريق و٨توىا ،وإف قالتو لزوجها فليس بظهار وعليها كفارتو بوطئها مطاوعة ،ويصح ٦تن يصح
طبلقو و٭ترـ عليها وطء ودواعيو قبل كفارتو ،وىي عتق رقبة فإف مل ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت ،فإف مل
يستطع فإطعاـ ستُت مسكينا ،ويكفر كافر ٔتاؿ وعبد بالصوـ وشرط ُب رقبة كفارة ونذر عتق مطلق
اإلسبلـ وسبلمة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا وال ٬تزئ التكفَت إال ٔتا ٬تزئ فطره ،و٬تزئ من الرب مد
لكل مسكُت ومن غَته مداف.
ذكر ُب ىذا الفصل ما ٯتلكو من الطبلؽ ،وكيف إذا طلق العدد الذي ٯتلكو ،والفرؽ بُت اٟتر والعبد،
ومىت يراجع ومىت ال يقدر على الرجعة ،وحكم الرجعية وحكم ادعاء ا١ترأة انقضاء عدهتا ،وإذا طلق الطبلؽ
الذي ٯتلكو فماذا يفعل؟ مىت ٖتل لو إذا طلقها ثبلثا أو عدد اثنتُت ،وصفة النكاح الذي ٭تلها للزوج
األوؿ ،والذي ال ٭تلها ىذه ا١تسائل ُب ىذا الفصل.
يقوؿ " وإذا طلق حر من دخل بها أو خال بها أقل من ثالث أو عبد واحدة ال عوض فيهما ،فلو
ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا".
إذا طلق اٟتر واحدة وابتدأت ُب العدة ،فلو أف يراجعها ما دامت ُب العدة ،يأتينا أقساـ ا١تعتدات قاؿ
اهلل تعاىل:



 )1(      أي طلقوىن ُب زمن يستقبلن العدة ويقوؿ

 - 1سورة الطالق آية .1 :
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تعاىل:



 )1(    يعٍت :الطبلؽ الرجعي الذي ٯتلك مراجعتها ٍب قاؿ:

  

 )2(    أي الزوج أحق برد الزوجة ُب ىذه ا١تدة اليت طلق فيها واحدة أو طلق اثنتُت.
فإذا طلقها الطلقة األوىل ،ابتدأت ُب العدة إذا كانت عدهتا ثبلث ِحيَض ،اٟتيض الثبلث عادة تكوف

ُب ثبلثة أشهر ،غالب النساء ٖتيض ُب كل شهر مرة ،ففي ىذه اٟتاؿ يطلقها قبل اٟتيضة األوىل ،وبعدىا
قبل اٟتيضة الثانية ،وبعدىا اٟتيضة الثالثة ،ولو أف يراجعها أيضا يراجعها ُب ىذه ا١تدة ،حىت قاؿ بعضهم لو
راجعها بعد ما طهرت من اٟتيضة الثالثة وقبل أف تيتسل صحت رجعتها ،حىت ذكروا أف رجبل طلق امرأتو
وتركها و١تا طهرت من اٟتيضة الثالثة ،وأخذت ماءىا وسدرىا وٕتردت لبلغتساؿ وقبل أف تيتسل طرؽ
الباب عليها وقاؿ :يا فبلنة إين راجعتك ،فقالت إين قد حضت ثبلث حيض ،فًتافعا إىل بعض الصحابة
فأثبت الرجعة ،وىكذا أيضا بعد اٟتيضة الثانية قبل اٟتيضة الثالثة أو قبل الطهر منها .
" إذا كاف الطبلؽ رجعيا" مىت يكوف الطبلؽ رجعيا ؟ إذا طلق واحدة حر أو عبد ،أو طلق اثنتُت وىو
حر ،فإف الطبلؽ رجعي ،وتسمى ا١ترأة رجعية ،يعٍت تصح رجعتها ،ىذا سبب تسميتها رجعية ،أنو يقدر
على مراجعتها ،وإذا راجعها ،فإهنا على ما بقي ٢تا من الطلقات ،إذا طلقها وىو ٯتلك ثبلثا طلق واحدة ٍب
راجعها بدوف عقد أو تركها إىل أف انتهت عدهتاٍ ،ب جدد العقد فإنو يبقى لو طلقتاف ،فإذا طلق الثانية ٍب
راجعها وىي ُب العدة ،أو بعد العدة بعقد جديدٍ ،ب استعادىا ورجعت إليو حىت ولو بعد زوج ال يبقى لو
إال واحدة ،ألنو قد طلق اثنتُت يبقى لو طلقة واحدة.
كذلك أيضا العبد إذا طلق واحدة ،فإف لو أف يراجعها ُب العدة ،ولو أيضا أف يؤخر رجعتها و٬تدد
العقد بعد انتهاء العدة ،إذا كانت زوجتو أََمةً فعدهتا طلقتاف ،إذا انتهت من الطلقتُت ،يعٍت ما ٯتلك إال
طلقتُت العبد ،إذا طلق طلقتُت حرمت عليو ،إذا كانت الزوجة أمة والزوج حر ملك ثبلث طلقات ،وإذا
كاف الزوج عبدا وا١ترأة حرة مل ٯتلك إال طلقتُت ،ىكذا الفرؽ بُت اٟتر والعبد.
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فإذا كاف الزوج الذي طلق قد دخل بزوجتو أو خ بل هبا ،وكاف طبلقو واحدة أو اثنتُت ،أو العبد طلقة
واحدة وكاف الطبلؽ بيَت عوض ،فلو الرجعة.
احملًتزات قولو " :من دخل بها" إذا طلقها قبل أف يدخل فهل لو رجعة ؟ ليس لو رجعة؛ ألف غَت
ا١تدخوؿ هبا ليس ٢تا عدة ال عدة ٢تا قاؿ تعاىل:

       

         

()1

فإذا عقد عليها ٍب طلقها قبل الدخوؿ،

ففي ىذه اٟتاؿ بانت منو لوامتنعت وقالت ال أريده ،فلها ذلك ،فإذا أرادىا فبل بد من ٕتديد العقد؛ ألهنا
انتهت ،وأل نو ال يصح رجعتها ،وال يقدر على ا١تراجعة ،بانت منو ٔتجرد قولو قد طلقتها ،ىذا إذا مل يكن
دخل هبا وال خبل هبا.
كذلك قولو" :أقل من ثالث" نعرؼ أنو إذا طلقها الثالثة بانت منو ،فبل يقدر على نكاحها حىت
برضاىا وبعقد جديد ،فضبل عن رجعتها بل ٖترـ عليو حىت تنكح زوجا غَته ،قولو" :ال عوض فيهما" أي
ال عوض ُب فراؽ العبد ،وال عوض ُب فراؽ اٟتر ،ويدؿ على أنو إذا كاف الطبلؽ على عوض فبل رجعة.
إذا اشًتت ا١ترأة نفسها من زوجها وقالت :أنا أشًتي نفسي منك بعشرة آالؼ أو بعشرين ألفا ،أو
هبذا البستاف أو هبذه العمارة ،تريد أف ٗتلص نفسه ا وىو ما يسمى با٠تلع ،قبل ذلك فهل يقدر على
الرجعة ؟ ال يقدر ،وما ذاؾ إال أهنا ما بذلت ا١تاؿ إال للتخلص لو علمت أنو يستعيدىا ما بذلت ما٢تا،
فهذه ال يقدر على رجعتها ،وألنو ليس ٢تا عدة وإ٪تا عليها االسترباء.
ٍب قولو" :ولولي مجنون" إذا كاف الزوج ٣تنونا أو أصا بو اٞتنوف أو مرض أخل بعقلوْ ،تيث إنو عادـ
للشعور ففي ىذه اٟتاؿ نقوؿ :إف وليو يقوـ مقامو ،فإذا طلق عليو اٟتاكم ،فلوليو الرجوع إال إذا كاف طبلؽ
اٟتاكم فسقا ،وإذا طلقها الويل أو طلقها الزوج ُب حالة عقلٍ ،ب أصيب باٞتنوف فلوليها الرجعة ،إذا رأى
ذلك مصلحة.
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وقولو" :رجعتها في عدتها مطلقا" أي كما قاؿ ُب التعليق سواء رضيت أو مل ترض ،ال يشًتط
رضاىا ،ألف الطبلؽ حصل باختياره ،وألهنا -واٟتاؿ ىذه -قد بذلت نفسها ،يعٍت وألهنا طلقت ،وىو
أملك هبا ،فليس ٢تا أف ٘تنع ،لكن شرط اهلل تعاىل شرطاُ ،ب قولو تعاىل:

    

 )1(      أما إذا كاف رجعتها للضرر ،فحراـ عليو ،ولو أف الرجعة تكوف صحيحة،
حراـ عليو أف يعيدىا إضرارا هبا لقولو:



. )2(    

ما حكم اإلشهاد على الرجعة؟ مسنوف ،كما أنو مسنوف اإلشهاد على العقد وعلى الطبلؽ ،على
العقد دليلو قوؿ النيب   ال نكاح إال بويل وشاىدي عدؿ  وعلى الطبلؽ قوؿ اهلل تعاىل:
 )3(     إىل قولو:



 

 )4(     وروي أف

رجبل ج اء إىل ابن عباس وقاؿ :إين طلقت امرأٌب وراجعتها قاؿ :ىل أشهدت على ذلك قاؿ :ال ،فقاؿ:
طلقت ليَت ُسنة وراجعت ليَت ُسنة ،أي ما عملت بالسنة ُب الطبلؽ ،وال عملت بالسنة ُب الرجعة،
طلقت ليَت سنة وراجعت ليَت سنة١ ،تاذا مل تشهد ؟ أشهد على رجعتها    ،
. )5(  
ىل تحصل الرجعة بغير اإلشهاد يقولوفٖ :تصل ،وذلك ألف الرجعية ُب حكم الزوجة إذا طلقها مرة
فإنو يبقيها ُب بيتها ،وال ٮترجها قاؿ تعاىل:
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()1

فبل ٬توز لو إخراجها ،بل يًتكها ُب بيتها ،يًتكها ُب مكاهنا الذي كانت تسكنو ،حىت تنتهي

عدهتا عليو نفقتها ،وعليو كسوهتا وعليو سكناىا.
وىي ُب حكم الزوجة؛ ألهنا مل تنقطع عبلقتها بو ،و٢تا أف تكشف لو و٢تا أف تتجمل أمامو ،و٢تا أف
تعرض نفسها عليو لعلو أف يراجعها ،إذا كانت ترغبو٢ ،تا أف تكشف لو ،وعليو أيضا أف يقسم ٢تا ُب
ا١تبيت يبيت عندىا ،ولكن إذا كاف عازما على الطبلؽ فبل ٬تامعها ،فإذا جامعها حصلت الرجعةٖ ،تصل
الرجعة بوطئها مطلقا ،حىت ولو مل يكن لو نية ،إذا ِ
وطئها فإف الوطء ال ٭تل إال لزوجة ،وىو دليل على أنو
قد رضيها ،وأنو قد قنع ٔتراجعتها فيحصل بذلك ٘تاـ ا١تراجعة ٖتصل الرجعة بالوطء سواء نوى أو مل ينو.
ذكر ما قلناه بقولو" :والرجعية زوجة في غير قسم" ىكذا استثنوا القسم ،بعض العلماء يقوؿ يقسم
يعٍت :يقسم ٢تا؛ ألف القسم ليس اليرض منو الوطء ،وإ٪تا اليرض ا١تؤانسة ،ومنهم من يقوؿ :ال قسم ٢تا
ألف األصل ُب القسم أنو ألجل العدؿ ،وىذه قد انعقد سبب فراقها ،الرجعية زوجة ُب أهنا تكشف
لزوجها ،وُب أنو ينفق عليها ،وتبقى ُب بيتو وُب أهنا تتجمل لو رجاء مراجعتو ،ولو مات أحد٫تا لورثو
اآلخر ،وإذا مات وىي ُب العدة فإهنا تًتؾ عدة الطبلؽ ،وتنتقل إىل عدة الوفاة مع اإلحداد .
متى تنتهي مدة الرجعة ؟ أو الوقت الذي يتمكن فيو من الرجعة ؟ يقوؿ " :تصح رجعتها بعد طهر
من حيضة ثالثة قبل غسل" ،يعٍت حاضت ا١ترة األوىل وطهرت ما راجع ،وحاضت ا١ترة الثانية وطهرت ومل
يراجع ،وحاضت ا١ترة الثالثة ومل يراجع ،وطهرت وقبل أف تيتسل من اٟتيضة الثالثة راجعها بعد الطهر من
حيضة ثالثة قبل اليسل.
ذكرنا قصة الرجل الذي دخل على زوجتو بعد ما أخذت ماءىا وسدرىا وٕتردت ألجل أف تيتسل من
اٟتيض الثالث ،فطرؽ عليها الباب وقاؿ :يا فبلنة إين قد راجعتك ،فقالت :إين قد طهرت من اٟتيضة
ِ
اغتسلت ؟ قالت :ال فقاؿ قد راجعتك سألوا أحد الصحابة ،فأفتاىم بأهنا ما دامت مل تيتسل
الثالثة ىل
ومل ٖتل ٢تا الصبلة ،فهي ُب حكم اٟتائض ،فتصح رجعتها.
 - 1سورة الطالق آية .1 :
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ىكذا ،إذا طلقت مرة ٍب راجعها ،تعود على كم ؟ تعود على طلقتُت ،وكذلك إذا طلقها واحدة،
وانتهت عدهتا ونكحها نكاحا جديدا ،كم يبقى لو عليها ؟ يبقى طلقتاف ،تعود بعد عدة بعقد جديد على
ما بقي من طبلقهأ ،تعٌت أنو لو طلقها واحدة ،وانتهت عدهتا فهو خاطب من ا٠تطاب ،أي ٢تا أف تقبلو
و٢تا أف ترده ،فإذا قبلتو فبل بد من عقد جديد ورضا وشهود ومهر ،وتعود على ما بقي.
ما معٌت تعود على ما بقي ؟ أي تعود على أنو ليس لو إال اثنتاف ،وال يقوؿ إين نكحتها نكاحا
جديدا ،فأملك ثبلثا نقوؿ :إنك قد أمضيت واحدة فما بقي لك إال اثنتاف ،إذا كاف الطبلؽ طلقتُت،
طلقها طلقتُت وانتهت عدهتا ،وخطبها وتزوجها فكم يبقى لو؟ واحدة يبقى لو طلقة واحدة؛ وذلك ألنو قد
أمضي اثنتُت ،ولو كاف العقد جديدا ،ولو نَكحت قبلو ،لو قدر مثبل أنو طلقها طلقتُت وتركها وانقضت
عدهتا ،وتزوجت من غَته ،وطلقت فهذا الزوج الثاين ىل يهدـ الطلقتُت؟ ٔتعٌت :أف زوجها إذا نكحها بعده
تعود على ثبلث؟ ال يهدـ ،وإ٪تا إذا نكها زوجها مل يبق لو إال واحدة ،وذلك ألف نكاح الثاين ليس شرطا
ُب حلها لو ،ىي ٖتل لو ولو مل ينكحها غَته ،إ٪تا الذي يهدـ ىو إذا تزوجت وقد طلقها ثبلثا ،طلقها ثبلثا
ٍب تزوجت وطلقتٍ ،ب تزوجها الزوج األوؿ ففي ىذه اٟتاؿ اهندمت الثبلث ،وصار ٯتلك ثبلثا أخرى،
نكاح الزوج الثاين إذا كانت طلقة واحدة ال يهدمها وكذا إذا كانت طلقتُت ال يهدمها نكاح الثاين وإ٪تا
يهدـ الثبلث فهذا معٌت قولو" :تعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طالقها"  ،إذا كاف بقي طلقة
أو بقي طلقتاف ال ٯتلك غَت٫تا .
" ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل ال في شهر بحيض إال ببينة"  .ذُكر أف رجبل طلق امرأتو،
وبعد ما ٘تت شهرا رجعت إىل علي وقالت :إين قد انقضت عدٌب ُب شهر واحد ،فسأؿ شر٭تا ىل ٯتكن ؟
فقاؿ إف جاءت ببينة من صاّب أىلها تشهد بذلك وإال فهي كاذبة" فإذا ادعت انقضاء عدهتا ُب شهر
واحد فهي كاذبة إال إذا جاءت ببينة ،وأما إذا كاف الزمن ٦تكنا ،فإنو يقبل ببل بينة وذلك ألهنا مؤ٘تنة على
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نفسها واهلل تعاىل يقوؿ:

              

 )1(    فهي مأمونة على ما ُب رٛتها من اٟتمل أو اٟتيض.
وأما قصة علي وتلك ا١ترأة فقاؿ العلماء :ٯتكن إذا اعتربنا أقل اٟتيض وأقل الطهر ،ٯتكن أنو بعد ما
طلقها الزوج حاضت ُب اليوـ الثاين من وقت طبلقها ،ومل تبق إال يوما وىو أقل اٟتيض طهرت بعد يوـ،
يعٍت ُب اليوـ الثاين من طبلقها ،و١تا طهرت حسبنا ىذه حيضة ،بقيت ثبلثة عشر يوما وىي طاىر حاضت
اٟتيضة الثانية ،و١تا مضى عليها يوـ طهرت ،طهرت ُب يوـ واحد مضى عليها حيضتاف ُب ستة عشر يوما،
طهرت الطهر الثاين ثبلثة عشر يوما ،ففي اليوـ التاسع والعشرين حاضت اٟتيضة الثالثة ،وطهرت ُب اليوـ
الثبلثُت أو ُب اليوـ الواحد والثبلثُت ،فحاضت ُب اليوـ األوؿ وُب اليوـ ا٠تامس عشر وُب اليوـ التاسع
والعشرينُ ،ب شهر واحد حاضت ثبلث حيضات وبينهما طهراف ُفقبلت إذا جاءت ببينة.

ولكن ىذا شيء نادر يعٍت قليل أف ا١ترأة يكوف حيضها يوما واحدا وطهرىا ثبلثة عشر ،أو أربعة عشر

غالب النساء ٖتيض وتطهر ُب شهر غالب حيضها ستة أياـ أو سبعة أياـ ،وغالب طهرىا ثبلثة وعشروف
يوما ،أو أربعة وعشروف يوما ،ىذا عادة النساء ،فعلى ىذا العادة أهنا ال تنقضي عدهتا إال ُب ثبلثة أشهر،
فلو انقضت عدهتا ُب شهرين وأمكن ذلك ،قُبل منها شيء ال يعرؼ إال من قبلها وأما ُب شهر فبل يُقبل
إال ببينة  .إذا طلق الحر ثالثا والعبد اثنتين حرمت عليو حتى تنكح زوجا غيره:
يقوؿ " :إذا طلق الحر ثالثا ،أو العبد اثنتين لم تحل لو حتى يطأىا زوج غيره ،يطؤىا في قبل
بنكاح صحيح مع انتشار ،ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل ،ولو لم يبلغ عشرا ال في حيض أو
نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة " .
ذكرنا أف أىل اٞتاىلية كانوا يطلقوف بدوف عدد ،يطلقها وإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها ٍب
يطلقها ثانية ،وإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها ٍب الثالثة والرابعة وا٠تامسة ،وىكذا ولو إىل عشر أو
 - 1سورة البقرة آية .228 :
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عشرين ىكذا ،فجاء اإلسبلـ بتحديد الثبلث ،وأهنا بعد الثالثة ٖترـ عليو وال ٖتل لو إال بعد أف تنكح زوجا
غَته ،قاؿ تعاىل:

    

 )2(  أي بعد الطلقتُت ٍب قاؿ:



()1

يعٍت الطبلؽ الرجعي وقاؿ:

 )3(   يعٍت الثالثة

    
      

. )4(     
فإذا طلقها اٟتر ثبلثا حرمت عليو حىت تنكح زوجا غَته ،والعبد اثنتُت مل ٖتل لو حىت تنكح زوجا
غَته ،وال بد ُب ذلك الزوج أف يطأىا ،وال يكفي العقد لو عقد عليها ومل يدخل هبا وطلقها ما حلت
لؤلوؿ ،فسروا قولو تعاىل:



 )5(      أف النكاح الذي ىو الوطء ،وُب ذلك قصة

 امرأة رفاعة جاءت إىل رسوؿ اهلل  وقالت :إف رفاعة طلقٍت وبَت طبلقي ،وإين تزوجت بعده عبد
الرٛتن بن الزبَِت ،وإ٪تا معو مثل ىدبة الثوب فقاؿ  أتريدين أف ترجعي إىل رفاعة ؟ ال حىت تذوقي ُعسيلتو

ويذوؽ عسيلتك . 

عرب بالعسيلة عن الوطء ،أي لذة الوطء فبل يكوف ىناؾ رجعة إىل الزوج األوؿ ،وال حل لو حىت يذوؽ
الثاين عسيلتهأ ،تع ٍت يطؤىا زوج غَته ،فلو وطئها ُب الدبر ،ما حلت لؤلوؿ ال بد أف يكوف ُب القبل ،ولو
وطئها ُب نكاح فاسد مل ِ
يكف ،كما لو تزوجها بيَت شهود أو زوجتو نفسها ،فإف ىذا أيضا ال يكفي حىت
ولو دخل هبا ولو بقي عندىا مدة ،ألنا ٨تكم بأنو نكاح فاسد ال بد أف يكوف نكاح الثاين نكاحا صحيحا
كامل الشروط.
وقولو "مع انتشار" االنتشار :ىواإلنعاظ أي قياـ الذكر ،فبل يكفي أف يباشرىا بدوف انتشار ،ويقوؿ
إين قد جامعتها وأنزلت؛ ألف ىذا ال يسمى ٚتاعا ،يعٍت ٣ترد ا١تماسة وا١تباشرة" ،يكفي تيييب حشفة"،
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يكفي الوطء الذي يوجب اليسل ،فإف اليسل يوجبو تيييب اٟتشفة ُب الفرج ،أي تيييب رأس الذكر
تيييب ا١تدورة ،ولو مل ينزؿ ،إذا أوِب رأس الذكر ولو مل ينزؿ واعًتؼ بذلك ،واعًتفت ىي فإهنا ٖتل لؤلوؿ
إذا طلقها.
لو كاف صيَتا دوف عشر ،الزوج الثاين مثبل تزوجها وعمره تسع سنوات وعشرة أشهر ،ولكن يتصور
منو االنتشار ويتصور منو الشهوة ،ودخل هبا وأوِب فيها رأس ذكره ،وطلقها بعد ذلك ،أو طلقت عليو
حلت للزوج األوؿ.
ٍب استثنوا إذا وطئها وىي حائض ،فإف ىذا وطء فاسد وحراـ ال ٭تللها لؤلوؿ أو كذلك ،وىي نفساء
بأف طلقها زوجها األوؿ ثبلثا وكانت حامبل فولدت ،وانقضت عدهتا وتزوجت زوجا آخر وىي ُب النفاس،
ودخل هبا ووطئها وىي نفساء ،فهل ىذا الوطء إذا طلقها بعده يبيحها لؤلوؿ ؟ ال يبيحها أو وطئها وىي
٤ترمة حراـ وطء احملرمة ،ويوجب عليها أو عليو إذا كانا ٤ترمُت فدية ،وحىت بعد التحلل األوؿ إذا كاف أحرـ
ْتج وٖتلل بأف رمى وحلق وبقي عليو الطواؼ ووطء ،فإف ىذا الوطء ٤ترـ ألهنا مل تتحلل ،فبل ٭تلها
لزوجها األوؿ لو طلق بعده.
أو ِ
وطئها وىي صائمة ُب رمضاف صوـ فريضة أو صوـ قضاء ،ال ٭تل لو أف يطأىا ُب حالة الصياـ
صياـ الفرض ،فهذا الوطء أيضا ال ُٯتَكن زوجها األوؿ من الرجعة ،أو ُب ردة ا١ترتدة ال يصلح أف تكوف
زوجة للمسلم ألف الردة تفرؽ بينهما قاؿ تعاىل )1(       :وىذه قد كفرت،
فإذا تزوجت وىي كافرة -يعٍت مرتدة -ودخل هبا زوجٍ ،ب أسلمت وعادت إىل اإلسبلـ فهل ىذا الوطء
يبيحها لزوجها األوؿ ا١تسلم ؟ ال يبيحها وذلك؛ ألنو وطء ُب حالة ال يبيحها الشرع ،ال يبيح ٢تا أف تتزوج
مرتدا وال يبيح للمسلم أف يتزوج مرتدة .
ٍب ما ذكر أف نكاح الثاين يكوف نكاح رغبة ،وىذا ال بد منو ال نكاح ٖتليل ،سواء اتفق مع الزوج
األوؿ أو اتفق مع ا١ترأة ،ال يباح أف يتزوجها ليحللها ،وذلك ألنو ورد لعن احمللل ُب عدة أحاديث ،ذكرىا
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ابن كثَت ُب تفسَت ىذه اآلية،

             

()1

فقاؿ الزوج الثاين :ال بد أف يتزوجها على أهنا زوجة ،ال على أنو ٭تللها لؤلوؿ ،واألحاديث كثَتة وردت
بلفظ اللعن  لعن اهلل ِ
احمللَل لو . 
احمللل و َ
َ
فَالْ ُم َحل ُل :ىو الذي يتزوجها إذا طلقت ثبلثا ٍب يطلقها ،ويقوؿ :أحللها لزوجها األوؿ أحسن إليو فإنو
يريدىا وىي تريده ،و٫تا كل منهما يرغب ُب العودة ،وىذا قد طلقها ثبلثا فأنا أحسن فيهما ،فإذا دخلت

عليها وجامعتها طلقتها حىت ٖتل لؤلوؿ ،ىذا ىو الْ ُم َحل ُل.

احمللَل لو :ىو الذي يستأجره ،كأنو يقوؿ :أنا قد حرمت علي زوجيت حيث طلقتها ثبلثا وأريدىا

وتريدين وىي أـ أوالدي ،وال ٖتل يل إال بعد زوج فأريد منك أف تتزوجها وأف تدخل هبا وأف تطلقها بعد
ليلة أو بعد ليلتُت ،وأنا أدفع لك ا٠تسراف الذي تدفعو ٢ت ا كمهر أنا أعطيكو ،ولكن بشرط أنك إذا دخلت
هبا وأصبحت أف تطلقها وال تبقيها معك ،يستأجره يستعَته.
ولذلك يسمى "التيس المستعار" ،احمللِل :التيس ا١تستعار ،التيس  :تعرفوف أنو ذكر ا١تاعز ٭تدث أف
الذين ليس عندىم فحل يستعَتوف تيسا ينزو على غنمهم ،فإذا كاف كذلك فإف ىذا دليل على ٖترمي
التحليل .
ٖتليل ا١ترأة إذا طلقت ثبلثا وحرمت على زوجها ،فينكحها واحد برغبتو وإرادة منو و٤تبة ألجل أف
تكوف زوجةٍ ،ب بعد ذلك يقع منو كراىية ٢تا فيطلقها ،فتحل لؤلوؿ.
أما إذا كاف ال رغبة لو ُب البقاء معها ،وإ٪تا يريد أف ٖتل لؤلوؿ ،فإهنا ال ٖتل ويكوف عليو وعليها أو
على زوجها الذي استأجره لذلك ،عليو ىذا الوعيد .
وأما إذا كانت الرغبة من ا١ترأة ،تريد أف ترجع إىل زوجها فهذا ليس باختيار أحد ،لو مثبل أهنا ندمت
على زوجها و١تا ندمت عليو خطبها إنساف ورغبتو وعقد عليها ودخل هبا ،و١تا دخل هبا بعد يوـ أو بعد
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يومُت نفرت منو ونشزت وأظهرت البيض وأظهرت الكراىية ،قالت :ال أريدؾ وال أرغب البقاء معك
ولست صاٟتا للزوجية.
ما قصدىا إال أف يفارقها حىت ٖتل لؤلوؿ ولو دفعت إليو ما دفع إليها ،فإف ىذا أيضا مكروه ومع ذلك ما
ذكروا أهنا ٖترـ على األوؿ .فصل في اإليالء:
الفصل بعده :يتعلق باإليبلء ا١تذكور ُب قوؿ اهلل تعاىل:

      

                 

()1

اإليبلء :ىو اٟتلف فإذا حلف رجل على ترؾ وطء زوجتو ٝتي ُموليا اإليبلء حراـ ،ألف اهلل أنكره ،ولكن

إذا فاءوا غفر اهلل ٢تم ذلك اٟتلف ،إذا حلف الزوج العاقل الذي يقدر على الوطء ،حلف باهلل أو بالرٛتن

أو بعزة اهلل أو بصفة من صفاتو حلف قاؿ :واهلل ال أطأ ىذه الزوجة ،مع أنو ٯتكن وطؤىا ُب القبل واهلل ال
أطؤىا أبدا ،أو واهلل ال أطؤىا ،أو واهلل ال أطؤىا ٜتسة أشهر أو نصف سنة أو سنوات.
ٝتي ىذا إيبلء ،فأما إذا حدد ترؾ الوطأ بشهر ،واهلل ال أطؤىا شهرا فليس ىذا إيبلء ،أو شهرين أو
ثبلثة أشهر أو ثبلثة وعشرين يوما ،ال يسمى إيبلء إال إذا زاد على أربعة أشهر ،وكذلك إذا كاف الزوج
٣تبوبا ال ٯتكنو الوطء ،فحلف أنو ال يطؤىا فبل يسمى ىذا إيبلء؛ ألنو ليس لو آلة يطأ هبا ،وكذلك إذا
كاف اٟتلف بيَت اهلل إذا حلف مثبل ٔتخلوؽ كأف حلف بالويل أو بالنيب أو بالسيد فبلف ،فهذا حلف بيَت
اهلل وال تنعقد فيو اليمُت ،ولكن عليو الكفارة.
إذا كانت الزوجة ال ٯتكن وطؤىا بأف كانت مثبل رتقاء ،أو هبا ما ٯتنع الوطأ من العفل ،و٨توه العيوب
اليت تقدمت ُب النكاح ،ال ٯتكن وطؤىا ُب القبل ،فإذا حلف أنو ال يطؤىا يعٍت الوطأ العادي الذي تعلق
منو بولد ،فإف ىذا ال يسمى إيبلء؛ ألنو صحيح أنو ال يقدر على وطئها لعدـ ٘تكنو .
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كذلك لو حلف غير الزوج إذا حلف قال :واهلل ال أطأ فالنو -أجنبية -فبل يسمى ىذا إيبلء
وىكذا لو حلف اجملنوف وكاف لو زوجة فاجملنوف مرفوع عنو القلم -قلم التكليف -فبل تنعقد ٯتينو.
وأما إذا حلف على وطئها في غير القبل فإنو ال يسمى إيبلء ،إذا حلف ٢تا أو ألىلها إذا كاف متهما
بالوطء ُب الدبر فحلف وقاؿ :واهلل ال أطؤىا ُب الدبر أبدا ،فإف ىذا ليس بإيبلء ألنو ليس التزما أال يفعل
اٟتراـ ألف الوطء ُب الدبر ٤ترـ ،ولو وطئها ُب الدبر وقد حلف عليو الكفارة وعليو التوبة ،والكفارة كفارة
ٯتُت .
إذا حلف ولم يحدد مدة أو كانت المدة فوق أربعة أشهر ،أو قال واهلل ال أطؤىا حتى تقوم
الساعة ،أو واهلل ال أطؤىا حىت تطلع الشمس من ميرهبا ،أو واهلل ال أطؤىا حىت ينزؿ عيسى بن مرمي ،يعٍت
مدة ييلب على أهنا تطوؿ ،فهذا أيضا مويل قد أوىل من زوجتو .
إذا حصل اإليالء فماذا نعمل ؟ إف سكتت الزوجة ومل تطلب الوطء فاٟتق ٢تا ،وأما إذا طالبت فإف
اٟتاكم ٮتَته يقوؿ لو :إما أف ترجع وإما أف تطلق ،يلزمك أحد األمرين ،مضت أربعة أشهر واهلل تعاىل
يقوؿ:

   

()1

يعٍت رجعوا عن ترؾ الوطء

      

ذنبك وييفر لك ما حلفت عليو على ترؾ الوطء وعليك الكفارة

( )2ييفر لك

      

 )3(   إذا قاؿ :أنا ال أريدىا ،قيل لو :إما أف ترجع عن ٯتينك وتطأ ،وإما أف تطلق .فأما بقاؤىا
معلقة فذلك ال ٬توز ،قرأنا قبل قليل قوؿ اهلل تعاىل:
 )4( ال أٯتا وال ذات زوج وقوؿ اهلل تعاىل:



       

 )5(    أي مضارة هبا .
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لو سخط عليها ،وقاؿ :ال حاجة يل ُب وطئها ،وصد عنها ،وترؾ وطأىا ،ففي ىذه اٟتاؿ يعترب قد
أضر هبا ،وإف مل يكن موليا مىت مضت أربعة أشهر على اٟتالف مضت بعد ٯتينو وىو ما جامع ،ومل يكن
لو عذر ،أمره اٟتاكم باٞتماع أو بالطبلؽ ،إما أف ٕتامع ،وإما أف تطلق فإذا أيب كلفو أف يطلق فإذا امتنع
طلق عليو اٟتاكم.
ويسمى طالق الحاكم فسخا كما ذكرنا فيقوؿ :إما أف تطلقها وإما أف تفيء وٕتامعها ،وإال خلعناىا
منك فسخنا نكاحها وال نقرؾ على ىذه ا١تضارة .
إذا أراد أن يفيء فكيف يفيء ؟ الفيئة بكفارة أف يكفر كفارة ٯتُت؛ ألنو حلف باهلل أو حلف بالرٛتن
أو حلف بعزة اهلل ،أو باٝتو العزيز أو برب العا١تُت أو ٔتالك يوـ الدين ،حلف أنو ال يطأ امرأتو فإذا أراد
ترؾ اليمُت والوطء فاليمُت ٢تا كفارة ذكرىا اهلل تعاىل ُب قولو:
      

()1

    

إىل آخر اآلية ،وىذا عقد اليمُت فعليو كفارهتا كفارة

اليمُت إذا عزـ على ترؾ ما حلف عليو أُلزـ بذلك .
يقوؿ" :وتارك الوطء ضرارا بال عذر كمولي" بعض األزواج قد ييضب على زوجتو ،إذا كاف لو
زوجتاف مثبل فيضب على أحد٫تا ،يًتكها ويًتؾ مضاجعتها ويًتؾ وطأىا واالستمتاع هبا ،وٯتضي على ذلك
شهر وشهراف وأشهر فما حكم ىذا الًتؾ ؟ ال شك أنو إضرار واهلل تعاىل يقوؿ:
 )2(  ويقوؿ:



  

 )3(      وىذا ما أمسكها ٔتعروؼ

بل أضر هبا حيث مل يعطها حقهاُ ،ب ىذه اٟتاؿ إذا طلبت حقها فلها أف ترفع أمره .
اٟتاكم ي قوؿ :لو إما أف تطأىا وإما أف تطلق ولنا أف نطلق عليك إذا امتنعت ،فإذا أراد الرجوع ال
كفارة عليو؛ ألنو ما حلف إ٪تا ترؾ الوطء بيَت ٯتُت ولكن ٭تدد لو ا١تدة .
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ا١تدة ىي أربعة أشهر؛ ألهنا ا١تدة اليت ٯتكن أف ا١ترأة تتحمل غيبة زوجها ،فيها ذكر ابن كثَت عن تفسَت
آية الوفاة

       

()1

أف ىذه ا١تدة ىي اليت ٯتكن ا١ترأة أف تصرب

عن زوجها إذا غاب زوجها ،وذكر أف عمر  كاف مرة يعس ُب ا١تدينةٝ ،تع امرأة مييبة ،زوجها غائب
يظهر أنو ُب اٞتهاد وإذا ىي قد اشتاقت إليو وىي تقوؿ:
تطـاول ىذا الليل وازور جانبو
وأرقني أال خـليل أالعبــو
أالعبو طـورا وطـورا كأنمـا
بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبو
فواللـو لوال اهلل ال شيء غيره
لحرك من ىذا السرير جوانبو
مخافـة اهلل والحيـاء يصـدني
وإكـرام بعلي أن تنال مراكبو
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فعلم أهنا قد اشتاقت إىل زوجها ،فسأؿ ابنتو كم تصرب ا١ترأة عن الزوج عادة؟ قالت :أربعة أشهر إىل
ستة أشهر ،فأمر أمراء اليزو أف ال يًتكوا اإلنساف يييب أكثر من ستة أشهر.
فؤلجل ذلك حدد اهلل مدة اإليالء بأربعة أشهر ،ألف ىذا ىو الذي ٯتكن للمرأة أف تتحملو ،لكن إذا
صربت أكثر من ذلك فلها ذلك ،تشاىدوف ىؤالء العماؿ العمالة يأتوف ويًتكوف زوجاهتم يييب أحدىم
سنتُت ورٔتا أكثر ،ففي ىذه اٟتالة نقوؿ :إنو إذا ٝتحت الزوجة هبذا ا١تقدار الذي ىو سنتاف فلها ذلك،
وإذا مل تسمح فإما أف يذىب إليها ،وإما أف يطلق والعادة أهنا تصرب؛ ألنو ما ذىب إال ألجل طلب الرزؽ
.
ٍب يوجد أيضا بعض النساء اليت ال يرغبها زوجها .


تشاىدوف ىؤالء العماؿ ،العمالة يأتوف ،ويًتكوف زوجاهتم ،يييب أحدىم سنُت ،ورٔتا أكثر ،ففي ىذه
اٟتالة ،نقوؿ :إهنم إذا ٝتحت الزوجة هبذا ا١تقدار ،الذي ىو سنتاف ،فلها ذلك ،وإذا مل تسمح ،فإما أف
يذىب إليها ،وإما أف يطلق.
والعادة أهنا تصرب؛ ألنو ما ذىب إال ألجل طلب الرزؽٍ ،ب يوجد أيضا بعض النساء اليت ال يرغبها
زوجها ،ولكنها ترغب البقاء معو ،فهو ٮتَتىا ،ويقوؿ٢ :تا :أنا ال أريدؾ كزوجة ،وال أرغب ٣تامعتك ،فلك
ا٠تيار :إما أف تبقي ،وال تطالبيٍت بالقسم وإما الطبلؽ  .تبقي مع أوالدؾ ُب بيتك ،كلي ،واشريب ،ونامي،
وامكثي مع أوالدؾ ،أو اطليب الطبلؽ ،واخرجي ،وتزوجي إذا شئت ،فإذا آثرت البقاء أسقطت حقها ،فلها
ذلك ،وُب ذلك نزؿ قوؿ اهلل تعاىل:

      

الطبلؽ أف ينشز عنها ،أو يعرض أو يطلق

 )1(   خافت

         

()2
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تقوؿ :نصطلح على أين أسقط حقي من القسم ،أسقط حقي من الوطء ،وأرغب ُب البقاء ُب عصمتك
حىت أبقى مع ولدي فلها ذلك .
الفصل الذي بعده نؤجلو غدا ،واهلل أعلم  .وصلى اهلل على ٤تمد .
س  :أحسن اهلل إليكم! ،ىذا سائل يقوؿُ :ب بلدي عادة :أف الزوج ينادي زوجتو بلفظ أمي أو أخيت
بلية غَت العربية ،وال يقصد بذلك الطبلؽ ،وإ٪تا جرت العادة ىكذا  .ىل ٬توز ذلك؟.
ج :ال يكوف طبلقا إذا نوى ذلك ،وال يكوف ظهارا ،وإ٪تا يريد أهنا ُب ا١تودة ،وُب األخوة ،وُب الصداقة
ٔتنزلة األـ واألخت .
س  :وىذا سؤاؿ جاء عرب شبكة اإلنًتنت ،يقوؿ :رجل طلق زوجتو ُب حالة عصبية ،ورمى عليها
الطبلؽ بالثبلث ،فهل ٭تصل الطبلؽ ُب ىذه الظروؼ ،وكيف يراجعها ؟ .
ج :نرى أنو إذا كاف اليضب ليس شديدا ،بل ٯتكنو أف ٯتلك نفسو ،وٯتلك أعصابو ،فالطبلؽ واقع،
وأما إذا اشتد اليضب ْتيث إنو ال ٯتلك أعصابو ،وال يقدر أف يتصرؼ ُب نفسو ،ففي ىذه اٟتالة يقع
الطبلؽ ،وتبُت منو زوجتو .
س  :أحسن اهلل إليكم! ،ا١ترأة اليت تسلم ،وأىلها غَت مسلمُت ،ىل ٢تا أف توكل وليا يزوجها ْتضور
الشهود ؟ وكذلك لو رغبت غَت ا١تسلمة الكتابية من الزواج من مسلم ،ىل ٢تا أف تزوج نفسها من دوف
ويل؟ ،ومن يكوف وليها إذا كاف أىلها غَت مسلمُت؟ خصوصا ُب الببلد اليت ال يوجد هبا حكم شرعي،
وجزاكم اهلل خَتا .
ج :ال تزوج نفسها ،فإف كاف ُب الدولة أو ُب البلد رئيس دولة مسلمة أو مدير دعوة ،أو ما أشبو ذلك
زوجهاُ ،ب اٟتديث  :السلطاف ويل من ال ويل لو  وإذا تعذر :ال يوجد مثبل قاضي ،وال أمَت مسلم،
وال رئيس دعوة ،وال رئيس مركز دعوة ،وال غَت ذلك ،فإهنا توكل واحدا من ا١تسلمُت يتوىل العقد عليها .
س  :أحسن اهلل إليكم! .ىذا سؤاؿ طويل يقوؿ:
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تزوجت زوجة صاٟتة قائمة ْتقوقي إال أنٍت أصبت بعد الزواج أو ُب أياـ ا٠تطوبة ٔترض ،كثَت من الرقاة
قالوا :إنو سحر ،حيث إنٍت ُب مشاكل معها دائما ،وقد مكثت عند أىلها شهرينٍ ،ب ٙتانية أشهر ،واآلف
٢تا سنتاف ونصف تقريبا٢ ،تا أربعة أطفاؿ مٍت ،وقد صدر مٍت عدة طلقات ُب ٣تالس ٥تتلفة ،وىي عند
أىلها علما بأف أىلها مل يطالبوين بالطبلؽ ،لكنهم حرموين زوجيت طواؿ ىذه الفًتة  .ىل طبلقي يقع،
وخاصة أنٍت مريضٍ ،ب أثبت الطبلؽ ُب صك ،وأثبت القاضي طلقتُت ،لكن الصك فيو نظر ،حيث إف
تاريخ الطلقة األوىل غَت صحيح ،فما رأيكم علما بأين أرغب عودة زوجيت وأطفايل ؟ .
ج  :عليك أف تعاِب بالرقية الشرعية ،فإهنا إذا كانت من صادؽ بطل ىذا العمل الشيطاين ،وعاد إليك
فكرؾ وعقلك ،وأما ىذا الطبلؽ فإف كاف واقعا وأنت ميلوب على أمرؾُ ،ب حالة ال تعقل فيها ،وال
تفكر ،وال تدري ما تقوؿ -فإنو ال يقع ،وال ٭تسب  .أنت معذور ُب ذلك.
وأما إذا وقع ،وأنت تفكر وتعرؼ ،ولو كاف معك شيء من التعلم ،فإنو ٭تسبٍ ،ب إذا طلقتها،
وانقضت عدهتاٍ ،ب طلقتها ثانية بعد انقضاء العدة ،فالطبلؽ الذي بعد انقضاء العدة ال يقع ،وحيث
ذكرت أنك أخرجت صكا ،فالعمل على ما ُب الصك ،راجع القاضي الذي أصدره واطلب منو أف يفتيك
ٔتا فيو.
س  :أحسن اهلل إليكم! ،يقوؿ :رجل متزوج ،وقد سجن بسبب ترو٬تو للمخدرات ،وقبل سجنو للمرة
الثالثة حذره أىل الزوجة بالتفريق بينهما ،فهل ٭تق ٢تم ذلك أرجو التفصيل ،وجزاكم اهلل خَتا ؟.
ج :٭تق ٢تم ذلك ،إذا اشتهر أنو يعمل ىذا العمل احملرـ ،والذي يسجن عليو ،فإف سجنو يؤذي زوجتو
فيقاؿ لو :عليك أف تتوب من ىذا ،أو أف تطلق إف عدت إىل ىذا الًتويج ،طلب من اٟتاكم أف يفرؽ
بينك وبُت امرأتك.
س  :أحسن اهلل إليكم! .يقوؿ :أنا متزوج منذ ثبلث سنوات تقريبا على فتاة ذات خلق ودين ،وهلل
اٟتمد ،لك ن يا فضيلة الشيخ ،منذ أف تزوجت مل أحس بطعم للحياة الزوجية ،وىذه األياـ أفكر ُب فراقها؛
إذ إنٍت أرى السبب ُب ذلك عدـ احملبة فبماذا تنصحونٍت ؟ وجزاكم اهلل خَتا .
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ج :ال بد أف ىناؾ أسبابا ٘تنعك من االلتذاذ هبذه اٟتياة ،فإما أف يكوف ىناؾ من حسدؾ  .اٟتاسد
والعا ئن قد يؤذي من ٭تسده ،وإما أف يكوف ىناؾ قلق ُب اٟتياةْ ،تيث أف ىناؾ ما يضايقك ُب أمور
حياتك ،فعليك أف تعاِب نفسك بالرقية ،أو بكثرة الدعاء واالستعاذة من الشيطاف ومن وساوسو .
س  :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ما رأى فضيلتكم فيمن يلبس دبلة ا٠تطوبة ،وىل ٢تا أصل ُب الشرع؟ .
ج :ال أصل ٢تذه ،ال من الرجل وال من ا١ترأة ،يلبس اإلنساف لباسو ا١تعتاد ،سواء لباس الثياب أو
ا٠تواتيم أو ما أشبو ذلك ،فأما كوف للخطوبة لباس معتاد أو دبلة ،أو ٨تو ذلك ،فبل أصل لذلك.
س  :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :إذا حلف بالطبلؽ ،فهل تلزمو الكفارة فورا؟ أـ تسقط الكفارة إذا برت
ا١ترأة ْتلف زوجها عليها ؟ .
ج :إذا حلف بالطبلؽ قد ذكرنا باألمس أنو إذا كاف قصده باليمُت قصده اٟتظر أو ا١تنع فعليو كفارة
اليمُت ،وإذا تبُت للمرأة أنو قاصد للطبلؽ ،فإف ٢تا أف ٘تتنع منو ،وتقوؿ :إنك قد حلفت حلفا مؤكدا عازما
على الطبلؽ ،فبل أرجع إليك إال بفتوى ،ولو أجر ،ولو أجر وزيادة ثواب.
س  :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :عندي رغبة ُب الزواج من امرأة زواجا صحيحا ّتميع شروطو ،لكنٍت ال
أرغب بقاءىا معي ،وإ٪تا لفًتة غَت ٤تددة ،وكذلك ال أرغب اإل٧تاب منها بعمل حبوب أو غَته من موانع
اٟتمل ،حيث إنٍت متزوج ،ولدي أوالد وبنات ،لكن ٣ترد إعفاؼ نفسي زيادة ،ما حكم ىذا العمل؟
وجزاكم اهلل خَتا .
ج :ال بد أف ٗتربىا بذلك ٗ .تربىا بأنك ال تريد بقاءىا ،وإ٪تا تريد أف تلتذ هبا ساعة أو يوما أو شهرا
أو سنة وما أشبو ذلك ،وأنك ال تريد اإل٧تاب منها ،فإذا أخربهتا ،ورغبت فلك ذلك ،وإال فبل ٬توز أف
تقدـ على ىذا الزواج الذي فيو شبو ٥تادعة ٢تا .
س  :أحسن اهلل إليكم! وىذا يقوؿ :رجل تزوج من خارج الببلد زواجا بنية الطبلؽ ،ولكن والد البنت
كاف غَت موجود ُب وقت العقد ،وعقد لو ابن خالة البنت حيث قاؿ :إف أبا البنت قد وكلو بتزو٬تها ،وأكد
ذلك ،وأكدت البنت ذلك بنفسها بتوكيل ابن خالتها فما رأي فضيلتكم ُب ىذا؟ وجزاكم اهلل خَتا .
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ج :أوال :عن النكاح الذي بنية الطبلؽ فيو خبلؼ ،أجازه بعض العلماء ،كمشاٮتنا :الشيخ ابن باز،
وذكر أف العلماء األولُت أباحوه ،وذكر أنو ليس شبيها بنكاح ا١تتعة ،ولكن بعض ا١تشائخ هنوا عن ذلك،
وألف فيو الشيخ صاّب بن منصور رسالة ،وقدـ ٢تا الشيخ صاّب اللحيداف ،وذكر لو مفاسد؛ فلذلك نرى
أنو مكروه ،لكن إذا كاف ُب ببلد غريبة ،وخاؼ أف يقع ُب الزنا ،فلو أف يتزوج ،ولكن زواجا صحيحا ،ال
٭تدد فيو ا١تدة ،وال بد أف تتم فيو الشروط ،وأف يدفع الصداؽ كامبل صداؽ ا١تثل ،وأشباه ذلك ،كذلك
أيضا نقوؿ :ىذا السؤاؿ ،إذا كانت ا١ترأة صادقة ُب أف أباىا غائب ،وأف ىذا الوكيل عنده وكالة على
تزو٬تها ،فالعقد صحيح إف شػاء اهلل.
س  :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :رجل اشًتط على زوجتو إف خرجت من البيت ،فإهنا طالق ،وقد
خرجت الزوجة من بيتها بأمر من والدىا ،فهل يقع ىذا الطبلؽ ؟ وإف كاف يقع ىػذا الطبلؽ ،فما اٟتكم
إذا جامعها زوجها جهبل منو أف الطبلؽ قد وقع ؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :ذكرنا ُب األمس أف مثل ىذا ُب اليالب يكوف ٯتينا ،إذا قاؿ :إف خرجت فأنت طالق يقصد منعها
من ا٠تروج ،وال رغبة لو ُب الفراؽ ففي ىذه اٟتاؿ عليو كفارة ٯتُت ،وال يقع الطبلؽ ،وأما إذا كاف عازما
على الطبلؽ ،ويريد أف آخر عهد لو هبا خروجها ،فإف الطبلؽ يقع ،ولكن يكوف رجعيا ،أي طلقة واحدة
.
وبكل حاؿ إف كاف مل يطلقها إال ىذه ا١ترة ،ووطئها بعدما خرجت ،فالوطء كما ٝتعنا يكوف رجعة،
ويكوف قد وقع هبا طلقة ،وإف مل ينو الطبلؽ ،وإ٪تا نوى اليمُت فعليو كفارة ٯتُت ،وىذا ىو األغلب .
س  :أحسن اهلل إليكم! وىذا سؤاؿ ُب الشبكة يقوؿ :ىل ٯتنع الزوج من ضرب زوجتو الناشز إذا كاف
النشوز بسبب تقصَت الزوج ُب حقوقها ،وجزاكم اهلل خَتا .
ج :ال ٬توز لو أف يضرهبا إذا كاف ىو ا١تقصر ،فإف ا١ترأة إذا قصر عليها زوجها ُب نفقة أو ُب عشرة أو
ُب حسن ا١تعاملة أساء إليها ،وسبها ،وقصر ُب حقها فبل تبلـ إذا خرجت ،ومل تستطع التحمل والصرب.
وُب ىذه اٟتاؿ ال ٬توز لو أف يضرهبا فذلك ضرر وظلم ٢تا.
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س  :وىذا أيضا سؤاؿ على شبكة اإلنًتنت يقوؿ :القاضي ىل يطلق الزوجة إذا حلف الزوج أال ٬تامع
زوجتو أكثر من أربعة أشهر ،وىل يكوف طبلؽ القاضي باللفظ ؟.
ج :ىذا ُب حالة اإليبلء فإذا مرت أربعة أشهر ،وىو قد حلف أف ال يطأىا ،أو ترؾ وطأىا بدوف
حلف ،ورفعت أمرىا إىل القاضي ،فالقاض ي ٭تذره ،يقوؿ :إما أف تطأىا ،وتكفر عن ٯتينك ،ويكوف ىذا
ىو الفيء

        

()1

وإما أف تطلق تصرح بلفظ الطبلؽ ،فإذا

امتنع ،وقاؿ :ال أطأ ،وال أطلق ،فللحاكم أف يهدده يقوؿ :إف مل تطلق طلقنا عليك ،فيطلق عليو اٟتاكم،
وال ٯتلك اٟتاكم إال التفريق بينهما وتفريق اٟتاكم ال يسمى طبلقا ،ولكنو يسمى فسخا ْتيث إف الزوج إذا
فسخ اٟتاكم ال يقدر على إرجاعها إال برضاىا وبعقد جديد .
س  :ويقوؿ أيضا نفس السائل :ما ذكرًب يا شيخ- ،حفظكم اهلل -من إخبارىا بالزواج مدة سنة أو
شهر أليس شبيها با١تتعة ؟ .
ج :ا١تتعة ٭تدد فيها الزماف ،يشًتط يقوؿ :زوجتك ابنيت شهرا أو شهرين أو سنة ،فهذه ىي ا١تتعة ،وأما
إذا مل ٭تدد ،وإ٪تا ُب نفسو ،وُب قلبو أنو سوؼ ٬ترهبا ،أو أنو سوؼ يعف نفسو هبا ُب ىذه السنة أو
السنوات الدراسية ،وأعطاىا مهرىا كامبل ،وأثبتها ُب ىويتو ،وكذلك أيضا اعًتؼ بأوالدىا ،ومل يضر هبا
ٔتنعها من اإل٧تاب ،وكذلك أيضا التزـ باإلنفاؽ عليها ،فهذا زواج صحيح .
س  :أحسن اهلل إليكم! وىذا سائل يقوؿ :إذا غابت الزوجة ،وتركت زوجها ُب ببلدىا ،فهل ٬توز
للزوجة فسخ النكاح؛ ألف ذلك كثَت ُب ببلدنا يفسخوف النكاح هبذه ا١تسألة ،وجزاكم اهلل خَتا .
ج :الواجب أف ال يفسخ إال بعذر ،وليس كل من كرىت زوجها تكوف صادقة فيكوف قو٢تا صحيحا،
فَتجع إىل القضاء الشرعي ،فإف كاف ىناؾ عيب ُب الزوج أو إضرار ،أو كاف مثبل فيو عيب خلقي أو
خلقي ،أو ترؾ اإلنفػاؽ عليها ،فللقاضي أف يتدخل ويفسخ النكاح وإال فبل .
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س  :أحسن اهلل إليكم! وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ،أنا شاب متزوج ،وكنت ال أصليَ ،وَمن اهلل علي

با٢تداية ،ىل عقدي األوؿ باطل؟ أفتونا مأجورين ؟ .

ج :إذا كاف الزوجػاف سواء ُب أهنما ال يصليافٍ ،ب ىدا٫تا اهلل ،فالعقد صحيح ،فإف النيب  أقر أنكحة
الكف ار ١تا أسلموا ،وأما إذا كاف أحد٫تا ال يصلي ،فالراجػح أنو ال بد إذا تاب من ٕتديد العقد ،ولو ٕتديدا
شفهيا بأف يأٌب إىل والدىا ،ويقوؿ :جدد يل العقد شفهيا ،فيحضػر شاىدين ،ويقوؿ :اشهدا أين زوجت
ىذا ابنيت فبلنة ،وىو يقوؿ :اشهدوا أين قد قبلتها ،وتبقى على زوجيتها .
س  :أحسن اهلل إليكم! وىذه سائلة عرب اإلنتػرنت تقوؿ :فضيلة الشيخ ،بارؾ اهلل فيكم! ىل ٬تػوز
للزوجة أف تطلب الطبلؽ من زوجها إذا تزوج عليها؛ لعدـ وجود الصرب عندىا ،وجزاكم اهلل خَتا.
ج :ال ٬توز ٢تا ذلك ،وورد ُب اٟتديث يقوؿ   وال تسأؿ ا١ترأة طبلؽ أختها لتكفأ ما ُب إنائها،
ولتنكح ،و٢تا حظها  أو كما قاؿ ،فعليها أف تتحمل وتصرب.
وُب اٟتديث:



أٯتا امرأة سألت الطبلؽ من غَت ما بأس فحراـ عليها رائحة اٞتنة



عليها أف

تتحمل ،وتصرب ،سيما إذا كاف الزوج عادال قائما ٔتا ٬تب عليو.
س  :أحسن اهلل إليكم! وىذا أيضا سؤاؿ عرب اإلنًتنت يقوؿ :ىل إذا اتفق الرجل وزوجتو على أنو إذا
قاؿ ٢تا :أنت طالق ،أي قومي ،أو اقعدي أو غَت ذلك ىل ال يقع الطػبلؽ هبذه النية ،أو ال بد من اللفظ
؟.
ج  :األثر أنو ال بد من اللفظ ولكن إذا اصطلحا على كلمة عرب هبا عن الطبلؽ وقع فإذا كاف اصطلح
على أف يق وؿ :اخرجي ،وأف ىذا عنده طبلؽ طلقت ُب قولو :اخرجي ،أو اذىيب ،أو لست يل بامرأة ،أو
قومي عٍت ،أو فارقيٍت ،فهذه كنايات فمع النية يقع هبا الطبلؽ ،ومع عدـ النية ال يقع .
س  :أحسن اهلل إليكم! وىذه سائلة تقوؿ :أيضا عرب الشبكة :توجد امرأة ،كلما ٛتلت ،وأ٧تبت ذكػرا
مات بعد الوالدة فقيل ٢تا :إذا ٛتلت واصلي القراءة عند شػيخ حىت تضعي ما رأي فضيلتكم ُب ذلك؟
وجزاكم اهلل خَتا .
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ج :القػراءة ال بأس هبػا الرقية الشرعية ،فيمػكن أف ىناؾ بعض الشيػاطُت شياطُت اٞتػن أو ٨توىم ،أو
أف ىناؾ من أصاهبا بعُت ،فالرقية عبلج شرعي .
ختاما أسأؿ اهلل أف يثيب شيخنػا عبد اهلل خَت اٞتزاء ،وأف ٬تعل ما قاؿ ُب ميزاف حسناتو ،وصلى اهلل
على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
فصل في الظهار وما يتعلق بو
 . اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصػلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل" :-فصل" والظهار ٤ترـ ،وىو أف يشبو زوجتو أو بعضها ٔتن ٖترـ عليو ،أو
بعضهػا أو برجل مطلقا ،ال بشعر وسن وظفر وريق و٨تػوىا ،وإف قالتو لزوجها فليس بظهػار ،وعليها كفارتو
بوطئها مطاوعة ،ويصح ٦تن يصح طبلقو ،و٭ترـ عليها وطء ودواعيو قبل كفارتو ،وىي عتق رقبة ،فإف مل
٬تد فصياـ شهرين متتابعُت ،فإف مل يستطع فإطعاـ ستُت مسكينػا ،ويكفر كافر ٔتاؿ وعبد بالصوـ.
وشرط ُب رقبة كفارة ونذر عتق مطلق -إسػبلـ وسبلمة من عيب مضر بالعمل ضررا بينػا ،وال ٬تزئ
التكفػَت إال ٔتا ٬تزئ فطػرة ،و٬تزئ من الرب مد لكل مسكُت ومن غَته مداف.
"فصل" و٬توز اللعاف بُت زوجُت باليُت عاقلُت إلسقاط اٟتد ،فمن قذؼ زوجتو لفظا ،وكذبتو ،فلو
لعاهنا بأف يقوؿ :أربعا :أشهد باهلل إين لصادؽ فيما رميتها بو من الزنا ،وُب ا٠تامسة :وأف لعنة اهلل عليو إف
كاف من الكاذبُتٍ ،ب تقوؿ ىي أربعة :أشهد باهلل إنو لكاذب فيما رماين بو من الزنا ،وُب ا٠تامسة :وأف
غضب اهلل عليػها إف كاف من الصادقُت ،فإذا ًب سقط اٟتد ،وثبتت الفرقة ا١تؤبدة ،وينتفي الولػد بنفيو ،ومن
أتت زوجتػو بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعو هبا ،أو لدوف أربع سنُت منذ أباهنا ،ولو ابن عشر
ٟتقػو نسبو ،وال ٭تكم ببلوغو مع شك فيو ،ومن أعتق أو باع من أقػر بوطئها فولدت لدوف نصف سنة
ٟتقو ،والبيع باطل .
السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو.



.اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت

نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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من عادات أىل اٞتاىلية ألفاظ يتكلموف هبا ،يعربوف هبا عن ٖترمي الزوجة أو ٖترمي األمة ،أو ما أشبو
ذلك ،و١تا جاء اإلسبلـ هنى عن تلك األلفاظ ،وتلك الكلمات اٞتاىلية ،ومن ذلك الظهار.
الظهار :مشتق من الظهر؛ ألف األصل تشبيو الزوجة بظهر األـ؛ وذلك ألف الظهر ُب الدابة ىو الذي
يركب ،فشبو ركوب الزوجة بركوب الدابة ُب ظهرىا ،وشبو بظهر األـ ُب نظرىم .
كاف أىل اٞتاىلية ٭ترموف نكاح احملارـ اليت جاء الشرع بتحرٯتهن ،كنكاح األـ والبنت واألخت والعمة
وا٠تالة وبنت األخ وبنت األخػت يعٍت :احملارـ ،لكنهم كانوا يبيحوف نكاح زوجػة األب ،إذا مات األب
ينكحها أحد أبنائو من غَتىا ،وكذ لك يبيحوف اٞتمع بُت األختُت ،ويبيحوف أكثر من أربع ،وقد ٬تمع بُت
ٜتس وعشر وٙتاف و٨تو ذلك ،فلما جاء اإلسبلـ قصرىم ُب النكاح على أربع ،وحرـ احملرمات اليت ٭ترـ
نكاحهن ،إما لرضاع ،وإما لقرابة وإما ١تصاىرة.
وأبطل تلك العادات اٞتاىلية ،واليت منها مسألة الظهار ،أنزؿ اهلل تعاىل فيو أوؿ سورة اجملادلة ،وسبب
نزو٢تا ُب قصة رجل من الصحابة اٝتو أوس بن الصامت ،غضب على امرأة لو ،يقاؿ ٢تا :خولة ،ويصيػروف
اٝتهػا خويلة ،فلما غضب عليها ،قاؿ ٢تا :أنت علي كظهر أمي كاف ٢تا أوالد منو ،ويشػق عليها أف تفارؽ
أوالدىا ،فجاءت إىل النبػي



تسػألو ،وتظهر الشكاية إىل اهلل ،وتقوؿ :إين تزوجتو ،ونثرت لو ما ُب بطٍت،

ويل منو صبية صيار إف ضممتهم إيل جػاعوا ،وإف تركتهم عنده ضاعوا ،فكاف النيب  يقػوؿ بينو وبينها :ما
أظنك إال قد حرمت عليو؛ وذلك ألف الظهار ُب اٞتاىلية طػبلؽ وٖترمي؛ ألنو حرمها ٔتػن ٖترـ عليو إىل
األبد ،وىي األـ ،فكاف ُب ذلك ٖترمي ظاىر.
أخذت تردد وتقوؿ :إىل اهلل ا١تشتكى ،أشكو إىل اهلل ضعفي ،وكأهنا تسػأؿ اهلل تعاىل أف ينزؿ فيها ما
يكوف سببا ٢تذا الفرج ١تثػل :فرجا و٥ترجا ،ففي جلوسها عنده نزلت سػورة اجملادلة ،تقوؿ عائشة -رضي اهلل
عنها :-سبحاف من وسع ٝتعو األصوات ،لقد جاءت اجملادلة إىل رسوؿ اهلل
اٟتجرة ،وٮتفى علي بعض كبلمها قاؿ اهلل تعاىل:



تسألو ،وإين لفي جانب
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 )1(             فهذا خرب من اهلل تعاىل أنو
ٝتع شكواىا ،ويسمع ٖتاوركما ،أي أنت معهاٍ ،ب بعد ذلك ذكر اهلل حكم ىذا العمل الذي ىو تشبيو
ا١ترأة الزوجة بظهر أمو أف يقوؿ :أنت علي كظػهر أمي ،وٝتي ىذا الفعل ظهارا .
ٍب إف العلماء -رٛتهم اهلل -أخذوا من ىذه اآليات أحكاـ ىذا الفعل ،وأنو ٤ترـ ،والدليل على ٖترٯتو
ما ُب ىذه اآلية الثانية

            

 )2(                فإذا
قاؿ :أنت علي كأمي أو أنت علي كظهر أمي ،فإنو كاذب ،ليست ىي أمو ،وليست مثل أمو ،وال يقاؿ:
إف ٢تا حكم أمو  .أمو ُب اٟتقيقة ىي اليت ولدتو ،وأما ىذه فليست ولدتو .
وقاؿ تعاىل ُب سورة األحزاب:

           

      

()3

أي ليست أزواجكم أمهات ،إذا ظاىرًب منهن ،فبل

تكوف الزوجة أما ،وال تكوف شبيهة باألـ ،وإ٪تا ىي امرأة أجنبية عقد عليها ىذا الرجل ،وأصبحت زوجة لو
حبلال لو ٓتبلؼ أمو ،فإهنا ٤ترمة عليو ٖترٯتػا مؤبدا ،ال ٖتل لو بأي حاؿ ،وىذه قد أحلهػا اهلل تعاىل ،أحل
نكاح الزوجات .
فعلى ىذا بُت اهلل تعاىل أهنا ليست أما ،ولو شبهها باألـٍ ،ب أخرب بأنو منكر:
     

()4

  

الزور ىو الكذب ،وا١تنػكر ضد ا١تعروؼ ،يعٍت :أهنم يتكلموف هبذه

الكلمة ،وىي كلمة منكرة؛ وألجل ذلك يعدوف الظهار من ا١تنكرات ومن الكػذب ،ويعده بعضهم من

 - 1سورة المجادلة آية .1 :
 - 2سورة المجادلة آية .2 :
 - 3سورة األحزاب آية .4 :
 - 4سورة المجادلة آية .2 :
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كبائر الذنوب ،وأف عليو الكفػارة ،وكل ذنب ٭تػتاج إىل كفارة ،فإنو من كبائر الذنوب ،فدؿ على أنو من
احملرمات نص العلمػاء على ذلك .
ٍب ١تا كاف أىل اٞتاىليػة إ٪تا ٭ترموف بظهر األـ ،يشبهوف بظهر األـ ،فإف اٟتػكم أعم من ذلك ،فمن
شبو ببطن أمو فالبطن كالظهر إذا قاؿ :أنت علي كبطن أمي ،أو كفرج أمي ،أو كذلك كيد أمي ،أو كرأس
أمي ،وقصػد بذلك ٖترٯتها ،فإنو يكوف م ظاىرا ،وأما إذا قاؿ :أنت علي كأمي ،أو أنت مٍت كأمي ،وقصد
بذلك ُب ا١تودة ،فبل يكوف ذلك ٖترٯتا ،وىكذا لو دعاىا :يا أمي ،ويريد بػذلك الشفقة ،يعٍت :أنو يشفق
عليها كما يشفق على أمو ،ويرٛتها ،ويودىا كما يػود أمو ،فإف ذلك ٦تا يكوف من أسػباب ا١تودة ،وال يكوف
ظهارا .
وىكذا لو ناداىا بقولو :يا أمي ،ال يكون ىذا ظهارا ،إ٪تػا إذا عرؼ من قصػده أنو ٭ترمها عليو،
فيشبهها باألـ اليت ىي ٤ترـ عليو نكاحػها ،فيكوف مظاىرا ،وأٟتق العلمػاء غَت األـ من احملارـ هبا ،أي :كل
امرأة ٖترـ عليو بنسب أو سبب مباح ٖترـ عليو ٖترٯتا مؤبدا .
ف إنو إذا شبو زوجػتو هبا ،وصػدؽ عليو أنو مظاىر ،وأف عليو كفارة الظهار ،وىكذا أيضا لو شبو بعض
زوجتو ٔتن ٖترـ عليو ،إذا قاؿ مثبل :وطؤؾ علي كأمي ،أو فرجك علي كفرج أمي ،أو كبطن أمي ،أو كظهر
أمي ،أو بطنك ،أو ظػهرؾ ،أو رأسك ،أو يدؾ ،أو رجلك كأمي ،أو كبطن أمي ،أو كيد أو كرجل أو
كرأس أمي ،صدؽ عليو أنو مظاىر.
وىكذا غير األم إذا قال :أنت علي كظهر أختي ،أو كبطن أختي أو كأختي ،أو كظهر عميت ،أو
خاليت أو ابنيت ،يعٍت من أقاربو أو كبطن أو كظهر ابنيت ،أو ما أشبو ذلك ،فإف ىذا يكوف ظػهارا .
وىكذا أيضا إذا شبهها برجل ،إذا قال :أنت علي كأبي ،أو كابني ،أو كظهػر ابٍت ،أو ظهر أخػي،
أو كذلك برجل أجنيب ،أنت علي كزيد أو كسعد ،يعٍت نكاحها ،يعٍت كما أنو ال ٭تل لو نكاح رجل ،فإذا
شبهها برجل أي رجل صدؽ عليو أنو مظاىر .
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وأما إذا شبهها بشيء ينفصل ،فال يسـمى مظاىرا ،إذا قاؿ أنت علي كشعر أمي ،الشعر معلوـ أنو
قد ينفصل ،وأنو ال يسمى منكوحا ،وال يتلذذ بو ،وكذلك السػن ،أنت علي كسن أو كأسناف أمي األسناف
أيضػا تنفصل ،تنقلع فبل يكػوف ذلك ظهارا .
وكذلك الظفر والريق واللعاب وما أشبهو ،وىكذا الثياب أنت علي كثياب أمي ،أو كثياب أخيت أو
كريقها أو كلعاهبا أو أظفارىا أو ٨تو ذلك ال يصَت ىذا ظهارا ،وىكذا لو شبو أجزاء منها تنفصل ٔتن ٖترـ
عليو ،فإذا قاؿ :سنك أو شعرؾ علي كظهر أمي ،فبل يكوف مظاىرا.
الظهار في األصل يكون من الرجل ،ولكن ىل يكون من المرأة إذا قالتو؟ ففي ذلك خبلؼ،
يقوؿ ىاىنا :وإف قالتو لزوجها فليس بظهار ،ومع ذلك عليها كفارتو إذا وطئها مطاوعة .
ذكر أف امرأة من أوالد الصحابة عائشػة بنت طلحة بن عبيد اهلل ،قيل ٢تا :إف مصعب بن الزبيػر يريد
أف يتزوجك ،فقالت :ىو علي كظهر أيبٍ ،ب قدر بعد ذلك أنو تزوجها ،و١تا تزوجها ،وكانت قد ظاىرت
أعتقت عبدا كفارة لتلك الكلمة  ،وكأهنا سألت من أفتاىا بأف ىذا ،وإف مل يكن ظهارا ،فإف فيو كفارة
الظهار؛ وذلك ألنو شبيو بظهار الرجل ،وال شك أنو ٤ترـ كما أف ظهار الرجل من امرأتو ٤ترـ فكذلك ا١ترأة
.
وكذلك إذا حرمت زوجها فبل ٬توز ٢تا أف ٘تنعو من نفسها؛ ألف اٟتق لو بالزوجية إذا قالت :أنت علي
كأيب أو كأخي أو كابٍت أو كظهر ابٍت أو ٨تو ذلكٍ ،ب طلبها لنفسو أف يستمتع هبا نقوؿ :ال ٘تنع نفسها .
من العلماء من يقوؿ :عليها كفارة ٯتُت كسائر احملرمػات فإف كل من حرـ شيئا من ا١تباحات ،فإ٪تا عليو
كفارة ٯتُت حىت أمتو إذا كاف لئلنساف أمة ينكحهاٍ ،ب حرمها مل ٖترـ ،ولكن عليو كفارة ٯتُت ،واستدؿ بآية
التحرمي قولو تعاىل:

        

()1

إىل قولو:

     

. )2(   
 - 1سورة التحريم آية .1 :
 - 2سورة التحريم آية .2 :
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قيل ُب سبب نزو٢تا :إف النيب  كاف يدخل على زينب ،وتسقيو عسبل فحسدهتا بعض زوجات النيب
 أردف أف ٯتتنع من شربو ،فدخل على إحداىن ،فقالت :أكلت ميافَت قاؿ :إ٪تا شربت عسبل عند زينب،
فقالت :جرست ٨تلو العرفط يعٍت :أكلت ٨تلو من شجر العرفط الذي لو رائحةٍ ،ب دخل على األخرى
فقالت :مثل ذلك ،فعند ذلك ،قاؿ :ىو علي حراـ فأنزؿ اهلل تعاىل:

       

. )1(     
كذلك القوؿ الثاين :أف سببو ٖترمي أمتو :مارية القبطية ١تا أنو وطئها ُب بيت إحدى زوجاتو ،أنكرت
عليو ذلك ،وقالتُ :ب بييت وعلى فراشي ،فقاؿ :إذف ىي علي حراـ ،فأنزؿ اهلل:
   

()2

    

ٖتلة األٯتاف يعٍت :كفػارة األٯتاف ،فجعل ُب ىذا اليمُت كفارة ،إذا قاؿ :ىذه األمة

علي حراـ ،فعليو كفارة ٯتُت ،وىذا الصحيح .
وكذلك إذا قاؿ :ىذا الطعاـ أو ىذا الشراب علي حراـ ،ال يكوف حراما ،وإ٪تا يكوف فيو كفارة ٯتُت،
ٓتبلؼ ٖترمي الزوجة الذي يسمى ظهارا إذا حرـ زوجتو ،ومل يشبهها بأمو أو بيَتىا ،بل قاؿ :أنت علي
حراـ ،فعليو كفارة الظهار؛ ألف ىذا شبيو ٔتا إذا قاؿ :أنت أو نكاحك علي ٤ترـ كنكاح أمي ،وطؤؾ علي
كوطء أمي ،أو كوطء أخيت أو ابنيت ،يكوف بذلك مظاىرا ،فهكذا إذا قاؿ :أنت علي حراـ ،عليو كفارة
الظهار ىذا القوؿ الصحيح .
ممن يصح الظهار ؟.
يصح من الزوج العاقل ا١تكلف الذي يعرؼ حكػمو الذي يًتتب عليو ،وقد تقدـ ُب الطبلؽ ،يقوؿ:
إف الطبلؽ ال يصح إال من زوج ،ولو ٦تيزا ،وال بد أف يكوف يعقلو.
فكذلك الظهار يصح ٦تن يصح طبلقو ،أي :من الزوج فبل يظاىر غَت الزوج ،وال ٭ترـ زوجة الرجل
عليو غَته ،فلو قاؿ الوالد لولده :زوجتك عليك حراـ ،أو زوجتك عليك كظهر أمك ،فهل يكوف ىذا
 - 1سورة التحريم آية .1 :
 - 2سورة التحريم آية .2 :
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ظهارا ؟ ال يكوف؛ وذلك ألنو ليس من الزوج ،ولو كاف أباه .ولو قالو ابنو إذا قاؿ األب البنو أو االبن
ألبيو :زوجتك عليك كظػهر أمك مل يكن ىذا مظاىرا؛ ألنو ال ٯتػلك تطليق زوجة ابنو وال زوجة أبيو.
إذا ظاىر من امرأتو فهل يطؤىا ؟.
ال يطؤىا حىت يكفر ،وكذلك ال ٬توز لو أف يقبلها ،وال أف يباشرىا ،وال يضمها وال غَت ذلك حىت
يكفر ،والدليل قولو تعاىل:



 )1(        والتماس ىو الوطء ومقدمات

الوطء من قبل أف ٯتسها ،فبل يقرهبا حىت يفعل ما أمره اهلل بو ،ذكر اهلل

      

()2

عقب أمره بالعتق وعقب أمره بالصياـ مع أف الصياـ تطوؿ مدتو إذا اختار أف يصوـ شهرين متتابعُت ،ففي
ىذه ا ٟتاؿ إذا كاف كذلك ،فإنو يتجنبها إىل أف ينتهي من الصياـ صياـ شهرين متتابعُت من قبل أف يتمػاسا
.
وىكذا أيضا إذا اختار اإلطعاـ فبل يقرهبا حىت يطعم -يطعم ستُت مسكينا -ولو مل يذكر ا١تسيس ىا
ىنا لقولو:



 )3(        ما ذكر من قبل أف يتماسا ،ولكنو مراد.

إذا كاف الصياـ مع طوؿ مدتو من قبل أف يتماسا ،فكذا اإلطعاـ قد يطوؿ زمنو؛ ألنو قد يطعمهم ُب يوـ
واحػد أو ُب يومُت .
يقوؿ " :يحرم وطء ودواعيو عليهما قبل الكفارة".
الكفارة نص اهلل عليها ُب سورة اجملادلةٍ ،ب إهنا على الًتتيب :عتق رقبة ،فإف مل ٬تد فصياـ شهرين
متتابعُت ،فإف مل يستطع فإطعاـ ستُت مسكينا على ىذا الًتتيب ،فمن قدر على الرقبة مل ٬تزئو الصياـ ،ولو
صاـ فإنو ال يكفي؛ ألف اهلل بدأ بذكر الرقبة ،فإذا مل ٬تد ٙتن الرقبة ،أو مل ٬تد الرقبة كما ُب ىذه األزمنة

 - 1سورة المجادلة آية .3 :
 - 2سورة المجادلة آية .3 :
 - 3سورة المجادلة آية .4 :
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انتقل إىل الصياـ ،إذا كاف يطيق الصياـ ،فبل ٬تزئو اإلطعاـ؛ ألف اهلل قاؿ:

     

()1

الصياـ اشًتط أف يكوف صياـ شهرين متتابعُت ،اشًتط ىذا ُب كفارة الظهار ،وُب كفارة القتل كما ُب
سورة النساء ،وجاء أيضا ُب كفارة الوطء ُب هنار رمضاف كما ُب اٟتديث الصحيح أو صياـ شهرين
متتابعُت .
وتكلم العلمػاء على ما يتعلق هبذه الكفارة ،فأوال :الكفارة بالعتقٍ ،ب الكفارة بالصياـٍ ،ب الكفػارة
باإلطعاـ ،ذكروا أنو الكافر ال يكفر بالصياـ؛ ألف الصيػاـ عبادة ،والعبادة ال تصح من كافر ،بل يكفر
الكافر الذمي بالعتق ،أ و إذا مل ٬تد كفر بإطعاـ ستُت مسكينا ،أما الصياـ فإنو عبادة بدنية ٗتتػص
با١تؤمنُت ،٭تتسبوف هبا األجر ،وال أجر للكافر بالصياـ.
أما العبد المملوك إذا ظاىر من امرأتو معلوـ أنو ال ٯتػلك عتقا ،وال ٯتػلك أيضا إطعاما ،فليس أمامو
كفارة إال الصياـ ،يكفر العبد بالصياـ .
ماذا يشترط في الرقبة ـ رقبة الكفارة ـ كفارة الظهار وكفارة اليمُت وكفارة الوطء ُب هنار رمضاف
وكفارة القتػل ا٠تطأ كلها ورد فيهػا الكفػارة بالعتػق فيشًتط ُب عتق الرقبة رقبة الكفارة ورقبة النذر نذر العتق،
إذا قاؿ مثبل :هلل على أف أعتق عبدا ،وأطلق ،ومل يقل عبدا كبَتا وال صيَتا وال ذكرا وال أنثى أف أعتق عبدا،
ىذا نذر عتق مطلق ،ماذا يشًتط ُب ىذا العتيػق ؟ الشرط األول :اإلٯتاف ذكر اهلل تعاىل اإلٯتاف ُب آية
القتل:



 )2(    فبل ٬تزئ إعتاؽ الكافرة.

اإلٯتاف ذكر ُب آية العتق ُب عتق كفارة القتل ،وقيس عليو كفارة الظػهار ،وكفارة اليمُت وكفارة الوطء
ُب هنار رمضاف؛ وذلك ألف العتق قربة وعبادة يكوف فيو أجر ،وال يطلب إال عتق ا١تؤمنُت.

 - 1سورة المجادلة آية .4 :
 - 2سورة النساء آية .92 :

75

أخصر المختصرات
أما العبد الكافر فإعتاقو ٘تكُت لو ُب الكفر وإعػانة لو على بقائو على ىذا الكفر فبل جرـ اشًتط أف
يكوف العتيق مؤمنا :فتحرير رقبة مؤمنة .

         

               

. )1(   
وشرط ثانُ :ب ذلك العتيق :السبلمة من كل عيب يضػر بالعمل ضررا بينا ،ال بد أف يكوف العبد
الذي يعتق ُب الكفارة سا١تا من العيوب ،فبل يعتق العبد األعور وال األعمى وال األعرج؛ ألنو ناقص القيمة،
وكذلك األصم واألبكم واألقطع وا١تعاؽ وا١تقعد وما أشبو ذلك ،الضرر الذي ٮتل بالعمل ،ذكروا من أمثلتو
إذا كاف مقطوع اإلهباـ إذا كانت يده قطع من اإلهباـ مل يستطػع أف يعمل بأربعة أصابع ،وىكذا أيضا لو
قطعت السبابة ،فعملو يكوف ناقصا ،وىكذا لو قطعت الوسطى ،أما إذا قطع ا٠تنصر ،فقد ال يؤثر.ال يؤثر
قطع ا٠تنصر يستطيع أف يكتب ،وأف يعمل ٓتبلؼ ما إذا قطع اإلهباـ ،فكيف مثبل يكتب ،أو ٯتسك أو
٨تو ذلك؟ قطعت السبابة ،يصعب عليو أف ٯتسك القلم ،مثبل قطعت الوسطى يصعب عليو أـ ٯتسك
القلم مثبل أو الشيء بإصبعُت .
إذا قطع االثنػاف :ا٠تنصر والبنصر يكػوف ىذا نقصا أيضا ظاىرا ،قد يصعب عليو أف يعمل بثبلثة
أصاب ع ،وكذلك العيوب اليت ٗتل بالعمل ،ىكذا مثبل إذا كانت اليد مشلولة أو فيو عيب خلقي ،فمثػل ىذا
ال ٬تزئ إعتاقو بالكفارة ،ال بد أف يكوف سليما من العيوب اليت تضر بالعمل ضررا بينا .
وأما الصيام فاشترط فيو التوالي والتتابع :شهرين متتابعُت فإف صػاـ بالشهر ا٢تبليل اكتفى بشهرين
ىبلليُت ،ولو كانا ناقصُت ،أو أحد٫تا ناقصا يعٍت :تسعا وعشرين يوما؛ وذلك ألنو يصدؽ عليو أف شهر
قد صاـ شهرين ،وإف ابتدأ بالعد من نصف الشهر أو وسطو فإنو يصوـ ستُت يوما يعٍت :بالعدد؛ ألف
الشهرين ال يزيداف عن ستُت يوما ،وأما الكفارة باإلطعاـ -إطعػاـ ستُت مسكينا -فاإلطعػاـ أف يعطي كل
واحد منهم ما يكفيو وجبة واحدة كيداء أو عشػاء ،وقد ذكر اهلل تعاىل كفارة اليمُت اإلطعاـ ُب قولو:



 - 1سورة النساء آية .92 :
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()1

أي من الطعاـ الوسط فبل

يكلف ا لطعاـ الثمُت اليايل ،وال ٬تزئ الرخيص الدينء ،بل األوسط واألكثر ينظر اإلنساف ُب أكثر ما
يطعم أىلو.
اإلنساف أحيانا يشًتي ألىػلو ُب بعض ا١تناسبات أنواعا من اللحوـ كسمك وٟتم ٛتاـ أو طيور غريبة
أو ٨تو ذلك أو ٟتوـ مثبل شياه ٟتوـ ضأف من األفضل و٨تو ذلك ،ولكن أحيانا ال يطعمهم إال ا٠تبز فقط
بدوف ٟتم وبدوف فاكهػة لبعض األسباب ،فينظر إىل األكثر أكثر ما كاف يطعم أىلو ،فإذا قاؿ :أكثػر ما
أطعم أىلي ،وأوسط ما أطعمهم :األرز مثبل وٟتم دجػاج وشيء من الفاكهة ،نقوؿ :أخرج ىذا ُب كفػارة
اليمُت وكفارة الظهار وما أشبهها؛ ألف اهلل قاؿ:



 )2(      من العلماء

من يقوؿ :ال بد أنو ٯتلكهم ،يعطي كل مسػكُت ما يكفيو يومو ذلك كيداء أو عشاء يسلمو لو حىت
يتصرؼ فيو ذلك ا١تسكُت ،ومنهم من يقوؿ :يكفى أف يدعوىم أف يأكلوا من بيتػو حىت يشبعوا ،فإذا أكلوا
حىت شبعوا صدؽ عليو أنو أطعمهم ذكر عن أنس بن مالك



ُب آخر حياتو بعد أف ٕتاوز عمره ا١تائة

صعب عليو الصياـ ،فكاف إذا دخل رمضاف ٬تمع ثبلثُت مسكينا ،فيعشيهم أوؿ ليلة حىت يشبعوا ،ويكتفي
بذلك عن الصيػاـ ،وأخذ ذلك من قولػو تعاىل:

        

(. )3
فجعل طعاـ ا١تسكُت قائما مقاـ الصياـ ،فكذلك أيضػا تكوف الكفػارة ،ومعٌت ىذا أنو لو ٚتع ستُت
مسكينا ،وجعل ٢تم طعاما من جنس طعاـ أىلو الذي يطعم أىلو من خبز وٟتم ،أو أرز وٟتم معتاد ،أو
غَت ذلك من األطعمة ،فإنو يكفى إذا أكلوا حىت شبعوا ،وكذلك إذا ملكهم ٘ .تليكهم :أف يسلم كل
واحد منهم ما يكفيو  .الفقهاء يشًتطوف أف ٯتلكهم يقوؿ :وال ٬تزئ التكفَت يعٍت :باإلطعاـ إال ٔتا ٬تزئ
فطرة .
 - 1سورة المائدة آية .89 :
 - 2سورة المائدة آية .89 :
 - 3سورة البقرة آية .184 :
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قد تقدـ اختيارىم أف زكاة الفطر تكوف من ٜتسة :من الرب والشعَت والتمر والزبيب واألقط؛ ألهنا ىي
ا١تعتاد أك لها ُب ذلك الزماف ،ولكن الصحيح أهنا ٕتزئ من غالب قوت البلد ،فكذلك الكفارة أيضا
تكون من غالب قوت البلد ،ففي بلدنا ىذا اليالب ىو األرز ،وأغلب الناس وأوسطهم يأكلوف مع األرز
شيئا من ٟتم الدجاج ،أو من ٟتم اإلبػل ،أو من ٟتم الينم يعٍت :كإداـ لو ،وغالبا أيضا يتفكهوف ،يعٍت:
يأكلوف معو شيئا من الفاكهػة اليت يتفكو هبا :كتفاح أو موز أو برتقػاؿ أو ٨تو ذلك من الفواكو .ففي ىذه
اٟتاؿ إذا كاف ىكذا يطعم أىلو ،فإنو يطعم ا١تساكُت من مثل ىذا .
الذين اشًتطوا أف ٯتلكهم قالوا :يكتفي بأف يعطيهم طعاما غَت مطبوخ ،فقالوا٬ :تزئ من الرب لكل
مسكُت مد ومن غَته لكل مسكػُت مداف ،ىكذا لكل مسكُت مد من الرب ونصف صاع من غَته .
قولو :من غَته يعم ذلك بقية أنواع الطعاـ ،فمعٌت ذلك أنو لو أطعم من الزبيب ،فبل بد من مدين،
وكذلك لو أطعم من التمر ،فبل بد من مدين مع تفاوت القيمة ،معلوـ مثبل أف ا١تد من الزبيب أو ا١تدين قد
تكوف قيمتهما عشروف رياال ،وا١تد من التمر أو ا١تداف قد تكوف قيمتهما ثبلثة رياالت أو أربعة يعٍت :من
التمػر السائد ا١تعتاد ،ومع ذلك جعلوىا سػواء.
وقد اختار مشاٮتنا أنو يطعم نصف صاع من اٞتمػيع إذا ملكهم :نصف صػاع من الرب ،ونصف صاع من
األرز  ،أو نصػف صػاع من التمػر أو الزبيب أو من الذرة ،إذا كاف ىو القوت السائد أو ما أشبو ذلك .
فصل في اللعان:
الفصل الذي بعده يتعلق باللعاف ،شهادات بُت زوجُت مقرونة أو ٥تتومة بلعن ،أو غضب مؤكدة من
كل الزوجُت يأتينا -إف شاء اهللُ -ب كتاب اٟتدود حد القذؼ ،وىو أف يرمي اإلنساف غَته بالزنا أو
باللواط أو ٨تو ذلك ،فإذا رماه فإف عليو حد القذؼ ،استثٍت من ذلك إذا رمى زوجتو ،فإف عليو اللعاف،
وأما إذا رمت زوجها ،فإف عليها حد القذؼ وال لعاف ىنا .
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نزؿ ُب اللعاف آيات من سورة النور قوؿ اهلل تعاىل:

      

             
                

. )1(                
ىكذا جاءت ىذه اآليات وسبب نزو٢تا ١تا نزلت آيات القذؼ:

    

              

. )2(      
فلما نزلت اآلية سػأؿ بعض الصحابة عنها ،وقالوا :إذا رأى أحدنا امرأتو تزين -دخل عليها وجدىا
تزين -كيف يفعل إذا ذىب يأٌب بأربعة شهداء فإف ىذا الزاين سوؼ يهرب وال يتمكن من إمساكو فكيف
يفعل ؟ .
النيب



مل ٬تبهم على ذلكٍ ،ب وق ع أيضا أف عوٯترا العجبلين اهتم امرأتو ،فسأؿ أحد أقاربو قاؿ:

أرأيت لو أف أحدنا وجد مع امرأتو رجبل أيقتلو فتقتلونو أـ كيف يفعل؟ ٍب سألوا النيب



فكره ا١تسائل،

وعاهبا ،ولكن جاء بعد ذلك عوٯتر ،وقاؿ :إف الذي سألتك عنو قد ابتليت بو أي :إنو ٖتقق أف امرأتو
زنت ،ولكن مل يكن عنده شهود ،وال يستطيع أف ٭تضر شهودا ٬تمعهم إذا كاف ذلك ُب وسػط ليل أو ٨تو
ذلك.
حدث أيضػا أف آخر من الصحابة ىو ىبلؿ بن مرة ،وىو أحد الثبلثة الذين تاب اهلل عليهم ُب سورة
التوبة قذؼ امرأتو أيضا برجل يقاؿ لو :شػريك بن سحماء دخل بيتو ،فرأى وٝتع وٖتقق عند ذلك أصبح،
وقاؿ :إين وجدت مع امرأٌب رجبل قد فعل هبا.
 - 1سورة النور آية .9- 6 :
 - 2سورة النور آية .5- 4 :
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نزلت اآليات ا١تذكورة ُب بياف ىذا اٟتكم ،بُت اهلل تعاىل حكم ما إذا قذؼ الرجل امرأتو ،فقاؿ تعاىل:
          

()1

يعٍت :ال يستطيع أف يأٌب

بشهداء ،ليس لو شهداء إال نفسػو يعٍت :أنو ىو الذي رأى ،وعاين ،وشاىد أمره اهلل تعػاىل هبػذه األوامرٍ ،ب
إف عوٯترا جاءه ىو وامرأتو ،فشػهد عليها أربع شهادات ،وكذلك أتى با٠تامسػةٍ ،ب إهنا شهدت أيضا أربع
شهادات أنو كاذب ،وليس بصادؽ ،وختمت باليضب ،و١تا ٘تت الشهػادتاف منهما ،منها ومنو طلقها.
قاؿ :كذبت عليها يا رسوؿ اهلل إف أمسكتها ،طلقها ثبلثا قبل أف يأمره النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
فكانت سنة بيػن ا١تتبلعنُت التفرقة بينهما ،وىكذا أيضا جاء ىبلؿ وامرأتو ،و١تػا جاء ابتدأ فشهد على نفسو
أربع شهادات أنو صادؽ ،و١تا كانت ا٠تامسة أمر النيب  أف ٬تعل رجبل يده على فمو ،وقاؿ :إهنا ا١توجبػة،
ولكنو أقدـ ولعن نفسو إف كاف كاذبا عليها.
ٍب قربت ا١تػرأة ،وشهدت أربع شهادات أنو كاذب عليها ،وبعػد ذلك أمر بأف يضع إنساف يده على
فمها حىت ال تػأٌب با٠تامسة وقاؿ :إهنا ا١توجبة ،فتلكأت قليبلٍ ،ب أقدمت ،وقالت :ال أفضحكم سائر
اليوـ ،فشهدت ودعت على نفسػها باليضب ،وكانت حامبل فتبػرأ من ٛتلها ،وقاؿ النيب-صلى اهلل عليو
وسلم:-



انظروىا فإف جاءت بو خدِب الساقُت ،فهو ٢تبلؿ ،وإف جاءت بو كذا وكذا فهو لشريك،

فجػاءت بو على الوصف ا١تكروه فقاؿ النيب-صلى اهلل عليو وسلم : -لوال األٯتاف لكاف يل و٢تا شأف



أي أف الذي منعو من إقامة اٟتد عليها أهنا أتت هبذه األٯتاف الذي درأت عنها ذلك اٟتد الذي ىو
العقوبة عليها .
فاٟتاصل أف ىذا ىو سبب اللعاف سبب األمر بوٝ ،تي هبذا االسم لقولو:

     

(. )2

 - 1سورة النور آية .6 :
 - 2سورة النور آية .7 :
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فأوال :ال يكوف إال بُت الزوجُت ،وال بد أف يكونا باليُت عاقلُت فإذا كاف الزوجاف أو أحػد٫تا دوف
البػلوغ أف يكوف الزوج صيَتا ،وكذلك الزوجة دوف البلوغ يعٍت :غَت مكلف أو كاف أحد٫تا ٥تببل يعٍت:
٣تنونا أو ناقص العقل فبل يكوف ىنػاؾ لعاف؛ وذلك ألنو ال يبايل.
الصيَت ليس ىناؾ ما ٭تجزه عن الشهادة كاذبا؛ ألنو غَت مكلف ،وكذلك أيضا اجملنوف ليس لو عقل
٭تجزه عن الكذب أو عن الشهادة على الكػذب ،وكذلك أيضا ليس ىناؾ ما ٭تجز ا١ترأة الصيَتة عن أف
٘تكن من نفسها لعدـ تكليفها ،فإذا مل يكونا كذلك فبل لعاف ،وإذا مل يبلعن فعليػو اٟتد عليػو العقػوبة؛
وذلك ألف ىػبلال ١تا جاء ،وقاؿ :إين وجدت مع امرأٌب رجبل ،فقاؿ النيب   البينة وإال حد ُب ظهػرؾ
 يعٍت :قبل نزوؿ اآلية وبعد نزوؿ آية احملصنات .
البينػة يعٍت :أربعة شهود ،وإال حد ُب ظهرؾ ،أي :أعاقبك باٟتد الذي ىو ٙتانوف جلدة ،فتعجب،
وقاؿ :يا رسوؿ اهلل إذا وجد أحدنا مع امرأتو رجبل فاجرا ،قد تفخذىا يذىب فيجمع أربعة شهود ؟ فكرر
عليو  :البينة وإال حد ُب ظهرؾ



بعد ذلك دؿ على أنو إذا مل يأت بالبينة فإنو ينتقل إىل ا١تبلعنة،

فإذا امتنع من ا١تبلعنة ،وطالبتو ا١ترأة ْتد القذؼ ،فإنو يقاـ عليو حد القذؼ.
وأما إذا شهد عليها ،وكمل الشهادة باللعن ،ومل تكمل ىي الشهادة ،أو مل تدع على نفسها باليضب،
فإنو يقاـ عليها اٟتد الذي ىو الرجم.
والدليل قولو تعاىل:

    

()1

يدؿ على أهنا إذا مل تأت هبذه الشهادات ،فبل

يدرأ عنها العذاب ،بل على اإلماـ إقامة اٟتد عليها .
يقوؿ :القذؼ ال بد أف يكوف لفظا بأف يقوؿ :إف ىذه ا١ترأة اليت ىي امرأٌب قد زنت ،سواء ٝتى الزاين
فبلف أو مل يسمو ،فقد زنت ،فلو كاف إشارة فبل لعاف إذا أشار إشارة ،ولو كانت إشارة مفهومة منها فبل
يكوف لعانا .ويشًتط أف تكذبو ،أما إذا صدقتو ،واعًتفت بأهنا قد زنت ،فبل لعاف ،بل يقاـ اٟتد عليها .

 - 1سورة النور آية .8 :
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كذلك يبدأ الزوج بالشهادات يقوؿ الزو ج :أشهد باهلل أين لصادؽ فيما رميتها بو من الزنا ،يكرر
علي إف كنت من الكاذبُت .ىذه شهادة
ذلك أربع مراتٍ ،ب يقوؿ ُب ا٠تامسة :وأف لعنة اهلل عليو يقوؿّ :
الزوجٍ .ب إذا أنكرت الزوجة ،وادعت أنو كذب عليها ،فإهنا تؤمر ،وتشهد فتقوؿ :أشهد باهلل إنو لكاذب

علي إف كاف من الصادقُت .
فيما رماين بو من الزنا ،وتقوؿ ُب ا٠تامسة :وأف غضب اهلل عليها ،تقوؿّ :

ال يقبل إال بلفظ الشهادة :أشهد إذا مل يأت هبا فبل يكوف شهادة؛ وذلك ألف اهلل تعاىل قاؿ:

 )1(   وقاؿ:





 )2(   فلو مل يأت بلفظ الشهادة ،بل قاؿ :إف ىذه امرأٌب

زنت ،إهنا زانية ،إهنا زانية ،كرر ذلك أربعا ال يكوف بذلك قائما ٔتا يدرأ عنو اٟتد حىت يصرح بقولو :أشهد
باهلل .
اهلل تعاىل يقوؿ ُب شهادة أحدىم فيقوؿ:



 )3(     والشهادة تكوف باهلل،

وٝتيت شهادة؛ ألهنا تدؿ على ا١تشاىدة اليت ىي مشاىدة الشيء الظاىر ورؤيتو رأي العُتٍ ،ب الرجل يدعو
على نفسو باللعن لعنة اهلل عليو إف كاف من الكاذبُت ،اللعن ىو الطرد واإلبعاد من رٛتة اهلل ،ال شك أنو
واٟتاؿ ىذه يكوف



. )4(         

اللعن  :ىو الطرد واإلبعاد من رٛتة اهلل  ،ال شك أنو واٟتاؿ ىذه يكوف وعيدا شديدا  ،إذا دعا على
نفسو وىو كاذب هبذا اللعن فقد عرض نفسو للعقوبة .
وأما ا١ترأة فاختَت ٢تا اليضب



. )5(          

غضب اهلل تعاىل :ىو ما يسبب عقوبتو  ،فإف اهلل تعاىل إذا غضب فقد يعاقب من غضب عليو عاجبل
 ،وقد يؤخر عقوبتو آجبل يعٍت ُ :ب الدار اآلخرة  ،ىذا ىو الصحيح ُب اختيار اليضب .
 - 1سورة النور آية .6 :
 - 2سورة النور آية .8 :
 - 3سورة النور آية .8 :
 - 4سورة النور آية .7 :
 - 5سورة النور آية .9 :
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اليضب أشد من اللعن ؛ ألنو يسبب دخوؿ النار -والعياذ باهلل ، -أو كبل٫تا عذاب شديد ،اللعن
واليضب  ،كبل٫تا يسبب العذاب .
وبدئ بالرجل ؛ ألنو أقوى جانبا ؛ وذلك ألنو غالبا ليس بمتهم وال غرض لو في أن يالعن امرأتو
؛ ألنو إذا أبيضها فبل حاجة لو إىل أف يقذفها وىو كاذب ُ ،ب إمكانو أف يطلقها وٮتلي سبيلها  ،فبل
حاجة لو إىل أف يبلعن وىو كاذب .
فالقرائن تدؿ على صدقو  ،كما ُب قصة ىبلؿ  :حيث إف امرأتو ولدت مولودا شبيها بذلك الرجل
الذي قُذفت بو ،فدلت القرائن على أنو أقرب إىل اٟتق وإىل الصدؽ .
وكذلك ُب قصة امرأة ىبلؿ  :أهنا تلكأت عند اليمُت ا٠تامسة أو عند اليضب  ،وكادت أف تعًتؼ ،
ومع ذلك أقدمت  ،وفيو أف النيب  قاؿ  :لوال األٯتاف لكاف يل و٢تا شأف  أي أنو كاف يقيم عليها
اٟتد أو يعاقبها  ،فدؿ ذلك على أف جانب الرجل أقوى من جانبها .
وقبل البدء في المالعنة على القاضي أن يعظهما جميعا  ،ويذكر٫تا كما حصل من النيب



فإنو

ذكر٫تا وخوفهما وقاؿ ٢تما  :اهلل يعلم أف أحدكما كاذب ،فهل منكما تائب؟ . 
اهلل يقينا ،إف أحد٫تا كاذب  ،ولكن الييب ال يعلمو إال اهلل  ،أحدكما كاذب فهل منكما تائب ،
وكذلك أيضا خوفهما وأخرب٫تا أف عذاب الدنيا أىوف من عذاب اآلخرة .
عذاب الدنيا ُب حق الزوج :ىو أف ٬تلد ٙتانُت جلدة إذا تبُت أنو كذب عليها  ،وعذاب الزوجة الرجم:
الذي ىو الرجم باٟتجارة حىت ٘توت  ،ومع ذلك فإنو أىوف من عذاب اآلخرة  ،سيما إذا تابت وندمت
واعًتفت وأقيم عليها اٟتد ،فهو أىوف من عذاب اآلخرة الذي ىو النار وبئس القرار.
فعليو أف ٮتوفهما ويذكر٫تا  :اهلل يعلم أف أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ .
إذا تمت المالعنة سقط الحد  ،فبل يقاـ عليو اٟتد الذي ىو اٞتلد ؛ ألنو أتى ٔتا يصدقو  ،وىو ىذه
الشهادة  ،كذلك أيضا يسقط اٟتد عنها ؛ ألهنا أتت ٔتا يسقطو  ،وىو ىذه الشهادة  ،بعد ذلك تتم
علي  ،ال
الفرقة بينهما  ،وتكوف فرقة مؤبدةْ ،تيث لو أنو بعد ذلك ندـ وقاؿ :إين كذبت عليها ،ردوىا ّ
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تعاد عليو آخر اٟتياة ٖ ،ترـ عليو ٖترٯتا مؤبداً ،وتكوف كإحدى ٤تارمو  ،ال ٖتل لو أبدا بعد ٘تاـ ىذه
ا١تبلعنة .
وىكذا أيضا لو كذبّت نفسها بعد ذلك  ،يقاـ عليها اٟتد ،فاٟتاصل أف القاضي يفرؽ بينهما فرقة
وتربأَ منو  ،وقاؿ :ليس يل وليس ابنا يل  ،فإنو ال يلحقو بل يلحق بالزوجة
مؤبدة  ،إذا كاف ُب بطنها ٛتل ّ
وينسب ألمو  ،يقاؿ  :ابن فبلنة ،وال ينسب ألب :ال للزاين وال للزوج .

أما إذا اعًتؼ بو وقاؿ  :إنو ابٍت وإهنا علقت بو مٍت قبل أف تزين فإنو يلحق بو ؛ ألنو اعًتؼ بأنو ابنو
 ،فيلحق بو وينسب إىل أبيو  ،والشرع يتشوؼ إىل صلة األنساب .
وأما إذا مل يكن القذؼ صر٭تا فبل يكوف ىناؾ حد وال لعاف  ،تذكروف قصة رجل  قاؿ :يا رسوؿ
اهلل  ،إف امرأٌب ولدت غبلما أسود -وىو يعرض بنفيو -فقاؿ النيب



ألك إبل؟ قاؿ  :نعم .قاؿ :فما

ألواهنا ؟ قاؿٛ :تر ،قاؿ :أليس فيها من أورؽ ؟ يعٍت أسود  .قاؿ  :بلى  ،فأَّن جاءىا ؟ قاؿ :نزعو عرؽ ،
فقاؿ :وىذا لعلو نزعو عرؽ  فبل لعاف واٟتاؿ ىذه .
يقوؿ" :ومن أتت زوجتو بولد بعد نصف سنة  ،من ذ أن كان اجتماعو بها  ،أو بدون أربع سنين
منذ أبانها  ،ولو ابن عشر لحقو نسبو".
قدر الفقهاء أف أقل مدة اٟتمل نصف سنة  ،فإذا تزوج امرأة ودخل هبا وبعد أف دخل هبا ولدت بعد
ستة أشهر ،ولدت ُب الشهر السابع بعد دخو٢تا عليو  ،ىذا الولد يلحق بو؛ ألف أقل مدة اٟتمل ستة أشهر
 ،وإف كاف اليالب أف أكثر النساء تلد لتسعة أشهر  ،ولكن ١تا كاف أقل مدة اٟتمل ستة أشهر درئ عليها
ّ
اٟتد .
فلو أنكره وقاؿ :إنو ليس مٍت مل يقبل إنكاره  ،إال إذا كاف ىناؾ قرائن بينة ٯتكن مثبل ُب ىذه األزمنة
أف يعرض على األطباء الذين يقدروف عمر اٞتنُت ،يعرض عليهم  ،إذا علقت باٟتمل وأنكره فإذا عرض
عليهم وقالوا بعدما دخل عليها بشهر :ىذا اٟتمل لو -مثبل -عشروف أسبوعا أو ٜتسة عشر تبُت أنو ليس
منو  ،فلو واٟتاؿ ىذه أف ينتفي منو .
فأما إذا مل ينتف فإنو يلحق بو .
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ذكر أف امرأة ولدت بعدما تزوجها رجل بستة أشهر  ،أراد عمر أف يرٚتها فقاؿ لو بعض الصحابة :إف
أقل مدة اٟتمل ستة أشهر  ،واستدؿ بقوؿ اهلل تعايل:
ٛتلو ومدة فصالو -الرضاعة -مع قوؿ اهلل تعايل:





 )1(      أي مدة

 )2(    فصالو  :يعٍت رضاعو ُب

عامُت  ،فإذا أسقطنا العامُت -وىي أربعة وعشروف شهرا -أسقطناىا من الثبلثُت فكم يبقى؟ .
يبقي ستة أشهر  ،فهي مدة اٟتمل  ،الرضاع والفصاؿ سنتاف -أربعة وعشروف شهرا -والبقية مدة
اٟتمل  ،ىذا أقل مدة اٟتمل .
أما إذا طلق رجل امرأة  ،و١تا طلقها ادعت أهنا حامل ،ومل تتزوج ومضى عليها سنة وسنتاف ومل تلد إال
ّ
ُب السنة الثالثة أو ُب السنة الرابعة قبل ٘تامها -قبل ٘تاـ أربع سنُت منذ طلقها -وادعت أنو منو لزمو اإلقرار
بو واستلحاقو ؛ ألف اٟتمل قد يبقى ُب الرحم سنتُت ثبلث سنُت ،وأكثر شيء أربع سنُت  ،أكثر ما وجد
أف اٟتمل يبقى ُب بطن أمو أربع سنُت .
ولكن اليالب أنو يكوف مريضا ،وأنو ُب حالة مرضو ال يتيذى وال ينمو بدنو وجسده ؛ فلذلك تزاد
مدة اٟتمل ،فإذا ولدتو ألقل من أربع سنُت منذ أباهنا ٟتقو.
لو كاف الزوج صيَتا كابن عشر يلحقو نسبو ألف ابن عشر قد يكوف منو انتشار  ،ويكوف منو شهوة
قدروا أف أقل ما ٭تصل البلوغ البن عشر  ،فإذا دخل بزوجة وىو ابن عشر سنُت
و٭تصل منو البلوغ ّ ،
وعلقت ْتمل ٟتقو ذلك اٟتمل .
لكن اختلفوا ىل يحكم ببلوغو مع الشك فيو ؟ قالوا :ال ٭تكم بالبلوغ إال بعد اليقُت  .بلوغ الرجل
يكوف باحتبلمو أو باإلنبات كما تقدـ ُب باب اٟتجر  ،أو بتماـ ٜتس عشرة سنة .
لكن إذا دخل بامرأة وٛتلت وىو ابن عشر تبُت بذلك أنو قد بلغ؛ ألف اٟتمل ال يكوف إال باإلنزاؿ،
فبل بد أنو أنزؿ ُب الرحم ،وحصل من ذلك اإلنزاؿ العلوؽ بذلك ا١تولود.
 - 1سورة األحقاف آية .15 :
 - 2سورة لقمان آية .14 :
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فأما إذا شك فيو -إذا شك ُب ىذا ا١تولود -ىل ىو من ىذا الصيب أو من قبلو؟ فبل ٭تكم ببلوغو مع
الشك .
يقوؿ" :ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقو والبيع باطل "
صورة ذلك  :إذا وطأ أمة ٦تلوكة لو  ،و١تا وطئها باعها قبل أف يستربئها اعًتؼ بأنو قد وطئها وأنو
ّ
باعها وال يدري ىل ىي حامل أـ ال؟ ولكن أقر بأهنا أمتو  ،وبأنو قد وطئها  ،وبأنو ١تا باعها مل يستربئها
ّ
ْتيضة ففي ىذا اٟتاؿ إذا ولدت مولودا ٯتكن أف يكوف منو  ،فإنو يلزمو أف يلحقو ويكوف البيع باطبل ،عليو
أف يقر بو .
اإلمكاف أف تلده ألقل من ستة أشهر منذ باعها  ،أنت اعًتفت بأنك بعتها  ،وأنك قد وطئتها قبل
البيع  ،واآلف ولدت مولودا كامل ا٠تلقة ُب ٜتسة أشهر وٙتانية وعشرين يوما  ،ىذا ا١تولود ال بد أنو موجود
ُب رٛتها قبل البيع قبل بيعك ٢تا ،فعليك أف تقر بو ،وإذا أقررت بو ٟتقك نسبو وحينئذ ترجع إليو؛ ألهنا
تصَت أـ ولد  ،وأـ الولد ال ٬توز بيعها .
أم الولد :ىي ا١تملوكة اليت يطؤىا زوجها فتلد منو أوالدا ،فإذا اعًتؼ بأنو وطئها وولدت بعد بيعو ٢تا
بأقل من ستة أشهر فالولد منو يقينا ،وىو موجود ُب الرحم قبل أف يبيعها ،فًتجع إليو وتبقي أـ ولد ،ويبطل
البيع.
أما إذا ولدت بعد ستة األشهر من البيع  ،يعٍت باعها وبعدما باعها بنحو ستة أشهر وٜتسة أياـ
جاءت بولد ،نقوؿ :إنو للمشًتي الذي اشًتاىا؛ ألنو ىو الذي وطئها بعدما ٘تلكها .
فإنو ٯتكن أنو ١تا اشًتاىا استربأىا ْتيضة ،واٟتيضة قد تكوف يوما أو يومُت  ،و١تا استربأىا وطئها،
ّ
ّ
وبعدما وطئها علقت منو  ،و١تا علقت منو مضى على شرائو ٢تا ستة أشهر وٜتسة أياـ  ،يوماف ٫تا
ّ
االسترباء و٨توه ،فتكوف بذلك علقت منو ،والولد لو  ،وال تعود إىل األوؿ.
ننتهي من ىذين البابُت ونواصل القراءة غدا -إف شاء اهلل -فيما بعد .
أحسن اهلل إليكم ىذا سائل يقوؿ:
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س  :فضيلة الشيخ :كثَت من البلداف ال ٭تكم فيها بالشرع ُب اٟتدود مثل القتل أو قطع يد السارؽ أو
حد اللعاف أو غَته  ،فهل تكفي التوبة ؟
ج :إذا ارتكب اإلنساف ذنبا واعًتؼ بذنبو فيما بينو وبُت اهلل ،فإنو يسًت نفسو ،إذا زَّن فإنو يسًت
نفسو ويتوب ،وتكفي التوبة.
وكذلك حقوؽ اهلل تعاىل يكفي فيها أف يسًت نفسو  ،وأما حقوؽ اآلدميُت فبل بد فيها من الصلح ،
فإذا قتل إنسانا فؤلوليائو أف يقتصوا  ،ولو مل يكن ىناؾ حاكم  .أف يقتلوا ذلك القاتل

 

 )1(  و٢تم أف يصطلحوا معو على دية ولو أكثر ٦تا قدر ويقدر .
وأما حد القذؼ فلهم أف يصطلحوا معو إما على أف يرضيهم  ،وإما على أف يندـ على ما فعل
ويكذب نفسو.
أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ:
س ٔ :تاذا تنصحوف ٔتن يكوف على لسانو كلمة الظهار دائما ؟
ج :ننصحو بالتوبة وترؾ ىذه الكلمة  ،كلمة الطبلؽ وكلمة الظهار ٕتري على ألسن الكثَت ،كثَتا ما
علي مثل أمي ما أفعل كذا ،أو مثل فرج أمي أال
علي الطبلؽ لن أفعل كذا ،وامرأٌب ّ
تسمعوف ىذا يقوؿّ :
أفعل كذا وكذا ،أو ما أشبو ذلك.
عليو أف يتوب وٯتسك لسانو والتوبة ٘تحو الذنب.
أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ:
األمة اليت أعتقها فتزوجها  ،أي جعل
س  :لو َكفَر ا١تظاىر بعتق رقبة  ،وجعل ىذا العتق مهرا ٢تذه َ
عتقها صداقها .فهل يصح ذلك ؟

 - 1سورة المائدة آية .45 :
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ج :معلوـ أنو إ٪تا يظاىر من زوجتو ،وأما أمتو فبل يكوف مظاىرا منها  ،إذا قاؿ ألمتو :أنت علي حراـ
أو أنت علي كظهر أمي ما تكوف زوجو ؛ ألف الظهار خاص ال يكوف مظاىرا فاهلل يقوؿ:

  

. )1(       
حرـ أمتو أو ظاىر منها ُب ىذه
عليو ُب ىذا كفارة ٯتُت ،إذا ظاىر من أمتو يكفر كفارة ٯتُت  ،إذا ّ
اٟتاؿ إذا أراد أف يعتق أمتو فلو أف ٬تعل عتقها صداقها ويتزوجها  ،ولكن ال يكوف ذلك ُب كفارة اليمن ،
وال ُب كفارة الظهار .
علي عتق رقبة ؛ ألين قاتل أو ألين مظاىر ،وسوؼ أعتق ىذه اٞتارية وأجعل عتقها
إذا قاؿ :أنا ّ
صداقها ،ال يصَت ذلك كفارة ،ال بد أف يكوف العتق هلل تعاىل ال يطلب عليو عوضا  ،لكن لو أعتقها بعد
ذلك عن كفارةٍ ،ب خطبها إىل نفسها ورضيت وتزوجها يدفع ٢تا مهرا كامبل  ،وتكوف بذلك زوجة.
أحسن اهلل إليكم وىذا سؤاؿ من اإلنًتنت  ،سائلة من أمريكا تقوؿ:
س  :نريد توضيحا ٟتكم قذؼ احملصنات؟  .وجزاكم اهلل خَتا .
جُ :ب قولو تعاىل:

         

رميهن بفعل الفاحشة  .اهلل تعاىل توعد على ذلك ُب قولو :

()2

قذفهن :

    

             

 )3(   إىل آخر اآليات.
فبل بد أف تكوف ا١تقذوفة ٤تصنة يعٍت مسلمة وعفيفة وبريئة من التهمة وبريئة  ،من فعل الفاحشة،
وبعيدة عن ذلك وال تلحق ،هبا هتمة فأما إذا قذؼ امرأة ،يعرؼ الناس أهنا عاىر ،أو أهنا بيي فيشتهر بُت
الناس بياؤىا ،فهذه ليست ٤تصنة ،وال حد على من قذفها لسقوط حد احملصنات .،
 - 1سورة األحزاب آية .4 :
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وال بد أف يكوف القذؼ بالزنا أما إذا قذفها بيَت الزنا ػ قذؼ احملصنة بيَت الزنا بأف قاؿ مثبل :إهنا
تعاكس أو إهنا ٗتلو باألجانب  ،أو إف فبلنا قبلها أو ما أشبو ذلك فبل قذؼ ُب ذلك.
أحسن اهلل إليكم وىذه سائلة من مصر تقوؿ:
س  :أنا سيدة متزوجة حدث خبلؼ ،بيٍت وبُت زوجي الذي كاف يعمل ُب السعودية ،وأنا ُب مصر
وكاف يكلمٍت بالتليفوف ،وكنا ٨تن االثنُت ُب حالة غضب شديد ،وقاؿ يل :أنت طالق أنت طالق .ىل
٭تسب ىذا بطلقتُت أـ بطلقة واحدة ؟ وىل ٭تسب الطبلؽ ُب حالة ،اليضب الشديد؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :إذا قصد بالتكرار التأكيد ،حسبت طلقة واحدة كما لو قاؿ :أخرجي  ،أخرجي  ،٭تسب خروجا
واحدا فإذا كاف يقصد أهنا طلقة واحدة ،مؤكدة كما لو قاؿ مثبل  :ىذه امرأٌب ىذه امرأٌب ،ىذا يرجع إىل
نيتو .
أما إذا قصد طلقتُت فأهنا ٖتسب طلقتُت يقع عليو إذا كانت الثانية غَت األوىل ،ىذا يرجع فيو إىل نيتو
إف نوى التأكيد فواحدة  ،وإف نوى التأسيس بالثانية فطلقة ثانية.
وأما ُب حالة اليضب فإذا كاف اليضب أذىب شعوره ووصل إىل حالة ال يشعر فيها ٔتا يقوؿْ :تيث
إنو ميلوب على أمره فأنو ال يقع طبلقها  ،وأما إذا كاف اليضباف ٭تس بنفسو ويعرؼ ما يقوؿ فإنو يقع
على صاحبو .
أحسن اهلل إليكم وعودة إىل أسئلة اإلخوة اٟتضور يقوؿ:
س  :كيف يطالب الكافر بالكفارة وىو أصبل غَت ٥تاطب بالشريعة؟.
ج :يقوؿ العلماء :إنو يلزـ اإلماـ أخذ أىل الذمة ْتكم اإلسبلـ ُب النفس وا١تاؿ والعرض وإقامة
اٟتدود عليهم فيما يعت قدوف ٖترٯتو دوف ما يعتقدوف حلو  ،فإذا كانوا ٖتت والية ا١تسلمُت من أىل الذمة
فإف اإلماـ يُلزمهم بأحكاـ اإلسبلـ .

تكفر  ،ومن قذؼ منهم فنقيم عليو حد
فمن ظاىر منهم فنقوؿ لو :أنت ٖتت واليتنا عليك أف ّ
القذؼ  ،ومن رمى زوجتو منهم فأننا ٨تكم عليو باللعاف  ...وىكذا ما داـ ٖتت والية ا١تسلمُت.
أحسن اهلل إليكم  ،وىذا سائل يقوؿ:
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س  :إذا قاؿ أحد المرأتو :أنت علي كظهر أمي ٍب جامعها ومل يكفر وىو يعلم اٟتكم فماذا عليو؟.
ج :حراـ عليو ؛ ألف اهلل قاؿ:

   

 )1(   عليو أف يتجنبها حىت يكفر إف قدر

على العتق  ،وإال انتقل إىل الصياـ ،إف عجز عن الصياـ انتقل إىل اإلطعاـ.
وننتقل إىل الشبكة مرة أخري يقوؿ:

ِ
طلعت
س  :حصل بيٍت وبُت زوجيت سوء تفاىم وطلبت مٍت أف أوصلها إىل أىلها  ،فقلت :واهلل إف
ِ
طلعت من البيت ما ترجعُت لو  ،وكنت
علي الطبلؽ إف
من البيت ما ترجعُت لو ٍ ،ب قلت :بعد ذلك ّ :
غاضبا ٍ ،ب قالت :وصلٍت ألىلي .فقمت بتوصيلها  ،فهل يقع الطبلؽ ؟.
ج :قد ذكرنا أف مثل ىذا طبلؽ عند الفقهاء يقع بو الطبلؽ؛ ألنو علق الطبلؽ على شرط ا١تستقبل،
وأنو عند شيخ اإلسبلـ وبعض احملققُت يعترب ٯتينا إذا مل ينو الطبلؽ ،وإ٪تا يريد اٟتفظ أو ا١تنع .
يعٍت إذا كاف يريد منعها عن الذىاب إىل أىلها لعلها تنزجر وتوافق على بقائها وعدـ ذىاهبا  ،فيكوف
ٯتينا مكفرا ،وأما إذا كاف عازما على الطبلؽ وليس لو نية ُب إبقائها فإنو يقع الطبلؽ .
وىذا سؤاؿ أيضا من الشبكة يقوؿ:
س  :ما ىي الضوابط واآلداب قبل الدخوؿ ُب أوؿ يوـ من أياـ الزواج؟ وىل ىناؾ صبلة معينة ؟ وىل
ىذه الصبلة يعٍت خاصة بالرجاؿ؟ أـ بالرجل أـ بالرجل وامرأتو؟
جٕ :تد أف اآلداب ُب كتاب النكاح للعشرة و٨تو ذلك ،وقد مرت بكم ُب العاـ ا١تاضي  ،وال شك أف
ىناؾ آدابا لكنها مستحبة  ،يعٍت أنو يستحب إ ذا دخل بامرأتو أف يقبض على ناصيتها  ،ويسأؿ اهلل من
خَتىا وخَت ما جبلت عليو ،ويستعيذ من شرىا وشر ما جبلت عليو.
وقبل ذلك أف يتأكد من مناسبتها لو عند خطبتها ،وأما إذا دخل عليها وأراد أف يصلي ركعتُت سواء
صلى ىو أو صلت معو  ،أو صلى كل واحد منهما لنفسو  ،ويسأؿ اهلل بعد ذلك السداد والتوفيق  ،وكل
ذلك من الوسائل ا١تناسبة .
 - 1سورة المجادلة آية .3 :
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وىذا أيضا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ:
س  :شخص عليو كفارة القتل ا٠تطأ ،فجمعنا لو مبلغ العتق ،وأخربناه بو .فهل ٬توز لنا دفعو ١تن يقوـ
بالعتق أـ ال بد أف يقوـ ىو بذلك ؟
ج٬ :توز  ،ولكن ال بد أف يأذف لكم ؛ فيقوؿ :حيث إنكم ٚتعتم ىذا ا١تاؿ وأىديتموه يل وأصبح
ملكا يل  ،فقد وكلتكم ترسلونو إىل من يعتق عٍت  ،فإذا أرسلتموه وسلمتموه ١تن يعتق عنو صح ذلك  ،وأما
أف ٕتمعوا وترسلوا وأنتم ما أخرب٘توه فبل يكفيو .
أحسن اهلل إليكم  ،وىذا سؤاؿ أيضا من الشبكة:
س  :أخ من اإلمارات يقوؿ :ىل قوؿ ا١تصنف :البيع باطل؛ ألهنا أـ ولد  ،وعند اٞتمهور ال يصح
بيعها ؟
ج :البيع باطل ؛ وذلك ألهنا أـ ولد ،أصبحت أـ ولد؛ ألنو باعها وىي حامل  ،فالبيع يعترب باطبل
وبيع أـ الولد عند ٚتهور العلماء ال يصح ،وإف كاف خبلفا ُب أوؿ اإلسبلـ عند بعض الصحابة ،
والصحيح عدـ بيع أمهات األوالد .
أحسن اهلل إليكم وىذا أيضا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ:
س  :ىل الذي يسمع الدرس عن طريق شبكة اإلنًتنت لو فضل ٣تلس الذكر؟
ج :لو ذلك إف شاء اهلل؛ ذلك ألنو حبس نفسو على ىذا السماع وعلى ىذا اإلنصات؛ وألنو أيضا
يستفيد ويتعلم ويضيف إىل علومو علوما أخرى  ،فلو فضل ٣تلس العلم .
أحسن اهلل إليكم  ،ىذا أحد اٟتضور يقوؿ:
س  :إذا قاؿ الرجل لزوجتو :أنت حراـ علي كشعر أمي وىو يريد ظهارىا  ،فهل تعترب نيتو ُب ىذه
اٟتاؿ؟
علي حراـ  ،فهذا ظهار  ،وقولو :كشعر أمي يعترب ىذا ليوا .
ج :إذا قاؿ :أنت ّ
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أما إذا مل يقل  :حراـ  ،بل قاؿ  :أنت علي كشعر أمي ،فبل يكوف ىذا ظهارا  ،يكفى ُب الظهار
قولو :أنت علي حراـ .
أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ:
س  :ما قولكم ُب رجل ظاىر امرأتو ٍ ،ب طلق فورا وراجعها ،فهل عليو الكفارة؟ أفتونا ما جرى؟ .
ج :إذا طلقها فقد ا٨تل ذلك ا ليمُت  ،ولكن ذكر العلماء أنو إذا راجعها ُب العدة رجعت اليمُت ،
رجع الظهار ،فيحرـ عليو أف ٬تامعها حىت يكفر .
وأما إذا بانت منو ٍب نكحها بنكاح جديد ،فيظهر أنو ال يلزمو كفارة  ،مثالو -مثاؿ األوؿ : -لو قاؿ
٢تا  :أنت علي كظهر أمي ٍ ،ب قاؿ :أنت طالقٍ ،ب خرجت وبعد عشرة أياـ راجعها  ،رجعت إىل عصمتو
 ،ال يطؤىا إال بعد الكفارة .
ومثال الحالة الثانية  :إذا قاؿ :أنت علي كظهر أمي ٍب قاؿ :أنت طالقٍ ،ب تركها وانتهت عدهتا ،
مضى عليها سنة أو نصف سنة ٍب تراضيا ونكحها نكاحا جديدا ،من العلماء من يقوؿ :تعود تلك ا١تسألة
اليت ىي الظهار  ،فيلزمو أف يكفر ،ومنهم من يقوؿ -وٯتكن أنو األقرب :-إف النكاح اٞتديد يصَتىا امرأة
جديدة ،فبل يلزمو كفارة .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
علي أال أدخل ىذا ا١تنزؿ  ،أو ال أفعل كذا بدوف لفظ ٭ترـ علي ،أو
س  :ىل إذا قاؿ الشخصّ :
علي أال أجامع زوجيت  ،فهل يكوف ذلك حلفا ؟
حلف أو قاؿ ّ :
ج :يكوف حلفا؛ وذلك ألنو التزاـ  ،ويسمى ىذا التزاـ النذر ،ألزـ نفسو بذلك  ،فعليو كفارة اليمُت إذا

قاؿ :علي أال أدخل  ،أو هلل علي أف ال أدخل ىذا البيت  ،أو أال أركب ىذه السيارة أو أال أكلم فبلنا،
يسمى ىذا نذرا  ،فيو كفارة اليمُت .
وىذا أيضا سؤاؿ عن طريق الشبكة يقوؿ:
س  :ما حكم زراعة الشعر ؟
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ج :إذا كاف الرأس أصلع ليس فيو شعر أصبل ٯتكن إذا كاف الشعر زراعتو ٦تكنة  ،وأما إذا كاف الشعر
موجودا وقالوا :سوؼ ٨تلقو ونزرع بدلو  ،أو قالوا :سوؼ نرسلو بيَته  ،فهذا حراـ  ،وقد لعن النيب



الواصلة وا١تستوصلة  ،وىي اليت تصل شعرىا بيَته .
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س ُ :ب قولو تعاىل:



 )1(        من ا١تتبادر بالذىن

أف معٌت يطيقونو أي يستطيعونو  ،فكيف يكوف معٌت اآلية؟ أرجو التفصيل  ،وجزاكم اهلل خَتا .
ج :يقوؿ العلماء :إهنا خاصة ٔتن يطيقو مع مشقة كالكبَت وا١تريض و٨توه  ،يطيقو ولكن مع مشقة ،
ومنهم من يقوؿ  :إهنا منسوخة  ،وإف الرخصة كانت ُب أوؿ اإلسبلـ  ،نسخت بقولو :

  

. )2(     
أحسن اهلل إليكم ىذا يقوؿ:
س  :من صلى على ميت وكرب ثبلث تكبَتات فقط فهل ٕتزئ صبلتو  ،وما موقف ا١تأمومُت؟
ج :غَت صحيح إنو ال بد من  ...أقل تقدير أربع  ،ولكن إذا سلم فللمأمومُت أف يكربوا الرابعة ولو
بعدما سلم اإلماـ .
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س  :من صلى بآية واحدة فقسمها ُب ركعتُت كآية الدين لطو٢تا ما موقف ا١تأموـ ؟
ج :لعلو يصح  ،فآية الدين لطو٢تا واألوىل أف ٬تعلها ُب ركعة  ،وكذلك آية الكرسي يقرؤىا ُب ركعة
فتجزئ  ،ىذا ا١تنصوص عليو  ،أهنا تكوف طويلة .قلنا :إنو ٬تزئ إذا قسم اآلية الطويلة ُب ركعتُت  ،ولكن
األوىل أف تكوف ُب ركعة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
 - 1سورة البقرة آية .184 :
 - 2سورة البقرة آية .185 :
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س  :ىل ٬توز ُب الكفارة اٞتمع بُت اإلطعاـ والكسوة ُ-ب كفارة اليمُت؟
ج٬ :توز ذلك لو أطعم ٜتسة وكسا ٜتسة فصدؽ عليو أنو أطعم وكسا .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ:
س  :ىل ُ٬تزئ ُب كفارة اليمُت إطعاـ التمر ؟.
ج :إذا كاف ىو قوت أىلو ،إذا كاف أىلو أكثر أكلهم التمر ٬ ،تعل ٨تو غذاء الوجبات أجزأ  ،وإال فبل
٬تزئ إال من أوسط ما يطعم أىلو.
وىذا سؤاؿ عرض قبل ذلك  ،ولكن األخت السائلة تصر على عرضو مرة أخرى  ،تقوؿ:
س  :امرأة قاؿ ٢تا زوجها  :إذا رآؾ أحد من الرجاؿ فأنت طالق  ،وفجأة فتح أحد األبواب وكاف
ىن اؾ رجل  ،وال تدري ىل رآىا أـ ال  ،مع العلم أهنا مطلقة قبل ىذه اٟتالة طلقتُت ،ومل ٗترب زوجها ٔتا
حدث  ،وتقوؿ :إهنا لو أخربتو ٔتا حدث لطلقها الطلقة الثالثة فعبل  ،فهل ٗتربه حىت تعرؼ نيتو ىل كاف
يريد طبلقها حقا أـ هتديدىا؟
وما وضعها مع العلم أهنا قد تطلق فعبل إذا عرؼ ذلك ؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :ال يقع ىذا ؛ حيث إهنا ُب شك ! ىل رآىا أـ مل يرىا ؟ األصل ىذا عدـ الرؤية  ،فبل يضرىا ىذا
الشيء ا١تشكوؾ فيو .
ومع ذلك األوىل أف تسأؿ وتقوؿ :ىل أنت تريد طبلقي أو تريد هتديدي  ،فإذا قاؿ :أنا ما أريد
الطبلؽ ولكن أريد أف أ زجرؾ وأهناؾ عن أف تربزي للرجاؿ  ،فعند ذلك ٗتربه بأف عليو أف يكفر كفارة ٯتُت
حىت تنحل وال يقع الطبلؽ فيما يستقبل.
أحسن اهلل إليكم  ،وىذا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ:
س  :من كاف عليو َدين إىل أجل فقاؿ لو صاحب الدين  :أعطٍت نصفو وأسا٤تك ُب الباقي  ،فهل لو

ذلك ؟
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ج٬ :توز ذلك ويكوف ىذا إسقاطا  ،سيما إذا كاف الدين مؤجبل وطلبو قبل حلوؿ األجل  ،وتسمى
مسألةِ :
وتعجل .
أسقط ّ
ْ
ودليلها قصة بٍت النضَت ١تا أجبلىم النيب  كاف ٢تم ديوف على األنصار مؤجلة ما ٖتل إال بعد ٜتسة
أشهر أو عشرة أشهر فقالوا  :كيف ٗترجنا ولنا أمواؿ وديوف  ،فقالوا ٢تم :أسقطوا وتعجلوا  ،فمن كاف دينو
مثبل مائة يسقط ربعو أو ٜتسو ويأخذ الباقي .
أحسن اهلل إليكم وىذا أيضا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ:
س  :أخ من اإلمارات يقوؿ :ما القوؿ :إف األطباء يقرروف أف اٟتمل ال يزيد عن سنة؟ وجزاكم اهلل
خَتا .
ج :كأهنم يعتربوف اٟتمل الذي يعًتيو ما يعًتيو  ،وال شك أف الزيادة على سنة أو على تسعة أشهر
سببها مرض يعرض للجنُت ،ؤترضو يتوقف عن اليذاء وال ينمو فتزيد مدة اٟتمل  ،تصل إىل -آخر شيء-
إىل أربع سنُت .
وىذا يقوؿ:
س  :شخص عليو كفارة قتل خطأ  ،فجمعنا لو مبلغ العتق وأخربناه بو فهل ٬توز لنا دفعو ١تن يقوـ
بالعتق أـ ال بد أف يقوـ ىو بذلك ؟
ج :ال بد أف ٮتربوه  ،يقولوف  :أنت عليك عتق عن ىذا القتل  ،وقد ٚتعنا لك ىذا ا١تاؿ ؛ ألنك ال
تقدر على أف تعتق من مالك  ،وىذا ا١تاؿ أصبح ملكا لك  ،فإما أف تأخذه وترسلو إىل من يشًتي الرقبة
وتوكل ،وإما أف توكلنا و٨تن نرسلو  ،فلو ا٠تيار بُت أف يوكلو وبُت أف يأخذه ىو ويرسلو  ،أو يذىب
ويشًتي بو.
أحسن اهلل إليكم  ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم  ،وجعل ما قلت ُب ميزاف حسناتكم .
وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .

95

أخصر المختصرات
باب العدد
العدة وأقسامها
 اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :ال عدة ُب فرقة حي قبل وطء وخلوة  ،وشرط لوطء كوهنا يُوطأ مثلها وكونو يلحق

بو الولد .

و٠تلوة مطاوعتو ،وعلمو هبا ،ولو مع مانع  ،وتلزـ لوفاة مطلقا.
وا١تعتدات ست :اٟتامل :وعدهتا مطلقا إىل وضع كل ٛتل تصَت بو أمةٌ َأـ ولد  ،وشرط ٟتوقو للزوج ،

وأقل مدتو ستة أشهر  ،وغالبها تسعة  ،وأكثرىا أربع سنُت .
ويباح إلقاء نطفة قبل أربعُت يوما بدواء مباح .

الثانية :ا١تتوَب عنها ببل ٛتل ،فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر لياؿ بعشرة أياـ ،وأمة نصفها  ،ومبعضة
باٟتساب  ،وتعتد َمن أباهنا ُب مرض موتو األطوؿ من عدة وفاة أو طبلؽ إف ورثت ،وإال عدة طبلؽ .
الثالثة :ذات اٟتيض كا١تفارقة ُب اٟتياة  ،فتعتد حرة  ،ومبعضة بثبلث حيضات  ،وأمة ْتيضتُت.

الرابعة :ا١تفارقة ُب اٟتياة ومل ٖتض لصير أو إياس  ،فتعتد حرة بثبلثة أشهر  ،وأمة بشهرين ومبعضة
باٟتساب .
ا٠تامسة :من ارتفع حيضها ومل تعلم ما رفعو ،وتعتد للحمل غالب مدتو ٍ ،ب تعتد كآيسة  ،وإف
علمت ما رفعو فبل تزاؿ حىت يعود  ،فتعتد بو أو تصَت آيسة فتعتد عدهتا  ،وعدة بالية مل ٖتض
ومستحاضة مبتدئة أو ناسية كآيسة .
السادسة :امرأة مفقود  ،تًتبص ولو أمة أربع سنُت  ،إف انقطع خربه لييبة ظاىرىا ا٢تبلؾ ،وتسعُت منذ
ولد إف كاف ظاىرىا السبلمة ٍ ،ب تعتد للوفاة  ،وإف طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة .
ستربأ ْتيضة  ،وإف ُوطئت معتدة بشبهة
وعدة من ُوطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إال أمة غَت مزوجة فتُ َ

أو زنا أو نكاح فاسد أ٘تت عدة األوؿ  ،وال ٭تتسب منها مقامها عند ثاف ٍ ،ب اعتدت بثاف.
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و٭ترـ إحداد على ميت غَت زوج فوؽ ثبلث ،و٬تب على زوجة ميت ويباح لبائن وىو ترؾ زينة وطيب
ويرغب ُب النظر إليها .
وكل ما يدعو إىل ٚتاعها ّ
هنارا .
و٭ترـ ببل حاجة ٖتو٢تا من مسكن وجبت فيو ،و٢تا ا٠تروج ٟتاجتها ً

ومن ملك أمة يُوطَأ مثلها من أي شخص كاف  ،حرـ عليو وطء ومقدماتو قبل استرباء حامل بوضع،

ومن ٖتيض ْتيضة وآيسة وصيَتة بشهر.

السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو.  .
اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
يتعلق ىذا الفصل بالعدة  ،واإلحداد واالسترباء ،واٟتكمة ُب ذلك عدـ اختبلط األنساب  ،وذلك أف
الرحم إذا كاف مشيوال ْتمل مل ٬تز ليَت الزوج أو السيد وطء تلك ا١ترأة اليت انشيل رٛتها ْتمل من زوج ،
فإف ذلك فيو شيء من اختبلط األنساب.
وىكذا لو علقت ْتمل ٍب طلقت وتزوجت ،أو توُب عنها وتزوجت  ،فإنو ال يدرى ىل الولد لؤلوؿ أو
للثاين  ،وقد يتنازعانو فكل منهما يدعي أنو منو ،وقد يكوف ذلك سببا ُب أف الولد يتعقد وال يدري ىل ىو
ولد ىذا أو ولد ىذا .
فهذا ىو السبب ؛ وألجل ذلك حرـ وطء اٟتامل ،ثبت اٟتديث من قولو   من كاف يؤمن باهلل
واليوـ اآلخر فبل يسق ماؤه زرع غَته . 
وىذا على وجو االستعارة  ،يعٍت فبل يطأ امرأة غَته إذا كانت حامبل  ،فإنو يسقي ذلك الولد من مائو
الذي ىو ا١تٍت  ،وإذا فعل -وطئ ا١ترأة اٟتامل -فرٔتا ينسب الولد إليو وىو ليس ولدا لو.
مشًتكا فيو
فذكروا أيضا أف وطء اٟتامل يزيد ُب بصر اٟتمل أو ُب قوتو أو ٨تو ذلك  ،فيكوف الولد َ

ىذا وىذا .

و٢تذا  ...اٟتكمة من ىذا الباب الذي ىو العدد كاف أىل اٞتاىلية ال يبالوف باختبلط األنساب ،
فاٟتديث الذي ُب البخاري عن عائشة ذكرت :أف النكاح ُب اٞتاىلية على أقساـ  ،ذكرت منها قسما:
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العلَم عرؼ أنو على امرأة
الزواين الآلٌب ينصنب األعبلـ على بيوهتن  ،وىن العاىرات  ،فكل من رأي ىذا َ

بيي .

وقسم آخر :وىو االستبضاع  :أف الرجل يرسل امرأتو إىل رجل شريف ويقوؿ ٢تا  :اذىيب استبضعي منو
مكن يو من نفسك حىت تعلقي بولد ؛ ليكوف ولدا لنا  ،ويكوف فيو أفعاؿ من أفعاؿ ذلك الشريف ،
 ،يعٍت ّ
من شجاعة أو كرـ أو بسالة أو قوة ،فيكوف ىذا فيو أيضا اشًتاؾ ُب ىذا الولد .
وذكرت أيضا قسم االشًتاؾ  ،وىو أنو يتفق ٜتسة أو عشرة يدخلوف على ا١ترأة وكل منهم يطؤىا ،
وإذا علقت ب اٟتمل وضعت ٛتلها أرسلت إليهم وقالت :قد علمتم ما حصل منكم  ،وقد وجد ىذا الولد
ٍ ،ب إهنا ٗتتار واحدا منهم وتعلقو بو  :ىو لك يا فبلف  .وال يستطيع أف يرد ذلك فيتبناه .
و١تا جاء اإلسبلـ حدد النكاح  ،حدد الزواج ا١تباح الذي ىو وطء الزوجة بنكاح صحيح  ،أو وطء
األمة ٔتلك ٯتُت  ،وما عدا ذلك فإنو ٤ترـ.
وحرـ على ا١تطلقة أو ا١تتوَب عنها أف تتزوج حىت تستربئ رٛتها ،وذلك بشرع ىذه العدة  ،وجعل العدة
أكثر من مدة االسترباء -كما سيأٌب ُب ىذه األقساـ -وكل ذلك من مصاّب العباد  ،وفيو فوائد عظيمة
تدؿ على أف اإلسبلـ راعى الزوجية ،وأنو جاء با١تصاّب ودرء ا١تفاسد .
ففي ىذا الفصل ذكر العدد ،ونعرؼ أف العدد قد بينها القرآف بيانا ٣تمبل فذكر اهلل عدة اٟتامل ُب
قولو تعاىل:



. )1(        

وعدة ا١تطلقة ُب قولو تعاىل:

 )2(       وعدة اآليسة



وغَت ا١تدخل هبا ُ ،ب قولو تعاىل :



 )3(       يعٍت :بليت سن

 - 1سورة الطالق آية .4 :
 - 2سورة البقرة آية .228 :
 - 3سورة الطالق آية .4 :
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اإلياس ،



 )1(        يعٍت :وكذلك البلئي مل ٭تضن  ،فذكر عدة

ىؤالء .
وكذلك عدة ا١تتوَب عنها  ،ليست حامبل بقولو :
      



    

()2

واليت مل يدخل هبا ذكر ُب قوؿ اهلل تعاىل :

        

. )3(         
بدأ بيَت ا١تدخوؿ هبا ؛ يقوؿ " :ال عدة ُب فرقة حي قبل وطء وخلوة" .فرقة حي مفهومو :أف الفرقة
با١توت ٢تا عدة ولكنها تسمى إحدادا .
وصورة ذلك إذا تزوج رجل بامرأة ومات قبل أف يدخل هبا  ،ففي ىذه اٟتاؿ ماذا تفعل؟ عليها
اإلحداد ؛ ألهنا زوجة داخلة ُب قولو تعاىل :



 )4(      ؛ وألهنا

ترث ؛ وألهنا تُعطَى ا١تهر .

دليل ذلك حديث عن رجل من أشجع ُ  :سئل ابن مسعود عن امرأة مات زوجها قبل أف يدخل

هبا ،وقبل أف يقدر ٢تا  ،فقاؿ :أقوؿ فيها برأيي  ،فإف كاف صوابا فمن اهلل  ،وإف كاف خطأ فمٍت ومن
الشيطاف٢ :تا مهر مثل نسائها  ،ال وكس وال شطط ،يعٍت ال زيادة وال نقص  ،وعليها العدة -يعٍت مع
اٟتداد ، -و٢تا ا١تَتاث  ،فقاـ معقل بن سناف األشجعي فقاؿ  :قضى رسوؿ اهلل ُ ب امرأة منا يقاؿ ٢تا :
بروع بنت واشق ٔتثل ما قضيت



ففرح بذلك ابن مسعود ١تا أف حكمو وافق حكم النيب -صلى عليو

وسلم.
 - 1سورة الطالق آية .4 :
 - 2سورة البقرة آية .234 :
 - 3سورة األحزاب آية .49 :
 - 4سورة البقرة آية .234 :
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فإذا مات إنساف قبل أف يدخل بزوجتو فإهنا زوجة ترث منو كما لو ماتت قبل أف يدخل هبا  ،فإنو
يرث منها  ،وإذا مل يكن قد أعطاىا مهرا فإنو يدفع ٢تا مهر مثلها  ،وال وكس وال شطط  ،يعٍت ال تقصَت
وىو الوكس  .وال شطط وىو الزيادة  ،بل مهر ا١تثل  ،وعليها العدة اليت معها إحداد.
ىذا حكم من مات عنها زوجها  ،وىي قد عقد عليها ومل يدخل هبا  ،وأما إذا فارقها قبل الدخوؿ
وا٠تلوة فبل عدة  ،ولكن ٢تا نصف الصداؽ  ،وال يلزمها إحداد وال يلزمها عدة إذا طلقها ؛ لصراحة اآلية:
              

. )1(   
دؿ ذلك على أف ا١تطلقة قبل الدخوؿ ال عدة عليها  ،ولكن إذا كاف قد فرض ٢تا صداقا فلها نصفو،
يقدر ٢تا صداقا فلها ا١تتعة ُب قولو تعاىل:
إال إذا ٝتحت أو ٝتح الزوج وأكمل ٢تا ا١تهر  ،وإذا مل ّ
 )2(  أي أعطوىن متاعا

       

()3



 

. )4(     
وأما إذا كاف بعد الوطء أو بعد ا٠تلوة فإهنا تعتد  ،ماذا يشترط للوطء الذي يوجب العدة؟ كوهنا
يوطأ مثلها  ،يعٍت الذي يوطأ مثلها بنت تسع  ،فإذا كانت أقل من تسع سنُت فاألصل أنو ال يوطأ مثلها،
وأنو ليس ٢تا شهوة  ،وأهنا ال تعلق ْتمل  ،فمثلها إذا طلقت فبل عدة عليها .
شرط ثاف :كونو يلحق بو الولد  ،مىت يلحق بو الولد؟ إذا كاف ابن عشر ،الذي دوف العشر عادة أنو ال
يطأ وإف وطئ فبل ٭تصل منو اإلنزاؿ  ،وإف أنزؿ فبل ٮتلق من إنزالو الولد .

 - 1سورة األحزاب آية .49 :
 - 2سورة البقرة آية .236 :
 - 3سورة البقرة آية .236 :
 - 4سورة األحزاب آية .49 :
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أما إذا كاف يولد ١تثلو يلحق بو الولد  ،ابن عشر أو أكثر  ،فإف الوطء يوجب العدة  ،يعٍت إذا كانت
بنت تسع وكاف ىو ابن عشر ووطئها ٍب فارقها فعليها العدة  ،وأما إذا كاف أقل من عشر وىي أقل من تسع
ووطئها فبل عدة عليها .
ماذا يشترط للخلوة ؟.
مطاوعتو  :يعٍت أف يكوف مطاوعا ُب تلك ا٠تلوة وعلمو هبا  ،أي يكوف عا١تا أهنا عنده  ،وأهنا معو ولو
مع مانع .
عرفوا ا٠تلوة بتعريفُت أو بثبلثة  :إسداؿ حجاب ،وإغبلؽ الباب  ،وكشف النقاب  ،فإذا خبل هبا ليس
معهما أحد وأغلق الباب  ،أو كاف مثبل ُب بيت شعر وأسدؿ اٟتجاب بينو وبُت الناس  ،وكشفت لو
وجهها ،ومل يكن ىناؾ ما ٯتنعو من أف يطأىا فإنو إذا طلقها فعليها العدة وتستحق ا١تهر كامبل .
٭تدث أف كثَتا من الذين يتزوجوف ٮتلو بامرأتو ،ولكن ُب غَت منزؿ فَتكبها معو ُب سيارتو ويدخل هبا
األسواؽ أو يذىب هبا إىل ا١تنتزىات أو اٟتدائق أو االسًتاحات أو خارج البلد ويقوؿ :مل أغلق بابا .
نقوؿ :بلى إنك أغلقت باب السيارة ولو كاف باب السيارة غَت ساتر  ،ولكن ىذا دليل خلوة  ،وإنك
خلوت هبا ُب مكاف قد ال يراكما أحد  ،فإذا طلقت فأهنا تستحق الصداؽ كلو ،فيدفع الصداؽ بعد ىذه
ا٠تلوة .
فإذا قاؿ :إين ما جامعتها  ،نقوؿ :إف ىذه ا٠تلوة تعترب مالكة هبا للصداؽ  ،ادفع ٢تا صداقها كلو،
وعليها أف تعتد عدة الطبلؽ ٢تذه ا٠تلوة  ،فإذا قاؿ :إين خلوت هبا ُب مكاف خاص ولكنها كانت حائضا
ومل استمتع هبا  ،فاٞتواب أف ا٠تلوة تسبب ثبوت الصداؽ كلو ولو مع مانع .
وكذا لو خبل هبا و٫تا صائماف فإنو يسبب أهنا تلزمها العدة  ،ويلزمو الصداؽ  ،إذا قاؿ :أنا خلوت هبا
ولكن كنت صائما أو كانت صائمة أو كانت حائضة ،عليها العدة بعد الطبلؽ  ،وعليو كماؿ الصداؽ .
"وتلزم لوفاة مطلقا"  ،العدة تلزـ للوفاة مطلقا سواء خبل هبا أو مل ٮتل ؛ ٟتديث بروع بنت واشق
الذي رواه معقل بن سناف األشجعي  ،فإنو ثبت أف النيب  فرض ٢تا صداؽ مثلها ال وكس وال شطط ،
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وجعل عليها العدة ؛ وذلك ألهنا زوجة  ،فتدخل ُب قولو تعاىل :

    

 )1(  ليعم الزوج الذي قد دخل والذي مل يدخل .
فكل من مات عن زوجتو دخل هبا أو مل يدخل ،فإهنا تعتد وٖتد .
ا١تعتدات ست :يعٍت ستة أقساـ أو ستة أنواع :بدأ باٟتامل ؛ للنص عليها  ،عدهتا مطلقا وضع كل
اٟتمل الذي تصَت بو األمة أـ ولد ،ويشًتط ٟتوقو للزوج  ،وأقل مدتو ستة أشهر ،وغالبها تسعة  ،وأكثرىا
أربع سنُت  ،وقاؿ اهلل تعاىل:



. )2(        

فمىت وضعت اٟتمل انتهت عدهتا  ،وإف كاف ُب بطنها توأماف فبل تنتهي إال بوضع األخَت  ،إذا
وضعت كل اٟتمل فإف أسقطت سقطا قد تبُت فيو خلق اإلنساف انتهت عدهتا  ،وأكثر ما تتبُت فيو أربعة
أشهر  ،وقد تتبُت خلقة اإلنساف ُب ثبلثة أشهر  ،وىو الذي تصَت بو األمة أـ ولد.
األمة إذا وطئها سيدىا ٍب أسقطتٛ ،تلت منو وأسقطت وكاف ذلك السقط قد تبينت فيو مفاصلو،
يعٍت تبُت رأسو وإف مل تتشقق عيناه  ،وإف مل ينشق فمو  ،وتبينت يداه  ،وإف مل تتشقق أصابعو  ،وإف
كانت اليداف ملتصقتُت ُب جنبو  ،وتبينت القدماف ولو كانت ال تزاؿ ملتصقتُت  ،تبُت فيو ىذا ا٠تلق فإف
األمة تصَت أـ ولد  ،ال ٬توز لو أف يبيعها ليستمع هبا بقية حياتو  ،وإذا ما عتقت من كل مالو.
فإذا أسقطت ا١تتوَب عنها سقطا قد تبُت فيو خلق اإلنساف فإهنا تنقضي عدهتا  ،وبطريق األوىل إذا
وضعت ٛتبل يعٍت مدة كاملة  ،فإهنا تكوف قد انتهت عدهتا  ،وسواء طالت ا١تدة أو قصرت.
فلو وضعت بعد أف مات بساعة أو نصف ساعة انتهت عدهتا  ،جاز ٢تا أف تتزوج ولو قبل أف يدفن
زوجها  ،ولو كاف على السرير  ،سرير التيسيل أو سرير ٛتلو إىل القرب ،وضعت ٛتلها فاهلل تعاىل يقوؿ :



. )3(        
 - 1سورة البقرة آية .234 :
 - 2سورة الطالق آية .4 :
 - 3سورة الطالق آية .4 :
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وىكذا لو طالت مدتو لو مات زوجها واٟتمل نطفة  ،فإهنا تعتد حىت يوضع ولو بقي سنة تبقى ُب
اإلحداد وُب العدة ولو ذادت مدت و ،فبل تزاؿ ُب العدة حىت تضع ٚتيع اٟتمل  ،روي عن بعض السلف أنو
قاؿ :إهنا تعتد أبعد األجلُت .
أبعد األجلُت يعٍت أقصا٫تا إما العدة باألشهر وإما العدة باٟتمل  ،فمعٌت ذلك أنو لو مات وىي ُب
الشهر التاسع فعدهتا أربعة أشهر وعشرا  ،وإف مات وىي ُب الشهر األوؿ فعدهتا تسعة أشهر كلها ،ولكن
الصحيح أهنا تنتهي عدهتا بوضع اٟتمل سواء طالت مدتو أو قصرت  ،واشًتط ٟتوقو بذلك الزوج ،فإذا
تبُت أنو ال يلحق بو فبل تنقضي عدهتا منو .
فلو قدر مثبل أنو تزوجها وكانت حامبل من غَته ،ومات وىو مل يعلم ٍب إنو توُب وىي حامل ووضعت
ٛتلها بعد ثبلثة أشهر أو شهرين ،فهل نلحق ذلك الولد بو؟ ال يلحق بو ؛ ألنو تبُت أنو من غَته  ،وىكذا
لو وضعتو ألقل مدتو دوف أقل مدة ٛتل.
كم أقل مدة للحمل؟
تقدـ أهنا ستة أشهر ،أقل مدة يوضع فيو اٟتمل ،كامبل ستة أشهر؛ وذلك ألف اهلل تعاىل قاؿ:
ٍ )1(      ب قاؿ ُب آية أخرى:





. )2(    

أليس العاماف أربعة وعشروف شهرا؟ فصالو ُب عامُت أربعة وعشرين شهرا كم بقي من الثبلثُت ؟ ستة
فتكوف ىي مدة اٟتمل ىكذا استنبط ابن عباس وغَته.
غالب مدة اٟتمل تسعة غالب النساء يلدف لتسعة أشهر وقد يلدف ألكثر من تسعة أكثر مدة اٟتمل
أربع سنُت  ،واليالب أف اليت يزيد ٛتلها على تسعة ٯتتد إىل سنة أو سنتُت أو ثبلث أف سبب ذلك مرض
اٞتنُت.

 - 1سورة األحقاف آية .15 :
 - 2سورة لقمان آية .14 :
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ْتيث إنو إذا مرض ال يتيذى وإذا مل يتيذ فإنو ال ٯتوت جسده ،إىل أف ترجع إليو صحتو ٍب بعد ذلك
يواصل الت يذي ؛ وألجل ذلك إذا مل يتيذ اٞتنُت فإف الدـ ٮترج و٭تسب كأنو حيض ولكن ذكروا أف أكثر
مدة اٟتمل أربع سنُت  ،وذكر بعض العلماء أنو قد يزيد وتبقى ٜتسا أو ستا ورٔتا إىل عشر والدـ منها ٮترج
 ،ولكنها تعرؼ أف هبا ٛتبل وذلك اٟتمل ال ينمو .
وبكل حاؿ األصل واليالب وا١تعتاد تسعة أشهر أو قريب منو  ،ويباح إلقاء نطفة قبل أربعُت يوما.
واستدلوا بقوؿ األعشى :ٯتدح أحد ا١تلوؾ أو أحد اليزاة بكثرة اليزو وإضاعة نسائو فيقوؿ:

وفي كل عام أنـت جاشـم غـزوة
تشــد ألقصاىـا عـزيم عزائكا
مـورثـة للذنب وفـي الحـي رفعة
لما ضاع فيهـا من قـروء نسائكا
الذي ضاع من قروء نسائو ىي األطهار؛ ألنو فاتو طهر ىذه الزوجة ،ومل يطأىا فيو ،وفاتو طهر الثانية
مل ٬تامعها فيو؛ ألنو كاف ُب غزوٝ .تى األطهار قروءًا .

والقوؿ الثاين :أف القرء ىو اٟتيض ،وىذا ىو الذي اختاره اإلماـ أٛتد؛ وذلك ألف النيب  استعمل

ذلك ُب قولو لفاطمة بنت قيس  دعي الصبلة أياـ أقرائك  يعٍت :أياـ حيضك.
فعلى ىذا إذا طلقت وىي ٦تن ٭تيض فعدهتا ثبلثة قروء ،أي :ثبلث حيض إذا كانت حرة ،وىكذا لو
كانت مبعضة عدهتا ثبلثة قروء ،ولو كاف الرقيق منها العشر أو الربع.
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وأما األمة اليت كلها أمة فعدهتا قرءاف :حيضتاف.
وقد تقوؿ١ :تاذا تعتد لثبلثة ٍ
قروء مع أف القرء الواحد اٟتيضة الواحدة يػُ ْعلَم هبا براءة الرحم وسبلمتها من

انعقاد رٛتها ٟتمل ،فما الفائدة ُب حبسها ثبلثة أشهر أو ثبلث حيض؟.

اٟتكمة ُب ذلك الرجعة ٘تكُت الزوج من مراجعتها لقوؿ اهلل تعاىل:

    

 )1(      وتقدـ ذلك ُب الرجعة ،وأنو لو راجعها ،وقد طهرت من اٟتيضة الثانية،
ولكن مل تيتسل أو صحت الرجعة إذا كاف الطبلؽ واحدة أو اثنتُت.
ىكذا يتمكن الزوج من الرجعة ُب ىذه ا١تدة ،وإذا قلت :فالبائن اليت طلقت ثبلثًا أو آخر ثبلث،
وليس لزوجها عليها رجعة.
لماذا ال تعتد ثالثة أشهر أو ثالث حيض؟.
فاٞتواب أف ذلك ألجل أف ٬تري الطبلؽ على وتَتة واحدة ،ال يكوف فرؽ بُت من طلق واحدة أو
اثنتُت أو ثبلث تكوف العدة موحدة ،وىي ثبلثة قروء ،ولعموـ اآلية:



 

 )2(     فاآلية عامة لكل ا١تطلقات اليت ىي مفارقتهم للحياة.
الرابعة من ا١تعتدات :ا١تفارقة ُب اٟتياة ،ومل ٖتض لصير أو إياس ،فتعتد اٟترة بثبلثة أشهر ،واألمة
بشهرين وا١تبعضة باٟتساب.
قاؿ اهلل تعاىل:

           

 )3(     وكثَت من النساء إذا ٘تت ٜتسُت سنة توقف اٟتمل ،وتوقف اٟتيض فبل ٖتمل،
وال ٖتيض بعد ا٠تمسُت ،وبعضهن يتوقف اٟتيض عنها ُب ٜتس وأربعُت ،وبعضهن قد ٖتيض ولو ُب

 - 1سورة البقرة آية .228 :
 - 2سورة البقرة آية .228 :
 - 3سورة الطالق آية .4 :
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ٜتسُت ،أو ُب ٙتاف وٜتسُت أف يوجد من ٖتيض وعمرىا ٙتاف وٜتسوف ،وأما إذا ٕتاوزت الستُت ،فالعادة
أهنا ال ٖتيض يتوقف عنها اٟتيض.
فاٟتاصل أف ىذا دليل على أف اٟتيض ىو ا١تعترب ُب النساء فإذا أيست من اٟتيض ،وعرفت أنو ال
يع ود ُب ىذه اٟتاؿ إذا طلقت عدهتا ثبلثة أشهر ،وىكذا الصيَتة اليت طلقت قبل أف ٖتيض ،ولو بعد ما
وطئت ،يعٍت قد يتزوجها ،وعمرىا عشر أو اثنا عشر أو أربعة عشر ،ويطؤىا ومل يسبق أف حاضت قد
يتأخر اٟتيض عند بعض الفتيات إىل ا٠تامسة عشر ،ورٔتا إىل السبعة عشر ،فإذا طلقت ،وىي ما حاضت،
فإف عدهتا كعدة اآليسة ثبلثة أشهر ،فإف حاضت ُب الثبلثة انتقلت إىل عدة اٟتيض ،لو طلقها مثبل
وعمرىا أربعة عشر ،و١تا طلقها مكثت شهرين ما حاضت فيهما ،ما جاءىااٟتيض حاضت ُب الشهر
الثالثُ .ب ىذه اٟتاؿ عدهتا باألقراء بعد ىذه اٟتيضة حيضتاف ،فتمكث ثبلث حيض بعد الشهرين اليت ما
حاضت فيهما.
مثبل نصفها
واألمة عدهتا شهراف ،وا١تبعضة باٟتساب .ا١تعبضة اليت بعضها حر ،وبعضها ٦تلوؾ إذا كاف ً
حر ،فإهنا تعتد بشهرين بالرؽ ،ونصف شهر بنصف حريتها ،تأخذ من الشهر الثالث مثل النسبة اليت فيها
من اٟترية.
ا٠تامسة من ا١تعتدات من ارتفع حيضها ،ومل تعلم ما رفعو ،فتعتد للحمل غالب مدتوٍ ،ب تعتد كآيسة،
وإف علمت ما رفعو ،فبل تزاؿ حىت يعود فتعتد بو ،أو تصَت آيسة ،فتعتد عدهتا ،وعدة بالية مل ٖتض.
ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كعدة آيسة ،قد يرتفع حيض بعض النساء فإف كانت ال تدري ما رفعو
ٯتكن أ نو توقف حيضها ،وىي ٖتيض بسبب خفي ال تدري ما ىو ففي ىذه اٟتاؿ عدهتا سنة تسعة أشهر
مدة اٟتمل ،يعٍت أغلب اٟتمل ،وثبلثة أشهر عدة من ال ٖتيض ،أو عدة اآليسة أما إذا علمت ما الذي
رفع ىذا اٟتيض ،فإهنا ال تزاؿ ُب العدة.
ذكر عن بعض الصحابة أنو طلق امرأة لو ،وكانت ترضع ابنة لوٍ ،ب ارتفع حيضها بسبب الرضاع ،ومل
ٖتض ،ومكثت معها ابنتها سنتُت أو سنة وتسعة أشهر مرض ذلك الزوج ،وقاؿ اآلف قد طلقتها من سنة
وتسعة أشهر ،ولو مت لورثت مٍت ،فذىب ،وانتزع ابنتو منها ،و١تا أُ ِخ َذت البنت رجعت إليها اٟتيضة،
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ولكنو مات قبل أف تعتد عدة ذات األقراء ،فورثت منو ،ففي ىذه اٟتاؿ إذا علمت أهنا ال ٖتيض ما دامت
ترضع ،فإهنا تبقى ُب العدة إىل أف يرجع إليها اٟتيض بعد فطاـ الولد؛ ألف العادة أهنا إذا كانت ترضع
ينقلب اٟتيض (الدـ) لبنًا ،وترضعو الطفل ،فبل ٖتيض ما دامت ترضع ىذا أغلب النساء ،وبعضهن لقوة

قليبل اعتمادىا ُب
شباهبا وقوة بنيتها ٖتيض ،ولو كانت ترضع ،ال سيما إذا كانت ال ترضع ولدىا إال شيئًا ً
إرضاعو على اللنب الصناعي.

أما النساء قبل ٜتسُت سنة أو ٨توىا فإف الولد إ٪تا يرتضع لنب أمو مدة سنتُت ،وُب ىاتُت السنتُت ال
ٖتيض ،فإذا طلقت وىي ُب النفاسٍ ،ب طهرتٍ ،ب اشتيلت ُب إرضاع الطفل ،وتوقف عنها اٟتيض ١تدة
سنتُت ،فإهنا تكوف ُب العدةْ ،تيث إنو لو مات لورثت منو أو ماتت ورث منها؛ ألهنا ال تزاؿ ٤تبوسة
ألجلو؛ وألهنا علمت أف عدهتا باألقراء ،وعلمت ما رفع األقراء اليت ىي اٟتيض ،فتبقى ُب العدة إىل أف
يرجع إليها اٟتيض ،فتعتد بو .ولو طالت ا١تدة.
وىكذا لو ارتفع حيضها ٔترض ،وىكذا لو تعاطت دواء يوقف اٟتيض ،فإهنا علمت أنو يرتفع مدة .
بعض النساء تعرؼ أهنا إذا أخذت ىذا الدواء توقف اٟتيض عنها سنة أو نصف سنةٍ ،ب يعود إليها،
فإذا عملت ما رفعو ،فبل تعتد حىت يرجع اٟتيض ،فتعتد بو.
إذا علمت ما رفعو فبل تزاؿ حىت يعود فتعتد بو ،فإف بليت سن اإلياس ،وىو ما عاد إليها ،فعدهتا
مثبل أف ىذا الدواء أو ىذا ا١ترض استمر معها ،ومل يعد إليها اٟتيض ،وبليت ا٠تمسُت أو
كآيسة لو قدر ً
ا٠تمس وأربعُت ،وآيست وعلمت أف اٟتيض ال يعود إليها لكرب ،ففي ىذه اٟتاؿ تعتد باألشهر ثبلثة
أشهر.
يقوؿ :وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة ومبتدأة أو ناسية كآيسة .
يعني لو بلغت المرأة بنبات الشعر حول الفرج أو بخمس عشرة سنة ،ولكن ما حاضت ،وطلقت
فماذا تكون عدتها ؟.
مثبل ٜتسة
باألشهر كآيسة ،وىكذا عدة ا١تستحاضة ا١تبتدأة :امرأة ابتدأىا الدـ ألوؿ مرة ،وعمرىا ً
عشر ،واستمر عليها ،ومل يتوقف ،ومل تعرؼ ٢تا عادة .استمر عليها شهر ،شهرين ،سنة ،سنوات ما انقطع
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عنها وطُلقت عدهتا كآيسة ثبلثة أشهر ،وىكذا إذا استحيضت ،وكانت ٢تا عادة ،ولكن نسيت عادهتا،
واختلط عليها األمر .اختلط دـ اٟتيض بدـ االستحاضة إذا طلقت فعدهتا ثبلثة أشهر كعدة اآليسة.
السادسة واألخَتة من ا١تعتدات :امرأة ا١تفقود وىو الذي غاب ومل يعلم خربه ،ومل تعلم حياتو وال موتو
ُب ىذه اٟتاؿ تًتبص ،ولو كانت أمة أربع سنُت ،إذا انقطع خربه لييبة ظاىرىا ا٢تبلؾ تًتبص أربع سنُت إذا
كاف ييلب على ظنها ا١توت ،ذكروا أمثلة كما تقدـ ُب الفرائض ٔتن فُِق َد ُب ا١تعركة معركة حصلت بُت
ا١تسلمُت والكفار ،ما ُوِج َد مع األحياء ،وال وجد مع األموات ،وال وجد مع األسرى ،وال يدرى ىل ىو

َحي أـ ميت ،ولكن اليالب أنو قد مات ،ٯتكن أنو ُب مكاف خفي ،قتل ُب ىذه ا١تعركة ،ال يقسم مالو إال
مثبل لو خرج ُب الليل
بعد أربع سنُت من ىذه ا١تعركة ،وال تتزوج امرأتو ،وال تعتد إال بعد أربع سنُت ،وىكذا ً

يدر أين ىو ،انقطع خربه.
من أىلو ،ومل َ

قد يقاؿ :إنو اختطف ،قد يقاؿ :إنو اغتيل .خرج ُب الليل أال أنو يعود بعد ساعة ،وانقطع خربه تًتبص

أربع سنُت ٯتكن أنو يعود ،ولكن اليالب أنو مات.
ليبل ،ومل يرجع فانتظرت امرأتو ،فبعد أربع سنُت
رجبل خرج من أىلو ً
وقع ُب قصة ُب عهد عمر  أف ً
تزوجتٍ ،ب قُدر أنو جاء إىل أىلو ،سألوه أين كنت؟ ،فقاؿ :استهوتٍت اٞتن -اختطفتٍت -فكنت عندىم
كأسَتٍ ،ب إنو غزاىم جن مسلموف ،وتيلبوا عليهم ،ووجدوين ُب األسرى ،فقالوا :أنت مسلم ،ال ٭تل لنا
إمساكك ،فإف شئت أف تبقى معنا ،وإف شئت أف نردؾ إىل أىلك .فقلت :ردوين.
فأصبحت ُب طرؼ ا١تدينة إذ خَته عمر بُت زوجتو وبُت مالو ،فاختار مالو ،والزوجة قد تزوجت ،ىذه
القصة ذكرىا صاحب منار السبيل ُب شرح الدليل .

أما إذا كاف اليالب السبلمة فإف امرأتو تًتبص تسعُت أو ٘تاـ تسعُت سنة منذ ُولِ َد .ينظر :كم عمره
عندما فقد ؟ فإذا كاف عمره ٜتسُت سنة فبل يقسم مالو ،وال تتزوج امرأتو إال بعد أربعُت سنة حىت تتم

تسعُت .عمره قبل أف يفقد ٜتسوف يضاؼ إليها األربعوف ،فيتم عمره تسعُت فتتزوج امرأتو بعد اإلحداد،
وكذلك لو فقد ،وعمره ٙتانوف تًتبص عشرا.
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لو فقد وعمره عشروف ،فعلى كبلمهم أهنا تنتظر سبعُت سنة ،وال شك أف ُب ىذا ضررا عليها ،ال
تتزوج ،وال تقسم تركتو فؤلجل ذلك قالوا :إف اٟتاكم لو االجتهاد٬ ،تتهد ،وكما لو فقد وعمره تسعوف،
فاٟتاكم أف ٬تتهد ،واليالب ُب ىذه األزمنة العثور عليو ،وذلك لقرب ا١تواصبلت ،ولوجود ا٢تواتف
واإلذاعات و٨توىا ،وإف كاف البحث عنو والتنقيب ومعرفة أين ىو ،ولو كاف قد ٮتفي نفسو.
يقوؿ :إذا طلق الغائب أو مات متى تبدأ العدة ؟.
من وقت الفرقة من وقت الطبلؽ ،فلو مات ُب ببلد بعيدة ،ووصل خربه إىل امرأتو بعد أف مضى أربعة
أشهر وعشر فبل عدة عليها؛ ألهنا انتهت .ما جاءىا ا٠ترب إال بعد ما مضى على موتو ىذه ا١تدة ،فإف
جاءىا ا٠ترب بعد ثبلثة أشهر بقي ٢تا شهر وعشرة أياـ ،وإف جاءىا ا٠ترب بعد عشرة أياـ ،فتعتد أربعة أشهر،
وىكذا ا١تطلقة فكثَت من الرجاؿ يطلقوهنا ،وال يأتيها ا٠ترب إال بعد العدة ،يطلقها ،وىو ُب ببلد ،ويكتب
مثبل يكتبها ُب شهر ٤ترـ ،وال يصل إليها ا٠ترب إال ُب شهر ربيع الثاين ،وتكوف قد حاضت
ورقة الطبلؽ ً
ثبلث حيض ،أو مر هبا ثبلثة أشهر.
إذا كانت آيسة فهل تعتد بعد ذلك ؟.
ال عدة عليها .إف جاءهتا ورقة الطبلؽ مكتوب فيها إف الطبلؽ وقع ُب شهر ٤ترـ حاضت ُب ٤ترـ وُب
صفر وُب ربيع األوؿ ،وطهرت وال عدة عليها .تتزوج ابتداء العدة من الفرقة من وطئت بشبهة أو زنا .الزانية
مثبل -والعياذ باهلل -عدهتا إذا وطئت ،فإهنا إذا أرادت التوبة والزواج فبل بد من مضي ثبلثة قروء كا١تطلقة
ً
حرصا على استرباء الرحم ،وىكذا لو وطئت بشبهة ،يعٍت رجل عقد على امرأة ،وىي
ثبلث حيض؛ وذلك ً
بعقد فاسد ،يعٍت بدوف ويل ،ودخل هبا ٍب فػُرؽ بينهما أو طلقها ،فعدهتا ثبلثة قروء ،إذا كانت ٖتيض؛ ألف

ىذا وطء بشبهة.

وىكذا لو وجد امرأة على فراشو واعتقدىا أمتو أو زوجتو ،ووطئها وتبُت أهنا ليست زوجتو فهذا وطء
شبهة؛ فتعتد لو ثبلثة قروء.
يستثٌت من ذلك األمة .األمة إذا وطئت بشبهة أو وطئت بزنا ،فإف كانت مزوجة فإنو ال ٭تل لزوجها
أف يطأىا إال بعد حيضتُت ،وإف كانت غَت مزوجة فليس عليها إال حيضة واحدة ،تسمى استرباء ،وإف
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كانت حرة مزوجة ،ووجدىا رجل على فراشو ،ووطئها ىي تظنو زوجها ،وىو يظنها امرأتو ،وتبُت أهنا غَت
حرصا على استرباء الرحم.
امرأتو ُب ىذه اٟتاؿ ال ٭تل لزوجها وطؤىا إال بعد أف ٯتضي عليها ثبلث حيض ً
ولو أف اٟتيضة الواحدة يعلم هبا براءة الرحم ،ولكن من باب االحتياط.

إذا وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أ٘تت عدة األوؿ ،وال ٭تتسب منها مقامها عند الثاين،
فاسدا .وصورة ذلك :إذا طلق امرأة ،وقلنا :عدهتا ثبلثة
اجا ً
ٍب اعتدت للثاينٍ ،ب جدد ٢تا العقد إف كاف زو ً
قروء ،وبعدما مضى قرءاف ،وبقي ٢تا قرء وطئها رجل بشبهة أو بزنا أو عقد عليها ،وىي ُب العدة ،وىذا

نكاحا باطبل.
يعترب ً
عقدا باطبل ً

عقد عليها ثان وىي في العدة ودخل بها ،ومكثت عنده شهرا أو شهرين ،أو سنة ،ثم تبين األمر،

فماذا نفعل ؟.
نفرؽ بينهما ،فإذا فرقنا بينهما ،قلنا ٢تا :أكملي عدة األوؿ الذي بقي لو حيضة فإذا قالت :أنا قد
حضت عشر مرات عند ىذا الثاين.
يقوؿ :ال ٭تسب مقامها عند الثاين ،تكمل اٟتيضة اليت بقيت لؤلوؿٍ ،ب بعد ذلك تعتد ٢تذا الثاين
مثبل لو
الذي نكاحو فاسد ،أو باطل ثبلثة قروءٍ ،ب إف شاءت رجعت على الثاين بعقد جديد .وىكذا ً
وطئت بشبهة ،وقد بقي من عدهتا حيضة ،أو وطئت بزنا ،وقد بقي من عدهتا حيضة ،فإننا نأمرىا بأف
تكمل اٟتيضة اليت لؤلوؿٍ ،ب تكمل للثاين الذي ىو وطء شبهة أو وطء زنا ثبلث حيضٍ ،ب تتزوج إف
شاءت بعد التوبة إف كانت زانية.

انتهى ما يتعلق بالعِدد ،وبقي اإلحداد .اإلحداد وتوابعو:

اإلحداد ىو :ترؾ ا١ترأة للزينة ،وكل شيء يدعو إىل النظر إليها ،ويُِرغب ُب نكاحها .وىو ٦تا جاءت بو

السنة ،وإف مل يذكر ُب القرآف .جاءت السنة بإحداد ا١ترأة إذا مات زوجها ،فبل ٖتد على أبيها وال على
ابنها وال أخيها أكثر من ثبلثة أياـ.
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ال ٭تل المرأة تؤمن باهلل واليوـ اآلخر أف ُِٖتد على ميت فوؽ ثبلث إال على زوج

وعشرا.
وعشرا  فَ ُخص الزوج بأنو ىو الذي ٖتد عليو أربعة أشهر ً
أربعة أشهر ً
اإلحداد٬ :تب على الزوجة أف ٖتد على الزوج إذا مات ،وىي ُب ذمتو .وأما إذا طلقت طبلقًا بائنًا،
وقيل :إف عدهتا ثبلثة قروء فهل ٖتد لفراؽ ىذا الزوج مع أنو فراؽ ُب حياة ؟.
٬توز اإلحداد ،ولكن ليس بواجب ٓتبلؼ اإلحداد على الزوج فإنو واجب.
كاف أىل اٞتاىلية إذا مات الزوج ،فإف الزوجة تدخل ُب حفش صيَتٍ ،ب تنقطع عن الزينة ،وال تيتسل
طواؿ سنة ،وال ٘تشط شعرىا طواؿ سنة ،وال تيسل بدهنا ،وال تيَت ثياهبا طواؿ سنة ،ويكوف مقامها ُب ىذا
اٟتفش الصيَت الذي ىو ُب غاية شدة الضيق وُب غاية شدة اٟتر ،وإذا انتهت السنة خرجت ،وأخذت
بعرة ،ورمت هبا .كأهنا تقوؿ :إف ىذه ا١تدة خفيفة علي كما أف ىذه البعرة خفيف علي رميهاٍ ،ب بعد ذلك
وعشرا ،ترؾ الزينة ،وأباح ٢تا أف تيَت ثياهبا ،وأف
تراجع الزينة فلما جاء اإلسبلـ جعل ٢تا عدة أربعة أشهر ً
تيسلها ،وأف تيتسل ،وأف تتنظف ،وأف ٗترج ٟتاجتها ،وما أشبو ذلك إال أنو حرـ عليها الزينة اليت ٕتلب

النظر إليها وحرـ عليها استعماؿ الطيب وكل شيء يدعو إىل ٚتاعها أو يرغب ُب النظر إليها ،فبل تتطيب
بطيب لو ريح أو لو لوف حسن كزعفراف أو ورس أو عصفر أو كركم أو ٨تو ذلك.
أيضا ال تلبس لباس
وكذلك األدىاف أدىاف الطيب كماء الورد ودىن العود ،وما أشبو ذلك ،وىكذا ً
الشهرة اليت تلبسو ُب اٟتفبلت ،وإ٪تا تلبس ثياهبا اليت تشتيل هبا ُب بيتها ،وال تقتصر على لوف معُت .يعتاد
بعض النساء اإلحداد ُب الثوب األسود ،وىذا ليس بشرط .تعتد ُب ثياب عادهتا ،ال فرؽ بُت أسود وأٛتر
وأخضر وأزرؽ الثياب العادية ،وال تكتحل الكحل الذي للزينة.
وأما إذا احتاجت إىل الكحل للعبلج فلها ذلك ،ولكن قالوا :تكتحل بالليل ،و٘تسحو بالنهار إذا كاف
يكسبها زينة ُب عينيها ،وال تلبس اٟتلي؛ ألنو من ٚتلة ما يلفت النظر إليها ،فبل تلبس ا٠تواتيم ُب
األصابع ،وال تلبس اإلسورة ُب الذراع ،وىي ما يسمى باليوايش ،وال ما ُب العضد ما يسمى با١تعاضد ،وال
ما ُب األذف ما يسمى باألقراط -القرط ىو ما يعلق ُب األذف -وال ما ُب الرقبة ما يسمى بالقبلئد ،وقد
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يسمى اآلف بالرشارش وأشباه ذلك ٦تا تتحلى بو من ذىب أو من فضة؛ ألف ذلك يلفت األنظار إليها،
ويدعو إىل وطئها ،فبل تتجمل بشيء من ذلك .
أيضا ورد ُب اٟتديث أهنا ال تلبس ثياب زينة إال ثوب عصب والعصب ىي برود من اليمن
وىكذا ً
يكوف فيها خطوط مستطيلة ،وليست للزينة ،وإ٪تا ىي خطوط عادية أبيح ٢تا إذا اغتسلت من اٟتيض أف
تتبع أثر الدـ الذي لوث بدهنا ُب الفخذين و٨توه تأخذ قطعة من قسط أو أظفار ،وىو نوع من الطيب،
فالقسط نوع من الطيب ،وكذا األظفار يسحق وٮتلط بعضوٍ ،ب ٕتعلو بقطنةٍ ،ب تتبع بو أثر الدـ حىت يزيل
ذلك األثر الوسخ عنها ،و٢تا أف تيتسل مىت شاءت ،ولكن ال تيتسل ٔتا فيو طيب كا١تمسك :الصابوف
أيضا أف تصعد ُب بيتها ما شاءت ،أو
ا١تمسك و٨توه٢ -تا أف تيتسل بيَته من الصابوف التايد و٨توه ،و٢تا ً
ٗترج ُب مبلحق البيت.

يعتقد بعض النساء أنو ال ترقى ُب البيت ،وأهنا ال تنظر إىل القمر ،وأهنا ال ٘تشي ُب مشايات الدار وما
أشبو ذلك ٦تا ال أصل لو ،فليس عليها شيء من ذلك كل ذلك ٦تا يروجو بعض الناس من دوف دليل ،و٢تا
أف تصلي كما يصلي غَتىا.
يقوؿ بعض الناس  :إهنا ال تصلي إال بعد صبلة اإلماـ ،وال أصل لذلك.
ي قوؿ بعضهم :إهنا ال تيتسل إال ُب كل أسبوع ،وىذا ليس بصحيح ،بل تيتسل مىت احتاجت إىل
ذلكٍ ،ب عليها أف تبقى ُب ٤تلها الذي مات ،وىي فيو .وال ٬توز ٢تا أف تتحوؿ من مسكن وجبت عليها
مستأجرا ،وانتهت مدة اإل٬تار ،وليس عندىا ما
العدة وىي فيو إال لضرورة ،وٟتاجة كما إذا كاف البيت
ً
تدفعو كأجرة ،أو أخرجها أىلو ،أو كذلك مل يكن عندىا َم ْن يؤنسها ،واحتاجت إىل أف تنتقل عند أىلها
لتؤنس .خافت من الوحشة ُب ىذا البيتُ ،ب ىذه اٟتاؿ ٬توز أف تتحوؿ وإال فبل تتحوؿ.

مثبل ُب ىذه األزمنة معلمة أو طالبة أو ٦ترضة ،يعٍت موظفة فهل تًتؾ وظيفتها ؟ وىل تًتؾ
وإذا كانت ً
الدراسة ؟.
ال تًتكها٬ ،توز ٢تا واٟتاؿ ىذه أف تذىب ،ولكن تكوف متحجبة متسًتة من حاؿ خروجها من بيتها
أيضا إذا خرجت من ا١تدرسة أو من
تركب ُب سيارة إف كاف ا١تكاف ً
بعيدا إىل باب ا١تدرسةٍ ،ب تتسًت ً
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أيضا ،وى ي ُب ىذه اٟتاؿ أف ٗترج للحاجة ،فلو استدعاىا القاضي ألجل
ا١تستشفى أو ٨تو ذلك٬ ،توز ٢تا ً
مثبل أو ٟتصر إرث أو لتوكيل ،أف توكل على شيء من الًتكة على نصيبها ،ومل تقدر على أف
الشهادة ً
أيضا لو
توكل ،فإهنا ٖتضر ،وىكذا ً
مثبل لو مرضت ٢تا أف تذىب إىل الطبيب للعبلج أو الطبيبة ،وكذلك ً

احتاجت إىل شرا ء شيء ،ومل يكن عندىا من يشًتي ٢تا من البقالة ،فلها ذلك فلها أف ٗترج ٟتاجة ،ولكن
ليبل؛ ألف الليل مظنة الوحشة و٨توه.
هنارا ،ال ٗترج ً
خصوا ا٠تروج ً
أيضا أف ٗترج ُب أوؿ الليل ،ولكن ترجع قبل النوـ.
و٢تا ً

ذكر أف نساء الصحابة الذين استشهدوا ُب غزوة أحد كن ٬تتمعن عند إحداىن ُب النهار من باب

بعضا حىت تزوؿ عنهن الوحشة،
التأنيس ٜ .تس أو ست ٬تتمعن ُب بيت فبلنة من باب أف بعضهن يؤنس ً
فإذا جاء الليل ،وجاء وقت النوـ رجعت كل واحدة إىل منز٢تا.
انتهى ما يتعلق باإلحداد بقي االستبراء.
من ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كاف حرـ عليو وطء ومقدماتو قبل استرباء حامل بوضع ٛتل
ومن ٖتيض ْتيضة وآيسة وصيَتة بشهر ىذا ىو االسترباء ،وىو خاص باألمة.
األمة معلوـ أف سيدىا يطؤىا ،ولكن حراـ عليو إذا كاف وطئها أف يبيعها قبل أف يستربأىا ١تاذا ؟.
حامبل منو ،وإذا ٛتلت منو أصبحت أـ ولد ،وأـ الولد ال ٬توز أف يبيعها ففي ىذه اٟتاؿ
قد تكوف ً
عليو أف يًتكها إىل أف ٖتيض حيضة ،ويعلم بذلك براءة رٛتهاٍ ،ب بعد ذلك يبيعها.
أيضا ال ٭تل لو أف يطأىا قبل أف يستربئها مرة أخرى ،ولو قاؿ لو البائع :إين قد
ا١تشًتي يستربئها ً
استربأهتا ،وإهنا بريئة ليس ُب رٛتها نطفة ،ولو كاف يستربئها ا١تشًتي فتستربأ مرتُت من باب االحتياط .شرط
ذلك أف تكوف كبَتة يعٍت ٦تن يوطء مثلها.
أيضا ال يوطأ مثلها ،وال
أما إذا كانت صيَتة كبنت ٙتاف أو ٙتاف ونصف ،فمثل ىذه ال ٖتيض عادة ،و ً

٭تبل مثلها ،فيجوز للمشًتي أف يباشرىا ،وأف يقبلها وما أشبو ذلك.

لو ك ان البائع امرأة فهل يستبرئها المشتري ؟ يقول :ىذه اشتريتها من امرأة ،وىل المرأة تطأ
المرأة ؟ وىل يكون فيها حمل مع أن الذي ملكها امرأة ؟.
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اٞتواب :نعم .ال بد أف يستربئها لو كاف الذي باعها ٦تن ٖترـ عليو ،يعٍت ال ٭تل لو وطؤىا لسبب،
مثبل قد أرضعتو فبل ٭تل لو وطؤىا مع أنو ٯتلكها ،ففي ىذه اٟتاؿ لو قاؿ :أنا ال أطؤىا ،يعٍت
كأف تكوف ً
ألهنا قد أرضعتٍت ،أو ىي أخيت من الرضاعة ،ولكٍت ملكتها باإلرث من أيب ،وأعلم أهنا مل توطأ عندي ال
أيضا أف يستربئها ،فبل يطؤىا قبل االسترباء ،وال يقبلها ،وال
وطأهتا أنا ال وطأىا غَتي ؟ ا١تشًتي عليو ً
يضمها ،وال يباشرىا قبل االسترباء.
وكيفية االستبراء :ورد ذلك ُب قولو ُ ب سيب أوطاس   :ال توطأ حامل حىت تضع وال غَت ذات
حامبل
حامبل ،فبوضع ٚتيع اٟتمل ،وإف مل تكن ً
ٛتل حىت ٖتيض حيضة  ىذا ىو االسترباء إف كانت ً
فبحيضة واحدة ،وإذا كانت آيسة أو صيَتة فتستربأ بشهر ،إذا كانت صيَتة ،يعٍت ولو كانت قد قاربت
البلوغ بنت عشر أو ثبلثة عشر ،ولكنها ما حاضت استرباؤىا يكوف بشهر ،وكذلك اآليسة اليت بليت
ستُت أو ٜتس وٜتسُت وأيست من اٟتيض استرباؤىا بشهر ،وهبذا ينتهي ما يتعلق بالعدة واالسبًتاء
واإلحداد واهلل أعلم .أحسن اهلل إليكم.
س  :فضيلة الشيخ ،ىذا سائل من اإلمارات يقوؿ :إذا كانت عدة ا١توطوءة بشبهة كعدة ا١تطلقة،
خَتا.
وذلك السترباء الرحم ،فإذا قرر الطب اٟتديث أف ا١ترأة غَت حامل .فهل تنتفي العدة ؟ وجزاكم اهلل ً
ج :العدة ىا ىنا تعبدية ،ولو تأكدنا أهنا بريئة الرحم ،فهي تعبد ،حىت ولو كانت مطلقة ،ولو كانت
مثبل ستوف ،فإهنا تعتد ،وليس
بائنة ،إذا طلقها ثبلثًا أو آخر ثبلث ،وعلم بأهنا ليس ُب رٛتها ٛتل عمرىا ً
ذلك ألجل االسترباء .أحسن اهلل إليكم.
س  :وىذا يقوؿ :إذا كانت ا١تعتدة ٗتاؼ النوـ ُب البيت وحدىا ىل ٬توز ٢تا أف تناـ ُب بيت أىلها ؟.
ج :إذا كانت معتدة عدة طبلؽ رجعي فتقدـ أهنا تبقى ُب بيت زوجها ،وتكوف عدهتا ثبلث حيض،
ولكن تبقى ُب بيت زوجها ،لكن ٢تا أف تذىب إىل أىلها .إذا كانت ا١تعتدة عدة وفاة ،وشق عليها أف
تبقى وحيدة ُب البيت ،فلها أف تذىب إىل أىلها .أحسن اهلل إليكم.
س  :وىذا يقوؿ :إذا علمنا أف اٟتكمة من العدة استرباء الرحم فلماذا كانت عدة األمة على النصف
من عدة اٟترة ؟.
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ج١ :تا جاء تنصيف األمة وتنصيف العبد و٨تو ذلك أجري ذلك على العموـ ،ولو كاف ألجل استرباء
مثبل أف الرحم تعلم برءاتو ْتيضة واحدة ،ومع ذلك ا١تتوَب عنها
الرحم ،فإف فيو شيئا من التعبد ،قد عرفنا ً
تبقى أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حرة ،وإذا كانت أمة شهرين وٜتسة أياـ ،دؿ ذلك على أنو تعبد.
أحسن اهلل إليكم.
س  :يقوؿ :ىل ٬توز للمرأة احملدة أف تشرب الشاي والقهوة اليت فيها شيء من الزعفراف ؟.
ج :لعل ذلك جائز فا١تنهي عنو ىو التطيب ،فأما الشرب فإنو ال يظهر أثره وال تظهر رائحتو .أحسن
اهلل إليكم.
س  :يقوؿ :ما ىي طريقة حساب عدة ا١تبعضة ؟.
مثبل :ا١تطلقة ثبلثًا وىي آيسة .ا١تطلقة
ج :ا١تبعضة تأخذ من الشهر الثالث بقدر نسبتها ،فإذا قلنا ً
اآليسة عدهتا ثبلثة أشهر ،فإذا كاف نصفها حر ،فإهنا لو كانت أمة العتدت شهرين ،فحيث أف نصفها
٦تلوؾ رقيق تأخذ نصف الشهر الثالث فإف كاف ربعها ٦تلوكا زادت ربع الشهر الثالث ،فإف كاف سدسها
٦تلوكا ،يعٍت سدسها حر ،اعتدت سدس الشهر الثالث وىكذا .أحسن اهلل إليكم.
س  :يقوؿ :األمة إذا اعتد نصفها أو ربعها ،فهل ٭تق ١توىل النصف أو الربع وطؤىا ؟ وجزاكم اهلل
خَتا.
ً
ج :ال ٬توز وطء األمة ا١تشًتكة لو كانت األمة بُت اثنُت لكل نصفها مل ٭تل ألحد منهم أف يطأىا،
وإذا أعتق بعض منها فليس ١تالك النصف أف يطأىا ،لكن ٢تا أف تتزوج ،وزوجها يطؤىا باسم الزوجية ،ال
باسم ملك اليمُت .أحسن اهلل إليكم.
س  :يقوؿ :مىت تبدأ ا١تعتدة عدة وفاة أو عدة طبلؽ عدهتا؟ أىو منذ بلوغها النبأ أو منذ يوـ الطبلؽ
أو الوفاة ؟.
ج :ىذا مر بنا بنص الكتاب أهنا تبدأ من وقت الطبلؽ ،ومن وقت الوفاة ْتيث أنو لو مل يبليها خرب
الوفاة إال بعد أربعة أشهر وعشرة أياـ ،فبل عدة وال إحداد.
وكذلك خرب الطبلؽ لو طلقت ومل يصلها ا٠ترب إال بعد ثبلث حيض فلها أف تتزوج .أحسن اهلل إليكم.
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س  :يقوؿ أال تستربأ ا١تطلقة طبلقًا بائنًا بينونة كربى ْتيضة واحدة ؟.

احدا لعموـ اآلية ،وىي
احدا سواء واحدة أو اثنتُت أو ثبلثًا يكوف ٣تراه و ً
ج٬ :تري الطبلؽ ٣ترى و ً
قولو:

      

()1

ولو كاف ال رجعة لزوجها عليها

كالبائن .أحسن اهلل إليكم.
س  :يقوؿ :من فقد أو أسر ُب حرب ا٠تليج فماذا تعمل زوجتو اآلف ؟.
مثبل عند العدو  ،ولكن قبضوا عليو ،ومنعوه من التفلت ففي ىذه اٟتاؿ ٢تا
ج :إذا كاف معروفًا أنو أسَت ً

أف ترفع أمرىا إىل القاضي ليحكم بفسخها ،وإذا فسخت ،فإهنا تعتد بعد الفسخ ،وتكوف باالسترباء.
أحسن اهلل إليكم.
س  :وىذا يقوؿ :ىل عدة الوفاة عبادة ٖتتاج إىل نية ؟ فإف كاف نعم ،فما حالة خادمة ُب ا١تملكة
مثبل :توُب زوجها ُب ببلدىا مل تعرؼ بذلك إال بعد مدة ؟.
ً
ج :صحيح أهنا شرعت ألجل أف تعرؼ قدر الزوج وحقوقو ،ولكن إذا مضت ا١تدة اليت بعد موتو ،ومل
تعلم بو سقطت العدة ،وسقط ما معها من اإلحداد .أحسن اهلل إليكم.
س  :وىذا يقوؿ :يعلم اهلل ويشهد كم ٨تبكم فيو! وكم تنشرح صدورىا وتبتهج قلوبنا عند رؤيتكم
وٝتاعكم!.
كثَتا من كبلمهم ،ولكن عند ذكر الرسوؿ
وىنا سؤاؿ :أريد أف أكتب عن ا١تشايخ ُب الدروس ً
أكتب الرمز "ص" .وذلك لتدوين ما يقولو ا١تشايخ ،فهل ىذا جائز ؟



ٚتيعا اٟتب فيو والبيض فيو.
ج :يوفقك اهلل ،ورزقنا ً

أنت على خَت بكتابتك ما تستطيع ،وإذا انتهيت من الكتابة فلك أف تعود إىل الرمز ،وتكتبو صبلة

وتسليما صر٭تًا؛ ليكتب لك األجر.
ً

 - 1سورة البقرة آية .234 :
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أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل وسلم على
نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
فصل في الرضاع
 . اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-فصل :و٭ترـ من الرضاع ما ٭ترـ من النسب على رضيع وفرعو ،وإف نزؿ فقط
وال حرمة إال ٓتمس رضعات ُب اٟتولُت ،وتثبت بسعوط ووجور ولنب ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب وكل
امرأة ٖترـ عليو بنتها كأمو وجدتو وربيبتو إذا أرضعت طفلة حرمتها عليو ،وكل رجل ٖترـ عليو بنتو كأخيو
وأبيو وربيبتو إذا أرضعت امرأتو بلبنو طفلة حرمتها عليو ،ومن قاؿ :إف زوجتو أختو من الرضاع بطل نكاحو،
مطلقا.
وال مهر قبل دخوؿ إف صدقتو ،و٬تب نصفو إف كذبتو ،وكلو بعد دخوؿ ً

حكما ،ومن شك ُب رضاع أو عدده بٌت على اليقُت،
وإف قالت :ىي ذلك ،وكذهبا فهي زوجتو ً
ويثبت بإخبار مرضعة مرضية ،وبشهادة عدؿ مطلقا.
باب النفقات وعلى زوج نفقة زوجتو من مأكوؿ ومشروب وكسوة وسكٌت با١تعروؼ ،ويفرض ١توسرة
على موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد ،وأدمو عادة ا١توسرين ،وما يلبس مثلها ويناـ عليو ،ولفقَتة مع
فقَت كفايتها من أدَّن خبز البلد وأدمو ،وما يلبسو مثلها ،ويناـ و٬تلس عليو.
و١تتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقَت وعكسها ما بُت ذلك ال القيمة إال برضا٫تا ،وعليو مئونة
نظافتها ،ال دواء وأجرة طبيب وٙتن طيب ،وٕتب لرجعية وبائن حامل ،ال ١تتوَب عنها ،ومن حبست أو
نفبل ببل إذنو أو سافرت ٟتاجتها
نفبل أو لكفارة أو قضاء رمضاف ووقتو متسع أو حجت ً
نشزت أو صامت ً
بإذنو سقطت.
و٢تا الكسوة كل عاـ مرة ُب أولو ،ومىت مل ينفق تبقى ُب ذمتو ،وإف أنفقت من مالو ُب غيبتو فباف ميتًا
رجع عليها وارث ،ومن تسلم ما يلزمو تسلمها ،أو بذلتو ىي أو وليها وجبت نفقتها ،ولو مع صيره ومرضو
وعنتو وجبو.
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و٢تا منع نفسها قبل دخوؿ لقبض مهر حاؿ ،و٢تا النفقة ،وإف أعسر بنفقة معسر أو بعضها إال ٔتا ُب
ذمتو ،أو غاب وتعذرت باستدانة أو ٨توىا فلو الفسخ ْتاكم ،وترجع ٔتا استدانتو ٢تا أو لولدىا الصيَت
مطلقا.
ً

السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو.



 .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت،

نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .الرضاع جاء ذكره ُب القرآف.
قاؿ اهلل -تعاىلُ -ب احملرمات:
()1

       

نص اهلل على ٖترمي اثنتُت .األـ من الرضاعة ،ويدخل فيها اٞتدة أـ األـ واٞتدة أـ األب ،فكل منهن

تكوف ًأما من الرضاعة .
  

 )2(  يدخل فيها األخت بنت األب من الرضاعة ،وكذلك بنت

األـ وأخت األب وأخت األـ كبل٫تا تدخل ُب كوهنا ُب اسم األختٍ ،ب جاء اٟتديث بقولو   ٭ترـ
من الرضاع ما ٭ترـ من النسب  وىذا من جوامع الكلم اليت أوتيها النيب . 
و٢تذا شرح ىذا اٟتديث ابن رجب ١تا شرح األربعُت النووية ،أضاؼ إليها ٙتانية أحاديث من ٚتلتها ىذا
اٟتديث؛ ألنو ٣تمل يدخل ٖتتو أحاديث كثَتة أو صور كثَتة  .٭ترـ من الرضاع ما ٭ترـ من النسب
قرابة الرجل قسماف :النسب والصهر .قاؿ اهلل تعاىل:
  

()3



        

أخرب بأ نو خلق اإلنساف من ا١تاء ،وأخرب بأنو جعلو قسمُت أو نوعُت ،أي جعل القرابة

نوعُت :قرابة نسب وقرابة صهر ،فالنسب ىم اآلباء واألجداد واألخوة واألخوات وأبناء األخوة وأبناء
األخوات.

 - 1سورة النساء آية .23 :
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أيضا األخواؿ وأبناؤىم وا٠تاالت واألعماـ والعمات وأوالدىم وأعماـ اآلباء يسموف أنسابا،
وكذلك ً
يعٍت أقارب ،ينتسب إليهم ،ينتمي إليهم فيقوؿ :أنا ابن فبلف ومن آؿ فبلف.
وأما الصهر فهو القرابة من النكاح كأب الزوجة وأبيو ،أبوىا وجدىا وأجدادىا ،وكذلك إخوهتا وأخوا٢تا
وأعمامها ىؤالء أصهار .الصهر القريب من النكاح .النيب
من الرضاع ما ٭ترـ من النسب





ُب ىذا اٟتديث إ٪تا خص النسب  ٭ترـ

أي من القرابة .القرابة بالوالدة جاء ُب رواية أخرى  :الرضاعة ٖترـ

ما ٖترـ الوالدة . 
أيضا ٢تا نوع قرابة ،فجعلها مثل
وىو نص على أف القرابة اٟتقيقية ىي الوالدة ،ولكن قرابة الرضاعة ً
مثبل القريب من الوالدة
النسب ،ولكن القريب من الرضاعة قرابتو قرابة ٤ترمية ليست مثل قرابة الوالدةً .
ٕتب نفقتو عليك إذا احتاج إىل ذلك ،وليس كذلك القريب من الرضاعة .أخوؾ من الوالدة إذا افتقر
أنفقت عليو حىت تسد خلتو ،وإذا مات وليس لو أوالد وال أب ترث منو ،وليس كذلك األخ من الرضاعة،
أيضا القرابة من الوالدة عليهم عقل الدية ،إذا قتل إنسانًا خطأ ألزمنا قرابتو أف يدفعوا الدية،
وىكذا ً
ويسموف العاقلة ،وليس كذلك القرابة من الرضاعة ،ال يدفعوف الدية مع العاقلة.
إ٪تا القرابة من الرضاعة تسبب احملرمية ،وتسبب منع النكاح ،وتسبب جواز السفر هبا ،يعٍت أختك من
الرض اعة حراـ عليك نكاحها ،ولكنها ٤ترـ لك ،يعٍت تكشف لك ،وكذلك تسافر هبا كمحارمك ،ولو
بعيدا فلها نوع حق ،ومع ذلك ليس عليك نفقتها إذا افتقرت ،ال ٕتب عليك نفقتها ،وال ترث منها
مكانًا ً
إذا ماتت ،وال تعقل ،يعٍت تدفع من الدية إذا قتل أحد إخوتك من الرضاعة٢ ،تا حق.

ح ق ىذه القرابة :زيارة واستزارة واستضافة وإجابة دعوة وإكراـ وىدية وقبوؿ ىدية وما أشبو ذلك؛ ألف
٢تا ىذه القرابة.
سبب ىذه القرابة الرضاعة .الطفل ُب حالة صيره يتيذى على ىذا اللنب ،وينبت عليو ٟتمو وعظمو
فلما أنو نبت على ىذه الرضاعة من ىذه ا١ترأة كانت ىذه ا١ترأة كأهنا أنبتت ٟتمو بلبنها فصار لبنها سببًا ُب

نباتو وُب تيذيتو ،فأصبح ٢تا حكم األمومة ،أصبحت كأهنا أـ لو ُب ىذه احملرمية ،فكاف ٢تا حق االحًتاـ،
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أيضا أقارهبا الذين ىم
وكاف ٢تا حق األمومة وحرـ عليو نكاحها ،وأٟتقت ٔتحارمو من النسب ،وأٟتق هبا ً
إخوهتا وأخواهتا و٨توىم .يقوؿ ىا ىنا :٭ترـ من الرضاع ما ٭ترـ من النسب.

أي :على رضيع وفروعو ،وإف نزؿ ،احملرمية تكوف على الرضيع ال على أصولو وال على حواشيو ،فأنت
إذا رضعت من امرأة تصَت ىي أمك ،إخوتك أجانب٢ ،تم أف يتزوجوىا ،و٢تم أف يتزوجوا من بناهتا .أما
أنت فبل تتزوجها ،وال تتزوج من بناهتا ،أوالدؾ مثلك؛ ألهنم أوالد ابنها يصَتوف ٤تارـ ٢تا ،وبناهتا ٤تارـ
أيضا ألوالدؾ ،وأما إخوتك فأجانب يتزوجوف منها ومن بناهتا ومن أخواهتا و٨تو ذلك ،كذلك أبوؾ
ً
وأجدادؾ أجانب منها إ٪تا احملرمية تتعلق بالرضيع ىو الذي يكوف ابنًا ٢تا ،وكذلك أقارهبا أختها خالتك من
الرضاعة؛ ألهنا أخت أمك .أمها جدتك من الرضاعة كجدتك من النسب ،كذلك خالتها تصَت خالة

٤ترما ٠تالة أمك؟ .خالة أمك من الوالدة تكشف لك ،عمة أمك من
٤ترما لك ،ألست ً
أمك ،تصَت ً
أيضا خالة أمك من الرضاعة ،وعمة أمك من الرضاعة .زوجها الذي رضعت
الوالدة تكشف لك ،فهكذا ً
وىي ُب ذمتو اللنب منو ىو الذي تسبب ُب وجود ىذا اللنب ،فيكوف أباؾ من الرضاع ،وكذلك أخوتو

أعمامك من الرضاعة.
تذكروف قصة أيب قعيس استأذف على عائشة ،فامتنعت من اإلذف لو ،وقالت :إف أبا قعيس ليس ىو
أرضعٍت ،وإ٪تا أرضعتٍت امرأة أيب قعيس ،أرضعتٍت ا١ترأة ،ومل يرضعٍت الرجل ،فقاؿ ٢تا :أرضعتك امرأة أخي
بلنب أخي .اللنب أليب قعيس ،يعٍت ىو الذي تسبب ُب وجوده ،امرأة أيب قعيس أرضعت عائشة ،أصبحت
ا١ترأة أـ عائشة وأصبح أبو قعيس أبا عائشة ،وأصبح أخوه الذي اٝتو أفلح عمها١ ،تا جاء النيب  وسألتو
قاؿ :ائذين لو فإنو عمك من الرضاعة ،فهذا أرضعتو امرأة أخيو فقاؿ :أرضعتك امرأة أخي بلنب أخي .يعٍت
اللنب ىو السبب ،أخوه أبو قعيس ىو السبب ُب ىذا اللنب ،فكاف ىو أبوىا ،وكاف أفلح عمها .ىذا دليل
أف أقارب ا١ترضعة وأقارب زوجها يكونوف ٤تارـ ،بناهتا أخواتك ،وكذلك بنات بناهتا ،وإف بعدف ،كذلك
وأخواهتا خاالتك ،خاالهتا خاالت أمك ،عماهتا عمات أمك ،زوجها أبوؾ ،أخواتو عماتك ،وكذلك
إخوانو أعمامك ،أعمامو أعماـ أبيك ،عماتو عمات أبيك ،خاالتو خاالت أبيك .
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وىكذا



٭ترـ من الرضاع ما ٭ترـ من النسب



اختلفوا ُب مقدار الرضاع احملرـ ،يقوؿ ىنا :وال

حرمة إال ٓتمس رضعات ىذا ىو ا١تذىب استدؿ على ذلك ْتديث عن عائشة أف النيب  قاؿ  :ال
ٖترـ ا١تصة وا١تصتاف وال اإلمبلجة واإلمبلجتاف  وذكرت عائشة قالت  :كاف ٦تا أنزؿ ُب القرآف عشر
رضعات معلومات ٭ترمنٍ ،ب نسخ ذلك ٓتمس رضعات .فمات النيب  وىي ٦تا يقرأ



لكن ىذا ٦تا

ن سخ لفظو ،وبقي حكمو فيدؿ على أف الذي ٭ترـ ٜتس رضعات .ىذا ىو ا١تذىب ،ا١تالكية يقولوف :٭ترـ
قليلو وكثَته ،ولو مصة واحدة ،وأخذوا ذلك من إطبلؽ اآلية ،ومن إطبلؽ اٟتديث  ٭ترـ من الرضاع ما
عاما ُب رضعة واحدة أو أكثر إذا حصل ،ولو مصة واحدة ،ويرد
٭ترـ من النسب  فجعلوا اٟتكم ً
عليهم ْتديث عائشة الذي ذكرنا  :ال ٖترـ الرضعة والرضعتاف وال ا١تصة وا١تصتاف وال اإلمبلجة
واإلمبلجتاف  فإف ىذا دليل على أف القليل ما ٭ترـ.
ذىب األحناؼ إىل أنو ال ٭ترـ إال عشر رضعات ،قالوا :ألنو الذي يصدؽ عليو أنو نبت بو اٞتسم.
ورد اٟتديث أف النيب  قاؿ:



ال ٭ترـ من الرضاع إال ما أنبت اللحم وأنشز العظم  أنبت اللحم:

يعٍت مع التيذية نبت عليو ٟتم الطفل ،وأنشز العظم .أنشزه يعٍت رفعو .اإلنشاز ىو الرفع ،وىو الظهور
أظهره ،ومنو قولو تعاىل:

      

()1

أنشز العظم :فيقولوف :أربع

رضعات ٜتس رضعات سبع رضعات ،ىذه قليلة ال ٯتكن أف اللحم ينبت هبا ،فبل بد من رضعات ينبت
أيضا عن الشافعية كاٟتنابلة ٜتس
هبا اللحم ،فجعلوا أقل ذلك عشر .ىذا قوؿ األحناؼ .ا١تشهور ً
رضعات ،وحيث جاء اٟتديث الذي ذكرت عائشة فإنو يعترب ىو األقرب ،وعليو العمل ٜتس رضعات.
اختلفوا ُب ماىية الرضعة ما ا١تراد بالرضعة اليت جاء هبا ُب اٟتديث؟ ٜتس رضعات.
من العلماء من يقوؿ :الرضعة ىي ا١تصة يعٍت ٣ترد ما ٯتص ،ويستدؿ بقولو:



ال ٖترـ ا١تصة

وا١تصتاف  الطفل إذا أمسك الثدي فإنو ٯتص مصةٍ ،ب يبتلعٍ ،ب ٯتصٍ ،ب يبتلع ،وىكذا.
ولكن نقوؿ :إف ىذه ا١تصة قد ال ٖتصل هبا التيذية.
 - 1سورة البقرة آية .259 :
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القول الثاني :أف الرضعة ىي اإلمساؾ واإلطبلؽ يعٍت إمساؾ الثدي ،فإذا تركو حسبت رضعة ،ولو
بعد نصف ساعة أو بعد ٟتظة .إذا امتص منوٍ ،ب تركو ،سواء طاؿ إمساكو أو قصر حسبناىا رضعة ،وىذا
ىو القوؿ األقرب ،وذىب آخروف إىل أف الرضعة ىي الشبع ،وٮتتار ىذا القوؿ ابن بساـ ُب تفسَت العبلـ.
قياسا على األكلة والوجبة .اإلنساف إذا قاؿ :أكلت عند فبلف أكلة ،فمعناه أكل حىت شبع،
يقوؿً :

ويقولوف :فبلف يأكل كل يوـ أكلتُت أو كل يوـ ثبلث أكبلت ،فاألكلة ىي األكل إىل الشبع ،فقاس
كبَتا ،فإذا ارتضع حىت روي سواء بإمساكو
صيَتا أو ً
عليها الرضعة أف الرضعة ىي الشبع أو الري سواء كاف ً
واحدة أو ٓتمس إمساكات ،ما داـ أنو ٯتتصٍ ،ب يًتكو للتنفسٍ ،ب ٯتسكو ،فيمتصٍ ،ب يًتكو للتنفسٍ ،ب

ٯتسك إىل أف يروى ،وإذا فرغ ما ُب الثدي نقلتو إىل الثدي اآلخر ،فإذا روي صدؽ عليها أهنا رضعة.
العمل والفتوى على القوؿ الوسط :أف الرضعة ىي اإلمساكة ،سواء طاؿ اإلمساؾ أو قصر ،وىذا ىو
األقرب ،لكن استثنوا من ذلك إذا نزعت الثدي من فمو .أما إذا تركو ىو من نفسو فإنا ٨تسبها رضعة ،فأما
إذا امتص منو فنزعتو فإهنا ىي اليت تسببت ،فبل بد أف تًتكو إىل أف يًتكو من نفسو ،سواء كاف قد روي تركو
قليبلٍ ،ب يرجع إليو ،فإهنا تعترب رضعة إذا تركو باختياره ،فتكوف ا٠تمس قد تكوف
للتنفس أو تركو لَتيح ً
طفبل ،ولكن تشك ُب عدد الرضعات ،إذا
كثَتا من النساء ترضع ً
٣تتمعة ،وقد تكوف متفرقة ٭تدث أف ً
شكت فالعمل على اليقُت كما يأٌب.
أما قولوُ :ب اٟتولُت ،أيُ :ب مدة الرضاع قاؿ اهلل تعاىل:
        

()1

     

فيدؿ على أف الرضاع ىو الذي يكوف قبل الفطاـ ،إذا ًب

الصيب حولُت فطم عادة ،وال ما ٬توز إرضاعو بعد اٟتولُت.
العادة أنو يأكل ويتيذى لكن أجاز بعض العلماء من اٟتنفية الزيادة على اٟتولُت ،بعض األطفاؿ
يكوف نضو ا٠تلقة ضعيف البنية ،ومع ذلك يتم اٟتولُت وىو ال يتيذى ،وال يقبل الطعاـ ،فأباحوا الزيادة
نصف سنة ،ولكن ١تا جاء اٟتد يث بأف الرضاعة قبل الفطاـ اقتصر على اٟتولُت ،فبل ٭ترـ إال إذا كاف
 - 1سورة البقرة آية .233 :

122

أخصر المختصرات
الرضاع ُب اٟتولُت؛ ألنو الذي ٖتصل بو التيذية ُب حديث عن عائشة  :دخل عليها النيب  وعندىا
رجل فكأنو أنكره قالت :أخي من الرضاع .قاؿ  انظرف من إخوانكن فإ٪تا الرضاعة من اجملاعة  يعٍت
تأكدف من األخوةٖ ،تققن وتثبنت فليس كل من يدعي أنو أخ يكوف أخا من الرضاعة  إ٪تا الرضاعة من
جائعا ،فإذا ارتضع فذلك
اجملاعة  الرضاعة اليت ٖترـ ىي اليت ترفع اٞتوع؛ وذلك ألف الرضيع يكوف ً
الرضاع يشبعو يكوف غذاء لو ،ويدفع اٞتوع عنو  إ٪تا الرضاعة من اجملاعة  ومعلوـ أف الرضاع بعد
افعا للجوع ،ىذا ىو الصحيح الذي عليو العمل أف رضاع الكبَت ال ٭ترـ ،أي بعد الفطاـ
ذلك ال يكوف ر ً

ما كاف بعد اٟتولُت ،ولو تيذى ولو كثر.

ولدا ،وإنو قد بلغ مبلغ
جاء حديث عن امرأة أيب حذيفة اشتكت للنيب  وقالت :إف سا١تا إ٪تا نعده ً
ً
الرجاؿ ،وإين أرى أبا حذيفة يكره أو يسوؤه دخولو ،فقاؿ  :أرضعيو ٖترمي عليو  مع أنو رجل ذو
ٟتية .فأرضعتو ٜتس رضعات ،فكاف يدخل عليها كأنو أحد أوالدىا ،مع أنو كبَت من العلماء من أخذ من
مطلقا .أنو كبَت.
ىذا اٟتديث ً

مطلقا ،وقاؿ :٭ترـ رضاع الكبَت كما ٭ترـ رضاع الصيَت ٢تذا
من العلماء من أخذ هبذا اٟتديث ً
اٟتديث .ومنهم من قاؿ :إنو خاص بسهلة امرأة أيب حذيفة ،فهو من ا٠تصوصيات للعلة اليت ذكرت؛ ألنو

وخادما ٢تم ،مع أنو ليس ٦تلوًكا ،ولكنو موىل فيحتمل ا٠تصوص ،فبل يعارض األحاديث
كاف موىل ٢تم
ً
األخرى  :إ٪تا الرضاعة من اجملاعة  رضاع الكبَت ال يرفع اٞتوع.
الرضاع إ٪تا ٭ترـ إذا أنبت اللحم ،وأنشز العظم ،رضاع الكبَت ال ينبت اللحم ،وال ينشز العظم ،وال
٤ترما ،فيكوف من خصائص سهلة امرأة أيب حذيفة .
٭تصل بو الشبع ،فبل يكوف ً

عائشة -رضي اهلل عنها -عملت هبذا اٟتديث إذا أرادت أف يدخل عليها رجل من التبلميذ الذين

يقرءوف عليها ،أو يستفيدوف ،أمرت أختها أو بنت أخيها أف ترضعو حىت يكوف ابن أختها أو ٨تو ذلك،
أما بقية أمهات ا١تؤمنُت فامتنعن من ذلك ،وقلن :إف قصة سامل خصوصية .
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ذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -إىل أنا إذا وجدنا امرأة ابتليت ٔتا ابتليت بو سهلة،
٤ترما ٢تا ،وأما سائر الناس
واضطرت إىل أف يدخل عليها ىذا الرجل ،فإهنا إذا أرضعتو حرمت عليو ،وصار ً
خاصا ٔتن كاف مثل سهلة ،ىذا قوؿ ٚتع بُت األحاديث.
فبل ٭ترـ ،فيكوف ً

كيفية الرضاع األصل أهنا االمتصاص :أف ٯتسك الثدي بشفتيوٍ ،ب ٯتتص ،إذا ولد الطفل أ٢تمو اهلل أف

إ٢تاما من اهلل ،فاألصل أف الرضاع ىو االمتصاص بالفم ،فإذا انصب
ٯتص ليكوف ذلك ا١تص كيذاء لوً ،
مثبل ُب إناء ،وأدخلت قصبة
اللنب ُب فمو ابتلعو ،لكن أٟتقوا بو غَته ،فأٟتقوا بو السعوط ،لو جعلت اللنب ً
ُب أنفو ،وصبت مع تلك القصبة إىل أف وصل إىل حلقو ،وابتلعو ،يسمى سعوطًا ،صدؽ عليها أهنا
أرضعتو؛ ألف ىذا اللنب وصل إىل جوفو ،ولو مع غَت الفم يعٍت دخل من ا١تنخر أو ا١تنخرين ،فيكوف غذاء
يتيذى بو ىذا السعوط.
مثبل ُب إناء صيَت ،وذلك اإلناء قد يكوف لو ثعبة ينصب معها اللنب،
الوجور :إذا جعلت اللنب ً
فجعلت الثعبة ُب شدقو ،وصبت مع تلك الثعبة ذلك اللنب ،أصيت اإلناء الذي فيو الثعبة حىت انصب مع
الثعبة ُب جوفو ،ىذا يسمى الوجور.
ولنب ا١تيتة لو قدر أف امرأة ميتة ،وكاف فيها لنب وارتضعو الطفل ،ارتضع منها ٜتس رضعات صدؽ عليو
أنو ارتضع من لبنها؛ وذلك ألنو ييذي ،ولو كانت قد ماتت ،ولنب ا١توطوءة بشبهة ،امرأة وجدىا رجل على
فراشو ،وظنها امرأتو ،ووطئها ،وٛتلت منو ،وولدت ،فذلك الولد ينسب إىل ذلك الواطئ؛ ألنو يعًتؼ بأنو
متعمدا ،لبنها ٭ترـ؛ ألنو لنب امرأة ،لنب
٤ترما عليو وطؤىا ،وليست زوجة لو ،ولكن مل يكن
ً
منو ،وإف كاف ً

كاف عن ٛتل فتكوف أما ١تن أرضع تو ،وصاحب اللنب الذي ىو الرجل الذي وطئها يكوف ىو أباه أبا ذلك
الطفل الذي ترضعو ،و٭ترـ ا١تشوب ا١تخلوط ،الشوب :ىو خلط اللنب با١تاء ،تذكروف قوؿ بعض الشعراء

يفتخر بالعلم يقوؿ:

ىذا الفخار ال قعبان من لبن
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شيبا بماء فعادا بعد أبواال
يعٍت أف االفتخار والشرؼ يكوف بالعلم ال هبذا اللنب الذي يشاب ٔتاء ،شيب القعباف ،القعب ىو ما
يصب فيو اللنب ٭تتقن ُب السقاء و٨توه ،فإذا كاف اللنب مشوبًا ٔتاءٍ ،ب امتصو ىذا الطفل ٜتس مرات صدؽ
قليبل ،صبت عليو
مثل ًًا ُب ىذا الكأس ،و١تا حلبتو كاف ً
عليو أنو قد رضع من لنب ىذه ا١ترأة ،إذا حلبتو َ

ماءٍ ،ب شربو ذاؾ الطفل ،أليس قد تيذى بلبنها ؟ ال شك أنو تيذى غذاء كافيًا ،يعٍت شبع أو ارتوى منو.

وكذلك لو صبتو ُب ذلك الكأس الذي يرضع منو األطفاؿ اآلف ،غالب النساء ،اآلف ما ترضع ولدىا

إ٪تا تأخذ لو من اللنب الصناعي ،وٕتعلو ُب ماء لنب صناعي ،يعٍت :ناشفٍ ،ب إذا صبتو ُب اإلناء صبت
عليو ماء ،وحركتوٍ ،ب صبتو ُب ذلك القعب أو ُب تلك القارورة اليت ٢تا مثل اٟتلمةٍ ،ب ترضعو للطفل ،فلو
أف امرأة حلبت من لبنها ُب تلك القارورة ،وارتضع الطفل من اٟتلمة كما يرتضع من الثدي ،صدؽ عليو أنو
ارتضع من لبنها ،إذا ًب ٜتس رضعات.
يقوؿ :وكل امرأة ٖترـ عليو بنتها كأمو وجدتو وربيبتو إذا أرضعت طفلة حرمتها عليو؛ ألهنا تكوف أختو،
أو تكوف خالتو ،أو تكوف بنت ربيبتو ،وبنت الربيبة ربيبة ،أمك إذا أرضعت طفلة فتلك الطفلة أختك من
األـ ،وكذلك زوجة أبيك إذا أرضعت الطفلة فإهنا تكوف أختك من األب ارتضعت من زوجة أبيك بلنب
أبيك ،فبنتها تكوف أختك من الرضاعة ،يعٍت رضعت من زوجة أبيك ،فهي أختك من األب ،جدتك
أيضا،
أليس بناهتا خاالتك؟ ،جدتك أـ األـ بناهتا من الوالدة خاالتك ،بناهتا من الرضاعة خاالتك ً

أرضعتهن جدتك من الرضاعة ،أرضعتهن جدتك ،جدتك أـ األب أليس بناهتا حراما عليك؛ ألهنن

عماتك؟ أـ أبيك بناهتا عماتك أخوات أبيك ،بناهتا من الرضاعة كذلك أخوات أبيك من الرضاعة ،فهن
عماتك ،ربيبتك اليت ىي بنت زوجتك أليست حراما عليك ،يقوؿ تعاىل  :وربَائِبُ ُكم البلٌِب ُِب ُح ُج ِ
ورُك ْم
ََ ْ
 وإذا كانت ربيبتك بنت زوجتك ٤ترمة عليك ،فكذلك بنتها؛ ألهنا تقوؿ :أمي ربيبتك ،جدٌب زوجتك
فأنا ٤ترـ ىذه بنت الريبة ،وكذلك بنت الربيب ولد زوجتك من غَتؾ أليس ربيبًا؟ بنتو ٤ترـ لك ،تكشف

لك.

125

أخصر المختصرات
٤ترما لك ىذه بنت الربيبة،
بنت ربيبك؛ ألهنا تقوؿ :جدٌب زوجتك ،جدٌب أـ أيب زوجتك ،فتكوف ً
فهؤالء بنت أمك من الرضاع تكوف أختك ،وبنت زوجة أبيك تكوف أختك ،وبنت جدتك أـ األب تكوف
أيضا ٤ترـ لك ،ىذه من
عمتك ،وجدتك أـ األـ بنتها خالتك ،وربيبتك بنتها بنت ربيبتك ،وبنت ربيبك ً

فروع احملارـ ،وكل رجل ٖترـ عليو بنتو كأخيو وأبيو وربيبو إذا أرضعت امرأتو بلبنو طفلة حرمتها عليو ،صورنا

بنت الربيب.
نصور بنت األخ ،أليس بنت أخيك تكشف لك ،أنت عمها ،بنت أخيك من الوالدة ،كذلك بنتو
من الرضاعة ،لو كاف ألخيك أربع نسوةٍ ،ب إف واحدة أرضعت طفلة رضعة ،والثانية أرضعتها رضعة،
والثالثة أرضعتها رضعة ،والرابعة أرضعتها رضعتُت ،فهذه الطفلة ليست أما لواحدة من الزوجات ،واحدة
منهن ال تقوؿ :إين أمها ألهنا ما أرضعتها إال رضعة أو رضعتُت ،ولكن الزوج يكوف أباىا؛ ألهنا رضعت من
لبنو ٜتس رضعات من ىذه واحدة ،ومن ىذه اثنتُت رضعت من لبنو ٜتس رضعات ،فهي تكوف بنتو من
الرضاع ،فكذلك تكوف بنتًا إلخوتو ٚتيع إخوتك إذا أرضعت امرأتك طفلة ،فإف إخوتك ٤تارـ لتلك
٤ترما ،فكل واحدة تقوؿ ألخيك :أنت عمي ،أنا رضعت من لنب أخيك؛ لقصة
الطفلة ،إذا كاف الرضاع ً
عائشة مع أفلح.

ذكرنا أف أفلح أخا أيب القعيس قاؿ لعائشة :أرضعتك امرأة أخي بلنب أخي ،فهذا مثاؿ األخ ،وكذلك
األب واٞتد ،بنات أبيك ع ماتك من النسب ،بناتو من الرضاع كذلك ،عماتك من الرضاع ،إذا أرضعت
امرأة أبيك طفلة ،فهو أخوؾ أو أختك ،امرأة جدؾ أليس بناهتا عمات أبيك ،فكذلك بنات امرأة جدؾ
أيضا عماتك ،عماتك من الرضاع ،ربيبك الذي ىو
بناهتا أخوات أبيك عماتك ،فبناهتا من الرضاع كذلك ً

أيضا ٤ترـ لك؛ ألهنا تقوؿ :جدٌب زوجتك.
ابن زوجتك ابنتو ً

يقوؿ" :ومن قاؿ :إف زوجتو أختو من الرضاع بطل نكاحو" إذا اعًتؼ المرأة ،وقاؿ :ىذه أخيت من

الرضاع ،فبل ٭تل لو نكاحها ،وكذلك إذا كاف قد تزوجها بطل النكاح؛ وذلك ألنو أقر على نفسو بأهنا ال
ٖتل لو ،اعًتؼ بأهنا أختو من ا لرضاع ،أما لو قاؿ :أنت أخيت ويريد بذلك أخوة الصداقة وا١تودة واحملبة ،فبل
كثَتا ما يقوؿ اإلنساف لزوجتو :يا أمي ،يا أخيت ،يا بنيت يريد بذلك ُب ا١تودة ،فبل يبطل
يبطل نكاحو ً
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نكاحو ،وأما إذا قاؿ :ىذه أخيت من الرضاع بطل نكاحو ،إذا كاف ذلك قبل الدخوؿ ،وقالت :صدؽ أنا
أختو من الرضاع بطل النكاح ،ىل ٢تا مهر ؟ ليس ٢تا مهر؛ ألنو يقر بأهنا ٤ترمة عليو ،وىي كذلك تقر
بذلك ،والعقد قد بطل فبل تستحق عليو صداقًا ،أما إذا قالت :ليس كذلك ال قرابة بيننا ،وأنت كاذب،
ولست أختك ُب ىذه اٟتاؿ يفرؽ بينهما؛ ألنو اعًتاؼ بأهنا ال ٖتل لو ،ولكن تطالبو بنصف الصداؽ قبل

الدخوؿ ،يعٍت أهنا تعًتؼ بأهنا حبلؿ لو ،والعقد قد حصل ،قد حصل أنو عقد عليها ،وفارقها قبل
الدخوؿ ،فهي تكوف فرقتو كأهنا طبلؽ ،واهلل تعاىل يقوؿ:
       

()1

      

فلها نصفو ،أما إذا كاف قد دخل هبا ،وسواء وطئها

أـ ال ،ففي ىذه اٟتاؿ تستحق الصداؽ كلو ،إذا كانت قد كذبت أنو أخوىا ،قالت :لست أختك وال قرابة
بيننا.
إذا قالت ىي ذلك ،قالت :أنا ال أحل لك ،أنا أختك من الرضاعة وكذهبا ،فهل نفرؽ بينهما؟ ال
يفرؽ بينهما ،فما ذاؾ إال أنا ال نقبل قو٢تا عليو ،ٯتكن أهنا أخطأت ،فقو٢تا كأهنا تريد فراقا ،والفرقة من قبل
الرجل ،ال من قبل ا١ترأة ،فتبقى الزوجية بينهما ،لكن إف أتت ببينة تشهد بأنو رضع من أمها أو رضعت من
أمو ،فإنو يفرؽ بينهما ٔتوجب البينة.
عندنا من شك ُب الرضاع ،أو شك ُب عدده بٌت علي اليقُت؛ ألف األصل اإلباحة ،واألصل عدـ
الرضاعة ،صورة ذلك إذا قالت ا١ترأة :أنا أشك ،أنا ُب شك :ىل أرضعت ىذا الطفل أو ما أرضعتو،
توقفت عن اٞتزـ ،ففي ىذه اٟتاؿ ال ٤ترمية ،ال يقاؿ بشيء مشكوؾ فيو ،وإذا ادعت قالت :نعم ،أنا
أ رضعتو ،ولكٍت ال أدري نسيت مع طوؿ الزماف ،ال أدري أرضعتو رضعة أو رضعتُت أو ثبلثا أو عشرا،
أتذكر أين رضعتو ،ولكٍت أشك ُب عدد الرضعات ،ومل يكن ىناؾ عبلمات وال قرائن يعرؼ هبا عدد
الرضعات ،ففي ىذه اٟتاؿ ال ٤ترميةٍ ،ب يفرقوف بُت رضاع الصيَت والكبَت .العادة أف الصيَت الذي ُب
األربعُت أو ُب الشهرين األولُت رضاعو قليل ،ونفسو قصَت ،ففي اجمللس الواحد ٯتكن أف ٯتسك الثدي
 - 1سورة البقرة آية .237 :
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ٜتس مرات أو أكثر فإذا قالت :نعم ،أنا أرضعتو جلسة أو جلستُت ،استيرقت ساعة أو ساعتُت ،وىو ُب
الشهر األوؿ ،كلما بكى أرضعتو.
ُب ىذه اٟتاؿ ييلب على الظن أنو ٤ترـ ،فنحتاط ،ونقوؿ٤ :ترـ؛ ألف الطفل يعدد الرضعات ،يرضع
عدة رضعات ُب اٞتلسة الواحدة إذا كاف ُب الشهر األوؿ أو ٨توه.
مثبل ابن ٜتسة أشهر أو أكرب منها فالعادة أنو يطيل االمتصاص ،إذا
وأما إذا كاف ُب السنة األوىل ً
أمسك الثدي فإنو ال يًتكو حىت يشبع ،أو حىت يفرغ ما ُب الثدي من اللنب ،فإذا قالت :أنا أرضعتو
جلستُت وعمره ستة أشهر ،فاألصل أهنا رضعتاف ال أكثر.
ٯتكن أهنا أربع رضعات كل جلسة ترضعو من ىذا الثدي ،وإذا انتهى ما فيو نقلتو إىل الثاين ،فتكوف
أيضا كثَت من النساء تقوؿ :إين أرضعو ،ولكن ١تناسبات
أيضا ال ٖترـ ،وكذلك ً
أربعا ُب اٞتلستُت ،واألربع ً
٭تصل ىذا عند البوادي تقوؿ :إف أمو تذىب لرعي الينم أو ٟتلب غنمها أو ٨تو ذلك ،وتًتكو يبكي،

وأرؽ عليو ،فألقمو ثديي ،وإذا ألقمتو ارتضع منو إىل أف يسكت ،أو إىل أف يناـ ،أو حىت ترجع أمو عدة
مرات ،ففي ىذه اٟتاؿ ييلب على الظن أن و ٤ترـ؛ وذلك ألف عادة الطفل أنو إذا بكى إ٪تا يسكت إذا
التقم الثدي ،فيحكم بالرضاع إذا كانت ترضعو كلما ذىبت أمو ،أو ٨تو ذلك ،فيقبل قو٢تا :إهنا قد
أرضعتو ،و٭تكم بأهنا أمو من الرضاعة.
وإذا مل يكن فيها لنب ،إ٪تا ٯتسك الثدي ألجل أف يسكت ،وىي كبَتة ابنة ستُت أو سبعُت ال لنب
فيها ،فمعلوـ أنو ال يؤثر إمساكو ،إمساكو كما ٯتسك ا١تصاصة ،إ٪تا ٘تسكو حىت ٯتتص؛ ألجل أف يسكت،
كثَتا من كبار األسناف درت ،وىي بنت ٙتانُت على طفل ،ىذا وقع
فيمتص منو فبل يؤثر ،لكن وجد أف ً

كثَتا.

مثبل :ماتت أـ ىذا الطفل ،وىو ُب الشهر األوؿ ،ومل يكن ىناؾ من يرضعو ال عمة وال خالو
وذلك ً
وال غَت ذلك ،وكاف ىناؾ جدة أو جدة أبيو أو ٨تو ذلك ،فمن رقتها بو وشفقتها عليو تدر عليو بإذف اهلل
بكرا ،فإنو ال ٭ترـ ،يعٍت لو أف
من آثار الرقة ،ففي ىذه اٟتاؿ ٭ترـ لبنها؛ ألنو تيذى بو ،وأما إذا كانت ً

128

أخصر المختصرات
شابة ما تزوجت عمرىا ُب العشرين ،أو ٨توه درت على طفل فهل ٭ترـ؟ ال ٭ترـ؛ ألف ىذا اللنب مل يتولد
٤ترما .
من ٛتل ،وليس ٢تا زوج ،فاليالب أنو ليس لبنًا صر٭تًا ،وأنو ال ٭تصل بو التيذية فبل يكوف ً

وإذا ارتضع اثناف من امرأة أجنبية ليست أما لواحد منهما ،فإهنما يكوناف أخوين ،أخوين من الرضاعة.

دليل ذلك قصة عقبة بن عامر يقوؿ :إين تزوجت أـ ٭تِت بنت أيب إيهاب ،فجاءتنا أمة سوداء ،وقالت:
إين قد أرضعت عقبة واليت تزوج ،فتوقف ُب ذلك عقبة ،وقاؿ :ال أعرؼ أنك أرضعتٍت ،فأصرت وقالت:
بلى قد أرضعتك ،وأرضعتهأ ،تعٌت أهنا ال ٖتل لو؛ ألهنا أختو ،وإف مل تكن رضعت من أمو ،وال رضع من
ٚتيعا من امرأة أخرى.
أمها ،ولكن رضعا ً

تذكروف ُب القصة أف عقبة كاف ٔتكةٍ ،ب إنو رحل إىل ا١تدينة ،والنيب



ُب ا١تدينة ،يقوؿ :فسألتو

فأعرض عٍت ،فسألتو ،وقلت :إهنا كاذبة ،فقاؿ :كيف وقد زعمت؟ .كيف وقد ادعت أهنا أرضعتكما؟،
دعها عنك ،فطلقها ،وفارقها عقبة ،وتزوجت غَته ،فيقولوف :يثبت بإخبار مرضعة مرضية ،وبشهادة عدؿ
مطلقا رجل أو امرأة لقصة عقبة ىذه ،امرأة واحدة قبلت شهادهتا ،سواء كانت ىي ا١ترضعة أو غَتىا ،إذا
ً

جاءت امرأة ،وقالت :أشهد أف ىذا الطفل أو ىذا الشاب قد رضع من لنب فبلنة امرأة ٝتتها ،أو جاء

رجل عدؿ ،وقاؿ :أشهد أف ىذا الطفل أو ىذا الشاب قد رضع من لنب فبلنة ،أرضعتو فبلنة ،يػُ ْقبَل قولو،

أي :يثبت الرضاع بشهادة واحد أو بشهادة واحدة أو بشهادة ا١ترضعة نفسها؛ وذلك ألنو ال يعلم ،ال يعلم

إال من قبلها ،فيًتتب على عدمو عدـ ردىا عدـ ثبوت الرضاع ،األصل أف الرضاع غالبًا يكوف خفيًا ،وليس
ىناؾ شهود ،ما ىناؾ رجاؿ يقولوف :نشهد أنا رأينا ىذه ا١ترأة ترضع ىذا الولد ،اليالب أنو شيء ٮتتص

بالنساء.
ذكروا ُب الشهادات أف النساء تقبل شهادهتن ُب األشياء اليت ال يطلع عليها الرجاؿ غالبًا ،فإذا جاءت

ا١ترضعة ،وأخربت بأهنا قد أرضعت ىذا الطفل قُبِ َل قو٢تا أو جاءت امرأة ،وقالت :إهنا قد أرضعت ىذه أو
ىذه قُبِل قو٢تا ،أو شهد بذلك شاىد واحد.

مسائل الرضاع مسائل كثَتة ،توسع فيها العلماء ،ولكن ا١تؤلف اقتصر على أ٫تها.
باب النفقات:
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تعريف النفقة وتحديدىا:
ذكر بعده "باب النفقات" .النفقات ىي اإلنفاؽ على الزوجات واإلنفاؽ على األقارب ،ولكن األصل
الذي يكوف فيو خبلؼ ،وىو من الواجبات نفقة الزوجة ٔتعٌت إعطائها من النفقة ما يكفيها ،دليل ذلك
قوؿ اهلل تعاىل:



 )1(        الضمَت يرجع إىل الوالدات:

  

 )2(  قاؿ بعد ذلك:

  



 )3(  ا١تولود لو ىو الزوج

عليو "رزقهن" :رزؽ الزوجات حىت ولو مل يكن مرضعات.
وأما إذا طلقت فإف عليو أجرة إرضاعها لطفلها؛ ألف اهلل ذكر ُب صورة الطبلؽ أجرهتن .قاؿ تعاىل:



 )4(     إسرافًاُ ،ب ىذه األزمنة ا١توسر غالبًا يكوف أكلهم ثبلث أكبلت :أكلة
ُب الصباح ُب أولو ،وأكلة بعد الظهر ،وأكلة ُب الليل.
صباحا ومساءً ،لكن إذا كاف أىل اليسار على ىذا ،فإنو
عادهتم وإف كاف عادة ا١تتوسطُت أكلتُت
ً
أيضا ٗتتلف أكبلت ا١توسرين عن أكبلت الفقراء ،فأىل اليسار يأكلوف أفضل 
كذلكٍ ،ب األكبلت ً
  

()5

إذا كانت مطلقة ،وأرضعت ولدؾ على الزوج نفقة زوجتو من مأكوؿ ومشروب وكسوة

وسكٌت با١تعروؼ لقولو تعاىل:

        

()6

ا١تعروؼ ىو

الشيء ا١تعتاد يعٍت الذي ىو متعارؼ عليو بُت الناس ،أو الذي ىو مناسب ٟتالة الزوج أو مناسب ٟتالة
الزوجةٍ ،ب يقوؿ١" :توسرة مع موسر إذا تنازعوا نفقتها من أرفع خبز البلد وأدمو كعادة ا١توسرين ،وما يلبس
 - 1سورة البقرة آية .233 :
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أيضا من ا١توسرين ،وأىلها نشئوا ُب ثروة ،وىي
مثلها وما يناـ عليو" :يعٍت إذا كاف موسرا وعنده ثروة ،وىي ً
نشأت ُب ثروة ،فنفقتها ُب ىذه اٟتاؿ من أرفع ما ينفقو أىل اليسار من أفضل األطعمة سواء ا٠تبز أو

أيضا نشأ على ذلك فيعطيها
األرز ،يعٍت أعلى أنواع األطعمة وأنفسها؛ وذلك ألهنا نشأت على ذلك ،وىو ً
ما اعتادتو ،وال يضره ذلك ،وال ٮتل باقتصاده.

عادة ا١توسرين التوسع ُب النفقة ،وإف كاف بعضهم يكوف توسعو األطعمة من األرز من أعلى أنواعو
وأحسن أنواع اللحوـ ،وكذلك األدـ ،اللحوـ والفواكو وا٠تضار وما أشبو ذلك من األنواع اليت يتفكو هبا
ىذه عادة ا١توسرين ،فيوفر لزوجتو ما كانت اعتادتو ،وما كاف اعتاده ،نفقة ا١توسرين.
وكذلك ا١تشروبات إذا كاف ىناؾ مشروبات مباحة ،فإنو يوفرىا من ا١تياه والعصَتات واأللباف وما
أشبهها ،وكذلك الكسوة أعلى أنواع الكسوة وأنفسها كعادة ا١توسرين ،وكذلك فرش الدار اليت ٬تلس عليها
أحسن أنواع الفرش ،وكذلك فراش النوـ أحسن أنواع فرش النوـ ،وىكذا ىذه عادة ا١توسرة ٖتت ا١توسر.
"الفقيرة مع الفقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمو وما يلبس مثلو وينام ويجلس عليو".
وذلك ألهنا نشأت ُب فقر ،وىو نشأ ُب فقر فبل يكلف أف ينفق عليها مثل نفقة ا١توسرين ،فيشًتي من
أرخص األطعمة أرخص أنواع الطعاـ بقدر الكفاية وبقدر قوت وبقدر سد اٞتوع ،يعٍت وال يتوسع ُب
ا١تأكوالت األخرى ،فبل يتوسع ُب ا٠تضار وال ُب الفواكو وال ُب اللحوـ.
إذا كاف عادة فقراء أىل بلده يأكلوف من اللحوـ فلو أف يطعمها كل أسبوع من أرخص اللحم كلحم
إبل أو ٨توه فإذا انشق ذلك عليو اقتصر على سد اٞتوع على ما يسد اٞتوع ،ويقتصر على أكلتُت غداء
وعشاء "كفايتها من أدَّن -يعٍت من أرخص -خبز البلد وأدمو" إذا كاف الفقراء يأتدموف بالزيت ائتدـ بو أو
رخيصا ،أدـ أرخص األدـ.
يسَتا ً
با٠تل أو بالشحم ا١تذاب أو بالسمن ا١تذاب أو باللحم ،ولو ً
ٟتما ً

مثبل يكلف ٜتسمائة ،الفقَتة ٕتد
أيضا يشًتي ٢تا من الرخيص إذا كانت الينية ثوهبا ً
اللباس كذلك ً
خلقا؛ ألنو ال يقدر على
كسوة ٓتمسُت أو أقل أو ٨تو ذلك ما يلبس مثلها ،الفرش يشًتي فراش نوـ ،ولو ً

أيضا أدوات ا١تنزؿ األدوات ا١تستعملة
أيضا فراش النوـ يشًتي ولو
ً
مستعمبل ،وىكذا ً
رفيع الثمن ،كذلك ً
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مستعمبل؛ ألنو ال يقدر على ما ىو أرفع على ما ىو
القدور والصحوف واألباريق وما أشبهو ،يشًتي ولو
ً
رفيع.
يقوؿ" :ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير ،وعكسها فقيرة مع موسر ما بين ذلك" أي
الوسط ٯتكن أف تنحصر اٟتاالت ُب تسع فتقوؿ :موسرة ٖتت موسر .الثانية :موسرة ٖتت متوسط .الثالثة:
موسرة ٖتت فقَت .الرابعة :فقَتة ٖتت موسر ،فقَتة ٖتت متوسط ،فقَتة ٖتت فقَت ،السابعة :متوسطة ٖتت
موسر .متوسطة ٖتت متوسط .متوسطة ٖتت فقَت.
فتكوف اٟتاالت ثبلثا :ا١توسرة ٖتت ا١توسر من أرفع األطعمة ،والفقَتة ٖتت الفقَت من أدناىا ،والبقية
من الوسط ،لكن الفقَتة ٖتت ا١توسر يندب لو أف يكوف مثل ا١توسرين ،أف يتوسع كما يتوسع ا١توسر؛
وذلك ألنو ٬تد ،ويقدر على أف يوسع؛ ألنو ذو ماؿ؛ ألنو قادر فيوسع ووسعتها على نفسو وسعتها على
أوالده عنده أمواؿ ،ولو كانت الزوجة نشأت ُب بيت فقر ،وُب فاقة قد يقوؿ :كيف أوسع عليها أنقلها من
عيشة ضيقة إىل عيشة رفيعة؟.
نقوؿ :إنك قد ضممتها إليك ،وأنت ذو ماؿ ،وال يضرؾ أف تتوسع ُب ىذه النفقة ،فعليك أف تنفق
نفقة ا١توسرين على زوجتك وعلى نفسك وعلى أوالدؾ.
وأما ا١توسرة ٖتت الفقَت فهي تقوؿ :أريد أف أتوسع ،أنا نشأت ُب سعة ،أىلي عندىم سعة ،وعندىم
فضل عندىم أمواؿ تيذينا على أحسن األغذية وأرفعها ،فكيف أنقل من حالة السعة إىل حالة الضيق ؟.
اٞتواب :إنك رضيت هبذا الزوج الفقَت ،ونفقتو على قدر حالتو ،فبل يكلف نفقة األغنياء وال نفقة
ا١تتوسطُت؛ ألف ذلك يعجزه ،واهلل تعاىل يقوؿ:

          

. )1(              
ويقوؿ اهلل تعاىل:

     

 )1(  فإذا رضيت ا١ترأة اليت نشأت

مثبل أخو زوج أختها ،أو
ُب بيت سعة رضيت أف ٗتتار ىذا الفقَت لقرابة ،لكونو ابن عم أو ابن خاؿ أو ً
 - 1سورة الطالق آية .7 :
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فقَتا ،فهل تكلفو نفقة األغنياء ؟ ال تكلفو؛ ألف
٨تو ذلك بينهما قرابة ورضيت وقالت :أرضى لو ولو كاف ً

يصعب على ا١ترأة الينية أف تصرب على نفقة
النفقة معتربة ْتالة الزوج ،لكن الفقهاء كأهنم يقولوف :إنو
ُ
الفقراء ،فلذلك قالوا :ا١تتوسطة مع متوسط ،وا١توسرة مع فقَت ،والفقَتة مع موسر عليهم نفقة ا١تتوسط ما
بُت ذلك.
موسرا .ىل يعطيها القيمة إذا قالت:
معسرا أو ً
وبكل حاؿ الراجح اعتبار النفقة ْتالة الزوج ،سواء كاف ً

نقودا ،فهل لو ذلك ؟ ليس عليو ذلك إال
طعاما وال كسوة .أعطينيها دراىم ،أعطينيها ً
ال تشًتي يل ً
دائما طع ًاما،
بًتاضيهما ،إذا تراضيا على دفع القيمة فبل بأس ،قد تقوؿ :أنا ينفق علي أىلي يعطوين ً

ٟتوما و٨تو ذلك؛ ألهنم أىل سعة ،أنفق هبا على نفسي وعلى أوالدي ،آخذ منهم األرز واللحوـ،
ويعطوين ً
وما أشبهها ،فبل تشًت يل شيئًا ،ولكن أعطٍت نفقيت دراىم ،ال يلزمو ذلك إال إذا تراضيا على ذلك.

ىل عليو شيء غَت اليذاء غَت الطعاـ والشراب والكسوة؟ ،عليو نظافتها؛ ألهنا ْتاجة إىل أف تتجمل

مثبل ،أو ٘تشطو فبل بد أف يأٌب ٢تا ٔتا تدىن رأسها
لو ،فبل بد أنو يشًتي ٢تا ما تتجمل لو ،تدىن رأسها ً
أيضا األدوات اليت تصلح هبا شعرىا ،األدوات ا١تعروفة.
حىت ال يكوف شعثًا ،وكذلك ً

أيضا نظافة بدهنا ،إذا كانت ٖتتاج إىل ا١تنظفات القدٯتة أو ا١توجودة اآلف يعٍت مثل الصابوف
وكذلك ً
والشامبو وما أشبو ذلك ،ىذه لو مل تتنظف لكانت قذرة ،ونفر منها ،فلذلك إذا قالت :كيف أتنظف
لك؟ ال بد أف يأٌب ٢تا باألشياء اليت تنظف هبا تنظف ثياهبا ،وتنظف بدهنا ،وتنظف شعرىا ،وما أشبو

ذلك ،و٢تا أف تطلب منو الطيب ا لذي تتجمل بو ،يعٍت طيب النساء ما ظهر لونو ،وخفي ر٭تو ،أف تطلب
أيضا ما ٭تتاجو بيتها كما ىو معتاد أدوات الدار عليو.
منو ،وكذلك ً

ىل عليو عالجها إذا مرضت ؟ ذكروا أنو ال يلزمو إذا مرضت ال يلزمو ٙتن الدواء ،وال يلزمو أجرة

الطبيب ،ولكن الصحيح أنو يرجع ُب ذلك إىل العرؼ والعادة.
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الناس ُب ىذه األزمنة العرؼ عندىم أف الرجل يعاِب زوجتو ،وال يًتؾ عبلجها على أىلها؛ ألهنا زوجتو
ٗتدمو ،وىي ُب فراشو ،وىي أـ أوالده ،وىي ا١تربية ألوالده ،فكيف يًتكها مريضة تعاين ىذه األمراض؟ ،ال
يهنأ وال ترتاح نفسو على تركها على الفراش ،فالعرؼ على أنو يعاٞتها ،ويدفع أجرة الطبيب ،ويشًتي
األدوية من مالو ،وأما ٙتن الطيب إذا طلبت طيبًا ،فالصحيح أنو يرجع إىل العرؼ ،وما ذاؾ إال أف عرؼ
الناس وعادهتم أنو يشًتي ٢تا من الطيب ما يناسبها.

مثبل خديها أو ذراعيها وما أشبو
طيب النساء مثل :الكركم والعصفر والزعفراف والورس اليت تصفر بو ً
ذلك ،وكذلك الدىاف لرأسها ىذا العرؼ على أنو عليو .
المرأة المطلقة ،ىل لها نفقة ؟ إذا كانت رجعية فلها نفقة؛ ألف الرجعية زوجة ،إذا طلقها واحدة،
واحتبست ثبلثة قروء ،عليو نفقتها ،وعليو سكناىا؛ ألف اهلل تعاىل يقوؿ:
   

()1

     

فإذا كانت عنده ُب بيتو فمن أين تأكل ؟ ينفق عليها ،فإذا انتهت

عدهتا ،ومل يراجعها حاضت ثبلث حيض ،ومل يراجعها عند ذلك بانت منو ،فلو أف ٮترجها ،ويقوؿ :انتهت
مدتك اذىيب إىل أىلك فقبل أف تنتهي العدة ،فإهنا ُب عصمتو ،عليو نفقتها؛ ألهنا ُب حكم الزوجة ْتيث
إنو لو مات لورثت منو ،أو ماتت ورث منها.
حامبل ،ا١تطلقة البائن ىي اليت طلقها ثبلثًا ،ال ٖتل لو إال بعد زوج ،لكن
كذلك البائن إذا كانت ً
حامل ففي ىذه اٟتاؿ ينفق عليها ،قاؿ اهلل تعاىل:

       

 )2(    النفقة عليها للحمل ليس ٢تا ىي ،النفقة للحمل.
شهرا أو شهرين ،فهل ٢تا مطالبتو ،وتقوؿ :إنك تركت النفقة علي
فلو ً
مثبل أنو ترؾ النفقة عليها ً
شهرين ،فأعطٍت بد٢تا ،ويقوؿ :ليس لك نفقة ،النفقة للحمل ،ونفقة اٟتمل نفقة األقارب ،واألقارب ال
تؤمن نفقتهم إذا فات الزماف.
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وأما ا١ترأة فإف نفقتها ال تفوت بفوات الوقت لو أف إنسانًا ترؾ النفقة على زوجتو ٜتسة أشهر ،وىي ُب

بيتوٍ ،ب إهنا أنفق عليها أبوىا ،أو تصدؽ عليها جَتاهناُ ،ب ىذه اٟتاؿ جاء زوجها تطالبو بنفقة ٜتسة
أشهر ،عليو أف يعوضها؛ ألف نفقة الزوجة معاوضة ،وأما نفقة األقارب فإهنا إحساف ،ا١تتوَب عنها ىل ٢تا
حامبل ينفق عليها من نصيبها من اإلرث ،أو ينفق عليها من قسم اٟتمل
نفقة ؟ ليس ٢تا نفقة ،ولو كانت ً
الذي ُب بطنها؛ ألنو يرث.
نتوقف عند ىذا ،نستمع إىل األسئلة ،واهلل أعلم .أحسن اهلل إليكم.
س  :ىذا سائل عرب الشبكة يقوؿ :فضيلة الشيخ:
ما حكم مصافحة اٞتارية اليت قاربت البلوغ ؟.
ج :إذا كانت أجنبية فبل يصافحها ،اليالب أف ا١تصافحة ٕتلب الشهوة ،ولو كانت صيَتة ،إذا قاربت
البلوغ .نعم.
س  :وىذا سائل آخر عرب الشبكة يقوؿ :فضيلة الشيخ:
ىذه امرأة متزوجة ،وتشتكي من زوجها ،حيث اكتشفت أنو على عبلقة مع امرأة أخرى عرب ا٢تاتف،
وعند مواجهتو بذلك ...إىل آخر كبلمها ،ا١تقصود أهنا تريد نصيحة ٢تذا الزوج.
ج :إذا عرفت أنو يتعاطى الفواحش أو أنو متهم بذلك ،فإف عليها أف تنصحو ،وتكرر عليو ،وتذكره،
مصرا ،وجزـ بأنو يفعل الفاحشة
وكذلك ً
أيضا تذكر من ينصحو من أقاربو و٨توىم رجاء أف يتوب ،وإذا كاف ً
مع غَتىا ،فإنو ٢تا أف تطلب الطبلؽ ،وإذا مل يكن ٢تا حيلة فتصرب واإلٍب عليو.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا أيضا سائل آخر يقوؿ:
طفبل ،ومل ترضعو ،وتعلق هبا ،إىل أف شب ،وأصبح شابًا وبلغ ،وأصبح يشق عليها
امرأة كبَتة ربت ً
االحتجاب عنو ،فهل يصح ألحد من أخواهتا أو بناهتا أف ترضعو بناء على حديث سهيلة ؟.
٤ترما ٢تا ٔتجرد الًتبية واإلطعاـ واٟتضانة و٨تو ذلك ،ولكن إذا كانت مضطرة
ج :معلوـ أنو ال يكوف ً

إىل دخولو عليها ،وال ٕت د بدا من أف يدخل عليها ،إما ٠تدمة وإما لعبلج أو ٨تو ذلك يعًتؼ بفضلها
عليو ،فيعاٞتها ،ويسافر هبا و٨تو ذلك ،كاف ىناؾ ضرورة ،فُ ْيع َمل كما عملت سهلة امرأة أيب حذيفة،
135

أخصر المختصرات
ترضعو ىي إف كاف فيها لنب أو ترضعو أختها أو بنتها ،يعٍت ٖتلب من لبنها ُب قدح ،ويشربو ٜتس مرات
كل شربة بقدر كأس الشاىي أو ٨توه.
متى تسقط نفقة الزوجة
 . اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
نفبل أو لكفارة أو قضاء رمضاف ووقتو متسع،
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل" :ومن حبست أو نشزت أو صامت ً
نفبل ببل إذنو  ،أو سافرت ٟتاجتها بإذنو سقطت ،و٢تا الكسوة كل عاـ مرة ُب أولو ،ومىت مل
أو حجت ً
ينفق تبقى ُب ذمتو ،وإف أنفقت من مالو ُب غيبتو ،فباف ميتًا رجع عليها وارث ،ومن تسلم يلزمو تسلمها،

أو بذلتو ىي أو وليها وجبت نفقتها ،ولو مع صيره ومرضو وعنتو وجبّو ،و٢تا منع نفسها قبل دخوؿ لقبض
مهر حاؿ ،و٢تا النفقة ،وإف أعسر بنفقة معسر أو بعضها إال ٔتا ُب ذمتو ،أو غاب وتعذرت باستدانة أو

مطلقا.
٨توىا ،فلها الفسخ ْتاكم ،وترجع ٔتا استدانتو ٢تا أو لولدىا الصيَت ً

فصل" :وٕتب عليو ٔتعروؼ لكل من أبويو ،وإف علوا وولده وإف سفل ،ولو حجبو ،ولو حجبو معسر،

ولكل من يرثو بفرض أو تعصيب ال برحم ،سوى عمودي نسبو مع فقر من ٕتب لو وعجزه عن كسب.
إذا كانت فاضلة عن قوت نفسو وزوجتو ورقيقو يومو وليلتو كفطرة ،ال من رأس ماؿ وٙتن ملك وآلة
صنعة ،وتسقط ٔتضي زمن ما مل يفرضها حاكم ،أو تستأذف بإذنو ،وإف امتنع ووجبت عليو رجع عليو منفق
وناشزا ،وال
بنية الرجوع ،وىي على كل بقدر إرثو ،وإف كاف أب انفرد هبا ،وٕتب عليو لرقيقو ،ولو آبقا ً
يكلفو مشقا كثَتا ،وير٭تو وقت قائلتو ونومو ولصبلة فرض ،وعليو علف هبائمو وسقيها ،وإف عجز أجرب
على بيع أو إجارة أو ذبح مأكوؿ.
وحرـ ٖتميلها ُم ِش ّقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدىا ،وضرب وجو ووسم فيو ،و٬توز ُب غَته ليرض
صحيح .
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السبلـ عيكم ورٛتة اهلل وبركاتو  ،اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت١ .تا ذكر نفقة الزوجة ،وأهنا بقدر العسر أو اليسر لقوؿ اهلل تعاىل:
     

 

()1

ذكر مىت تسقط .مىت تسقط نفقة الزوجة على زوجها ؟ قد عرفنا أف نفقة الزوجة معاوضة؛ ألهنا مقابل
بذ٢تا لنفسها ،فهي ١تا بذلت نفسها لو لبلستمتاع استحقت على ذلك النفقة اليت ىي القوت واليذاء ،فإذا
فعلت شيئًا من األسباب ٭توؿ بينو وبُت االستمتاع هبا ،سقطت نفقتها ُب تلك ا١تدة.

فأوال إذا ُحبِ َست بسبب من األسباب أدخلت ُب السجن ،وىو ال يقدر على أف يدخل عليها ،وال
ً

على أف ٬تامعها؛ ألهنا ُب داخل سجن ُب ىذه اٟتاؿ تسقط نفقتها لعدـ ٘تكنو منها.

ثانيًا :إ ذا نشزت :النشوز ىو العصياف .إذا نشزت ،ومنعت نفسها ،سواء بقيت ُب بيتو ،ولكن امتنعت

من فراشو ،وامتنعت من ٘تكينو من نفسها ،أو خرجت إىل أىلها أو إىل بيت استقلت فيو ،امتناعها حاؿ
بينو وبُت االستمتاع هبا ،والنفقة إ٪تا ىي معاوضة ألجل ٘تكينو من االستمتاع هبا ،وىا ىنا قد نشزت ففي
ىذه اٟتاؿ ال نفقة ٢تا.
هنارا؛ ألهنا منعت نفسها بالنهار ،أما ُب الليل فإهنا إذا أفطرت
ثالثًا  :إذا صامت ً
نفبل فبل يلزمو نفقتها ً

تطوعا،
بذلت لو نفسها ،فكأهنم يقولوف :يعطيها نفقة الليل دوف نفقة النهار ،ىذا إذا صامت بدوف إذنو ً

لكن نرى أف ىذا ٦تا يتسامح فيو ،وأنو شيء يسَت ،وأهنا ُب العادة النهار ال ٖتتاج إىل نفقة؛ ألهنا قد
صامت ،فبل ٖتتاج إىل أكل أو غَته ،وىي قد بذلت نفسها لو طواؿ الليل ،وأعطاىا ً
مثبل ً
فطورا أو عشاءً
وسحورا ،فمثل ىذا ال ينبيي أف ٭تسب صيامها إال إذا أخرجت من منزلو ،فأما ما دامت ُب منزلو
ً
تطوعت ،صامت يوـ اثنُت أو يوـ ٜتيس ،أو أياـ بيض أو تطوعا ،فبل حاجة إىل أف ٭ترمها من النفقة ،ىي

تقوؿ :أنا ال أريد نفقة؛ ألين صائمة إ٪تا النفقة ُب الليل واألكل ُب الليل ،وىي ُب الليل قد ٖتللت من
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الصياـ ،وكذلك ذكروا إذا كاف إذا صامت عن كفارة كفارة ٯتُت ،أو نذر نذرتو ،والتزمت أهنا تصوـ ذلك
النذر الذي كفرتو.
خامسا :أٟتقوا بو إذا صامت قضاء رمضاف ،ووقتو متسع إذا كاف عليها أياـ من
أيضا:
كذلك ً
ً
مثبل ُب شواؿ أو ذي القعدة ،والوقت واسع ،فصامت.
رمضاف ،ووقتو متسع ،فصامتو ً
أما إذا ضاؽ الوقت بأف دخل عليها شعباف ،ففي ىذه اٟتاؿ تصوـ ،ولو مل يأذف ٢تا ،وتلزمو النفقة،
ورد اٟتديث أف النيب  قاؿ  :ال تصوـ ا١ترأة وزوجها حاضر إال بإذنو  وذكروا أنو إذا صامت بدوف
تطوعا فإف لو أف يفطرىا لو أف يطلب منها التمكُت٘ ،تكنو من وطئها؛ ألنو حق لو عليها ،وإف كاف
إذنو ً

منشيبل بعملو ،وكذلك ا١ترأة
ىذا ٦تا يتسامح فيو ،وأف األصل أف الصياـ يكوف ُب النهار ،والرجل يكوف
ً
منشيلة بًتبية أوالدىا وإصبلحهم وما أشبو ذلك ،فيكوف ىذا ٦تا يتسامح فيو.
نفبل ببل إذنو .اٟتج كاف قدٯتًا يستيرؽ وقتًا .من ىذه الببلد يستيرؽ شهرين
سادسا اّب ج :إذا حجت ً
ً

أو قريبًا من الشهرين ،ففي ىذا أهنا منعت نفسها من زوجها شهرين ،وىذا ليس ببلزـ ٢تا؛ ألنو حج تطوع،

فَتوف ُب ىذه اٟتاؿ أنو يسقط اإلنفاؽ عنو ال نفقة ٢تا ،إال إذا كاف قد رخص ٢تا ُب اٟتج أف ٖتج مع

أبويها ،أو ٖتج مع أحد إخوهتا وأخواهتا لًتيهم ا١تناسك ،أو لتخدمهم؛ ألهنم ٟتاجة رخص ٢تا زوجها،
فحجتُ ،ب ىذه اٟتاؿ إف مل ينفق عليها رفقتها على زوجها اإلنفاؽ؛ ألنو أذف ٢تا بالييبة ،أما إذا كاف
أيضا إذا كاف قد رخص ٢تا أف
التزـ الذين حجوا معها أف ينفقوا عليها ،فليس على الزوج نفقة ،وكذلك ً
ٖتج معهم ،وطلبت منو نفقة فإهنا تلزمو نفقتها؛ ألنو أذف ٢تا.
وسابعا :إذا سافرت ٟتاجتها بإذنو فبل نفقة ٢تا؛ ألف اٟتاجة ٢تا ،فتسقط نفقتها بالسفر؛ ألهنا حالت
ً
شهرا ألجل أف تزور أقارهبا ،أو ٗتدـ
بينو وبُت نفسها ،حىت لو كاف السفر بإذنو سافرت ٜتسة أياـ أو ً
أبويها ،أو ٘ترض أحد أبويها أو أخوهتا ،أو سافرت ٟتاجة ٗتصها .

ففي ىذه اٟتاؿ حالت بُت زوجها وبُت نفسها سقطت نفقتها.الناس ُب ىذه األزمنة ُب سعة من
العيش فهم يتياضوف عن مثل ذلك .وكل ما تقدـ يتعلق بالنفقة اليت ىي األكل والشرب توفَت ا١تأكل
وا١تشرب؛ ألنو ضروري ،الناس فيو على ما اعتادوا ،فبعضهم يكتفوف باألكل مرة واحدة ُب اليوـ والليلة ُب
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بعض الببلد ،سيما الفقراء والضعفاء و٨توىمُ ،ب بعضها يأكلوف كل يوـ أكلتُت :أكلة ُب النهار وأكلة ُب
الليل ،وكأف ىذا ىو ا١تعتاد غداء وعشاء .ىذا ىو الذي كاف معروفًا ُب القروف ا١تاضية بُت ا١تسلمُت وغَتىم
أكلتاف ،كل يوـ ،إف جاء ُب ىذه األزمنة ا١تتأخرة ،صاروا يأكلوف ثبلث أكبلت.

أكلة ُب الصباح وأكلة ُب وسط النهار قريبًا من بعد الظهر وأكلة ُب الليل ،فالنفقة تكوف على عرؼ

أىل كل بلد إذا كانوا يأكلوف أكلتُت ،وفر ٢تا األكلتُت ،وإذا كانوا يأكلوف ثبلثًا وفر ٢تا ثبلثا ،واألصل .

والعادة أنو يوليها ،يوليها مفاتح خزائنو اليت ىي الطعاـ والشراب ،وىي ُب ىذه اٟتاؿ تأخذ لنفسها ما
متوفرا عليها أف تطلبو مثل اللحم.
تريد ،ولكن الشيء الذي ال يكوف ً

يوميا ،فإذا
قدٯتًا يشًتونو يوميًا قبل وجود آالت الثلج ،الثبلجات ،وكذلك الفواكو وا٠تضار ،يشًتوهنا ً

كانوا ُب ببل د ليس فيها ثبلجات و٨توىا ،فإنو يلزمو أف ٭تمل ذلك ٢تا ذلك كل يوـ ،وإال فكل أسبوع كما
ُب ىذه الببلد و٨توىا.
الناس على ما كانوا اعتادوا عليو ،وإذا كاف اعتادت على أكل ٟتم من نوع خاص كسمك أو طَت
قادرا؛ ألف ىذا ٦تا اعتاده أىل البلد.
كدجاج أو ٛتاـ أو ٨تو ذلك ،فإف عليو أف يوفره إذا كاف ً

ذكر بعد ذلك الكسوة ،يقوؿ" :و٢تا الكسوة كل عاـ مرة ُب أولو" :ىكذا كانوا ُب األزمنة ا١تتقدمة ،إذا

وٜتارا وعباءة ورداء وجلبابًا ،يشًتيو مرة
دخلت السنة اشًتى ٢تا كسوة ،يشًتي ٢تا مثبل ً
قميصا وسراويل ً
واحدة ،ويكفيها سنة.
أيضا كانت عادة الرجاؿ ٨تن قبل ٜتسُت أو ستُت سنة يبقى الثوب
ىذا كانت عادهتم ،وكذلك ً
القميص علينا سنة أو عشرة أشهر ،وال نيسلو إال با١تاء ُب كل أسبوع أو كل أسبوعُت ،يػُ ْي َسل ،وإذا غسلو
أيضا النساء ليس ٢تا ،ليس عندىا إال
أحدنا يبقى ليس عليو إال إزار إىل أف ٬تف الثوبٍ ،ب يلبسو ،وىكذا ً

ثوب واحد.

إذا انتهت السنة ،وإذا ىو قد بلي إذا تشقق ُب أثناء السنة ٗتيطو ،وترقع وسطو إذا احتاج إىل رقعة،
أيضا ثياب تنسج ُب الببلد العربية ،ال يستوردوف من الببلد
ترقعو من ثياب السنة ا١تاضية ،وتلك الثياب ً
أيضا رخيصة ،يعٍت كانوا يبيعونو بالذراع الذي ىو أربع وٜتسوف سنتيمًت.
البعيدة ،وىي ً
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الذراع بنصف الرياؿ أو الذراعُت برياؿ ونصفُ ،ب بعض األقمشة ،يعٍت قدر أف ا١تًت برياؿ ،قد يكوف
بأقل ُب بعض األقمشة ،فتكوف كسوهتا مكلفة عشرة رياالت ،ورٔتا ٜتسة رياالت ُب بعض األقمشة،
فتكفيها سنة ،وإذا كانت مًتفهة اشًتت كسوتُت ،كل كسوة بعشرة رياالت ،ىذه كانت عادة النساء قبل
ٜتسُت أو ستُت سنة قبل وجود ىذا التوسع١ ،تا فتح اهلل على الناس ىذه األمواؿ ،وكذلك انفتح باب
الواردات توسعوا ،حىت من قبل سنُت ُب بعض الببلد اليت فيها توسع.
٨تن ٨تكي حاؿ القرى الذين ىم ُب قلة من العيش .وأما ا١تدف الكبَتة كمكة والرياض و٨توىا ،فإف
عند كثَت منهم توسع ،حىت قبل أربعُت أو ٜتس وأربعُت سنة ،يذكر لنا أحد ا١تشائخ أف كثَتا من النساء،
عندىا ثياب ٢تا سنة أوسنتُت وثبلث سنوات ،وكل سنة تشًتي زيادة ،حىت أف الثوب يكلف ُب ذلك
الوقت ٜتسمائة لاير ،بينما الفقراء يكفيهم عشرة رياالت للثوب.
كثَتا من النساء
وىؤالء الذين يتوسعوف يصل الثوب إىل ٜتسمائة ُب ىذه األزمنة ،كما تسمعوف أف ً
كسوهتا تكلفها ألفا ،أو رٔتا ألفُت أو رٔتا ثبلثة آالؼ .ا١تًت الذي كانوا يشًتونو بعشرة أصبح اآلف يباع
ٓتمسمائة ا١تًت ،أو أربعمائة ،ال شك أف ىذا التوسع ألجل أف الناس توسعوا ُب األمواؿ ،وصاروا ٭ترصوف
على أف يقتنوا أرفع األقمشة وأعبلىا وأغبلىا.
قماشا ،رأت القماش اليايل ،ولو كاف رديئًا،
والنساء تساىلن ُب ذلك اآلف ا١ترأة إذا دخلت لتشًتي ً
الباعة يزيدوف عليها ،تأٌب إىل أحدىم ،فيقوؿ :ىذا ا١تًت ٔتائة ،وىذا ا١تًت ٔتائتُت ،وىذا بثبلٙتائة مع أهنا كلها
سواء ،فتقوؿ :أريد من الذي بثبلٙتائة ،ولو عنده ٓتمسمائة أو بستمائة ،تشًتي ٦تا ىو رفيع ،وال شك أف
ىذا من العبث ،وأنو من إضاعة األمواؿ.
أيضا وقع فيها من القدمي كثَتوف ،ذكر ابن القيم ُب كتابو الذي ُب احملبة اٝتو" :روضة
وىذه اإلضاعة ً

احملبُت ونزىة ا١تشتاقُت" يتكلم عن اٟتب الذي يبتلى بو كثَت من الناس أو من النساء.

رجبل عشق امرأة ١تا رأى عليها ثوبًا أعجبو من نوع القماش ،فصار كلما رأى ُب السوؽ ثوبًا
يذكر أف ً
مفصبل من ذلك النوع الذي رآه على معشوقتو ،اشًتاه حىت ١تا توُب ،وإذا عنده أكثر من مائيت ثوب ،يدؿ
ً
على أف الناس يشًتوف ما يناسبهم وما يعجبهم ،فإذا كاف ُب ىذه األزمنة فالكسوة على قدر ا١تناسبة.
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الناس ُب ىذه األزمنة توسعوا ُب باب الكسوة ،فا١ترأة تفرض على زوجها كسوة ُب كل مناسبة ،ففي
أيضا ُب أياـ ا١تناسبات حفبلت زواج إخوهتا أو أخواهتا،
أياـ األعياد كل عيد تطلب كسوة جديدة ،كذلك ً

أيضا كسوة جديدة كل مناسبة ،وإذا قيل ٢تا :عندؾ كسوة قريب شراؤىا ،تقوؿ :إف ىذه قد
تطلب ً
يوما أو نصف يوـ ،فتفرض أف ٬تدد ٢تا كسوة ُب كل مناسبة ،والرجاؿ يتسا٤توف
استعملت ،أو رؤيت ً

معهم ُب ذلك ،وكاف األوىل ا١تنع االمتناع؛ ألف ىذا من اإلسراؼ؛ وألنو من إيتاء السفهاء.
اهلل تعاىل يقوؿ:

          

()1

أي :ال

تسلطوىم على أموالكم فيفسدوىا ،فإذا كانت ا١ترأة تشًتي الكسوة بألف أو بألفُت أو بثبلثة آالؼ ،اعترب
أيضا فيما ٖتتاجو من اٟتلي ومن الزينة و٨توىا.
ذلك من السفو ومن اإلفساد ،ويقاؿ :كذلك ً

مثبل ٔتائتُت ،وتوجد ساعة
مثالو :إذا طلبت شراء ساعة يدوية ،فإنو قد يتنازؿ معها ،وتوجد ساعة ً

بألفُت ،وتوجد ساعة بعشرة آالؼ ،فكثَت من النساء تشًتي أعلى ما ٕتد ،ولو كانت ا١تاركة واحدة ،ولو
احدا ،ٮتيل إليها أف زيادة الثمن يدؿ على اٟتسن أو اٞتماؿ ،ويدؿ على القوة وا١تناعة
كاف االستعماؿ و ً

وما أشبو ذلك .

وقد أخربين الكثَت من الذين يستوردوف الساعات أهنا كلها سواء ،يعٍت أدواهتا وآالهتا الداخلية ،ال فرؽ
مثبل
بُت اليت قيمتها مائتُت واليت قيمتها عشرة آالؼ ،إال ُب االسم ،وُب ا١تورد تؤخذ من الذي يصنعها ً
سواء ُب الياباف أو ُب الصُت أو ُب أمريكا ،األدوات واحدة ال ٗتتلف ،ومع ذلك الذي يوردىا يكتب
عليها اٝتا ،أهنا ساعة كذا وكذا ،فإذا خيل إليهم أهنا من نوع كذا وكذا ،ظنوا أف ٢تا مكانة.
الذين يشًتوف الساعة اليت ٔتائتُت ،والذين يشًتوف الساعة اليت بألفُت أو ٓتمسة آالؼ أو بعشرة ٬تدوف
أعطاال من ىذه ،فلذلك نقوؿ:
أف االستعماؿ واحد ،وأنو ال فرؽ بُت ىذه وىذه قد تكوف ىذه أكثر
ً
الواجب األخذ على أيدي السفهاء.
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كذلك عاد إىل النفقة ،فقاؿ" :ومىت مل ينفق تبق ُب ذمتو"؛ وذلك ألف النفقة كما قلنا معاوضة ،فإذا
امتنع من النفقة عليها ،فلها أف تطالبو بنفقة ما مضى ،وال تسقط نفقة الزوجة ٔتضي الزماف ،سواء كاف تركو
مثبل ُب بيتو ،ومل ينفق عليها فأخذت تتكفف الناس ،وتسأؿ من آؿ فبلف أو
للنفقة لييبة أو لتساىل ،تركها ً
فبلف ،أو عرؼ حالتها بعض جَتاهنا ،أو بعض أىلها ،وأعطاىا ما يسد خلتها مدة شهر أو أشهر٢ ،تا أف
علي ىذا الشهر.
تطالب زوجها :أنت تركت اإلنفاؽ ّ

أنت تركت اإلنفاؽ علي ىذا الشهر أو ىذه السنة ،إما لكونك غائبًا ،وإما
٢تا أف تطالب زوجهاَ ،
علي
لكونك حاضرا ولكنك متساىل ،أنا أنفقت على نفسي من مايل ،أو أنفق علي أيب ،أو تصدؽ ّ
جَتاين أو أقاريب ،فاآلف أطالبك بنفقة ىذا الشهر ،ولو كاف قد مضى ولو عدة أشهر ،ولو عدة سنوات.

٢تا مطالبتو بنفقة ما مضى ،إذا مل ينفق بقيت النفقة دينًا ُب ذمتو ،إف أسقطت ذلك عنو ،وإال ألزـ
بيرامتو؛ ألف النفقة على الزوجة معاوضةٌ كما عرفنا.
إذا غاب وأنفقت من مالو ُب غيبتو ،فباف ميتًا -رجع عليها وارث؛ وذلك ألهنا تستحق النفقة ُب
حياتو ،مقابل ما بذلت لو نفسها.
شهرا أو سنة وىي ُب بيتو ،تنفق على نفسها من مالو ،على نفسها ىي من مالو ،تبُت أنو
فياب ً
مثبل ً

مات قبل سنة ،أو قبل ٙتانية أشهر ،إذا مل يتسامح معها الورثة ،أوطالبوىا بنفقة ما مضى ،ال يطالبوهنا
أيضا أف يسقطوا ما أنفقتو على نفسها ،أو على أوالدىا من
بالنفقة على أوالده ألف ٢تم حق ،وٯتكن ً
إرثهم.
ِ
الربع ،وأوالدؾ ٢تم حق ُب الًتكة ،و٨تن األوالد الكبار لنا حق،
أنت لك حق ُب الًتكة :لك الثُمن أو ُ
مثبل وترد عليهم ٜتسة آالؼ ،أو عشرة آالؼ٬ ،تعلوهنا
فعلينا أف نطالبك ٔتا أخذت ٍب نقتسمو .فيطالبوهنا ً
ُب الًتكة ويقسموهناٍ ،ب يعطوهنا نصيبها ُب الًتكة ،ويعطوف كل واحد من أطفا٢تا نصيبو ،أو يعطوهنا لوليهم؛
وذلك ألنو بعد موتو ينتقل ا١تاؿ إىل الورثة.
يقوؿ :ومن تسلم من يلزمو تسلمها ،أو بذلتو ىي أو وليها ،وجبت نفقتها ،ولو مع صغره ومرضو
وعنتو وجبو .
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إذا عقد الرجل على امرأة ،و١تا ًب العقد قالت لو :خذين إليك ،أنا بذلت نفسي .ليس عنده مانع،
شهرا أو س نة" ،وىي تبذؿ نفسهاُ ،ب ىذه اٟتاؿ ،إذا طالبتو بنفقة السنة ىذه،
ولكنو مل يتسلمها "تركها ً
لزمو أف يدفعها ،وكذلك لو مل يستلمها لزمو أف ينفق عليها.

ىي تقوؿ :خذين إليك ،أنا قد أعددت نفسي ،ليس ىناؾ مانع .وىو يقوؿ :مل أتأىب ،ومل أستعد.
ُب ىذه اٟتاؿ يلزمو نفقتها ،ولو كانت عند أىلها؛ ألهنا استعدت لبذؿ نفسها ،ولتسليم نفسها لو.
وكذلك إذا تسلمها "تسلم من يلزمو تسلمها" ،ابتدأت النفقة ،بذلت نفسها وقالت :خذين .يلزمو
النفقة ،ولو مل يأخذىا بذلو وليها "أبوىا أو أخوىا الذي ىو الويل" ،يقولوف لو :خذ امرأتك ،ال عذر لك،
قد عقدت عليها وأصبحت ُب ذمتك ،خذ زوجتك .فهو يعتذر بأنو غَت مستعد ،أو مل يتأىب ،فيطالبونو
ويقولوف :زوجتك قد بذلت نفسها ،خذىا وأعطنا نفقتها ،أنفق عليها ولو كانت عندنا؛ ألهنا بذلت لك
نفسها .فتجب عليو نفقتها ولو كانت عند أىلها.
صيَتا وعقد لو على امرأة ،وطلب أىل ا١ترأة أف يأخذىا ،وىي ٦تن يوطأ مثلها كابنة تسع ،وىو
لو كاف ً

أيضا تلزمو نفقتها ،أو يلزـ وليو أف يعطيها.
٦تن ٯتكن وطؤه ،ٯتكن أف يطأ كابن عشر ،ففي ىذه اٟتاؿ ً

يضا ،وبذلت نفسها أو بذلو وليها ،وجبت نفقتها ،وكذا لو كاف عنينًا أو ٣تبوبًا،
لو كاف الزوج مر ً
العنُت :ىو الذي ال ينتشر ،وال يكوف لو شهوة .ولكنو عقد على امرأة ،ومع ذلك بذلت لو نفسها،
وكذلك اجملبوب :الذي ىو مقطوع الذكر .إذا عقد لو على امرأة ،يلزمو أف ينفق عليها إذا بذلت لو نفسها.
يقوؿ :ولها منع نفسها قبل الدخول لقبض مهر حال ،ومع ذلك لها النفقة .
فإذا جاءىا وقاؿ :اذىيب معي .فقالت :أنا مستعدة أذىب ،ولكن أعطٍت بقية ا١تهر ،باقي يل عندؾ

ألفا ،فبل أذىب معك إال بعد أف تعطيٍت بقية الصداؽ .الذي ىو حاؿ غَت مؤجل ،ىل
ألف ،أو عشروف ً

٭تق ٢تا ىذا االمتناع؟

٭تق ٢تا؛ ألهنا منعت نفسها ْتق ،وألف ىذا شيئًا يفوت ،وألف االستمتاع هبا ال ٯتكن تعويضو ،ففي
ىذه اٟتاؿ ،يلزمو أف يعطيها صداقها ،وإذا مل يعطها فلها أف ٘تتنع ،امتنعت وبقيت عند أىلها ،امتناعها
أليس ْتق؟ امتناع ْتقُ .ب ىذه اٟتاؿ ىل ٢تا نفقة؟
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نعم ٢تا نفقة؛ ألف امتناعها ْتق .لو قاؿ :كيف أنفق عليها ومل أتسلمها؟ كيف أنفق عليها ومل أ٘تكن
من االستمتاع هبا؟
كامبل؛ ألف ىذا ىو
فنقوؿ :إنك أنت الذي أخللت بشرط ،وىو إعطاؤىا حقها ،أعطها صداقها ً
الذي عقد لك عليها ٔتوجبو ،فنحن نطالبك بالنفقة ،ونطالبك بالصداؽ ،فإذا دفعت الصداؽ سلمنا لك
ا١ترأة.
مىت ٬توز ٢تا طلب الفسخ؟ ُب حاالت:
معسرا ال يقدر على نفقة ا١تعسرين.
الحالة األولى  :إذا كاف ً

ا١تعسر قد تقدـ أنو إ٪تا عليو من أرخص األطعمة ،تعرفوف الفقراء يشًتوف أرخص ا٠تبوز؛ ألف قصدىم

بذلك سد اٞتوع ،وال يشًتوف اللحوـ ،وال يشًتوف الفواكو وما أشبو ذلك ،وال يشًتوف األشربة اليت يتفكو
هبا ،إ٪تا يشًتوف شيئًا يسد جوعو.

قدر أف ىذا الرجل ،ال يقدر حىت على شراء القوت الضروري ،الذي ىو من يابس ا٠تبز ،ىل تصرب

على ىذا اٞتوع؟
ُب ىذه اٟتاؿ ،أعسر بنفقة ا١تعسرين؛ ٢تا أف تطلب الفسخ ،تذىب إىل اٟتاكم وتقوؿ :ال أصرب عليو،
جوعا.
ليس عنده ما يقوتٍت ،أموت ً

أيضا ٢تا طلب الفسخ.
يوما وراء يوـُ ،ب ىذه اٟتاؿ ً
كذلك لو كاف ال ٬تد القوت إال ً

يشتيل ،وشيلو إما ٭تصل بو قوت يوـ ،والثاين ال ٭تصلو ،أو ٭تصل قوت نصف اليوـ ،ففي ىذه اٟتاؿ

أعسر ببعضها ،فلها طلب الفسخ ،لكن إذا أعسر بشيء ُب ذمتو ٢تا ،بعد أف سلمت نفسها ،ففي ىذه
مثبل إذا قالت :خذين ،ولو كاف الصداؽ مل تسلمو يل.
اٟتاؿ ال تطلب الفسخ ،وذلك ً
سلمت نفسها وذىبت معو ،والصداؽ دين ُب ذمتو ،مع أنو دين حاؿ ،وبعدما مضى عليها شهر أو
سنة ،طالبتو بالصداؽ :أعطٍت الصداؽ ،وإال ذىبت إىل أىلي .ىل ٢تا ذلك؟
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ليس ٢تا ذلك؛ ألهنا طاوعت ُب تسليم نفسها ،فيبقى صداقها ُب ذمتو إىل أف ٬تده

  

. )1(     
ثالثًا :إذا غاب وتعذرت عليها النفقة باالستدانة و٨توىا ،غيبة طويلة ومل يرسل ٢تا نفقة ،عجز عن
إرساؿ النفقة ،ومل ٕتد ومل تقدر على أف تستدين ُب ذمتو ،ومل يكن لو أقارب ينفقوف عليها ،فهل تصرب على
اٞتوع؟
ليس ٢تا ذلك٢ .تا أف تطلب الفسخ ،وكذلك إذا أعسر بالكسوة أو غاب ،وتعذرت الكسػوة وقتها ،ومل
ٕتد من يكسوىا ،ومل يكن عندىا أىل لو وال أقارب يكسوهنا.
كيفية الفسخ :أف ترفع إىل اٟتاكم ،واٟتاكم ينظر ُب ا١تسألة "قاضي البلد" ،فإذا اتضح لو أنو ليس ٢تا
أحد ينفق عليها ،وأ ف زوجها مل يًتؾ ٢تا نفقة ،وأنو عاجز عن النفقة ،أو أف زوجها غائب وال يدرى مىت
يقدـ ،ومل يرسل ٢تا ،ومل يكن لو أقارب ينفقوف عليها وعلى أوالده -فاٟتاكم ٮتوؿ أف يفسخ ،فيقوؿ :بناء
على غيبة فبلف ،وتعذر إنفاؽ زوجتو من مالو ،وبناء على الضرر الذي يلحقها ،حكمت بفسخ نكاحو
منها ،وأف ٢تا بعد العدة أف تتزوج ما شاءت.
ففي ىذه اٟتاؿ لو ذلك ،وإذا فسخ فهل عليها عدة؟ عليها االسترباء .إذا حاضت حيضة ،ولو كاف
معلوما أنو قد طاؿ غيبتو ،فبعد حيضة واحدة ٢تا أف تتزوج.
ً

إذا غاب زوجها واستدانت ،استدانت ُب ذمتها للنفقة عليها ،والنفقة على أوالدىا األطفاؿٍ ،ب رجع

الزوج ،ففي ىذه اٟتاؿ تطالبو بوفاء ىذا الدين ،تقوؿ :علي لفبلف مائة ،أنفقتها علي وعلى أوالدي ،وعلي
لفبلف مائتاف ،وعلي لفبلف ألف؛ بسبب أنك ما تركت لنا نفقة ،فنحن اضطررنا لبلستدانة٢ .تا ذلك٢ ،تا
أف تطالبو بالتعويض ،فيوُب الديوف اليت عليها.
انتهى ما يتعلق بالنفقة على الزوجة ،الفصل الذي بعده يتعلق بالنفقة على األقارب .النفقة على األقارب:

 - 1سورة الطالق آية .7 :
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األقارب تعرفوف أهنم األصوؿ ،والفروع ،واٟتواشي ،وذوي األرحاـ ،وال يدخل فيهم األقارب من
الرضاع.
فأما الذين تلزمو نفقتهم بكل حاؿ ،فإهنا تلزـ ألصولو وفروعو ،سواء كانوا وارثُت أو غَت وارثُت ،إذا
افتقروا واستيٌت وجبت عليو ،فمنهم األبواف :حق على ولد٫تا أف ينفق عليهما ،وإذا كاف ٢تم عدة أوالد،
وزعت النفقة على األوالد ،إال إذا كانوا فقراء استقل هبا من كاف غنيًا ،إذا كاف أبواه ْتاجة إىل النفقة
الضرورية "النفقة با١تعروؼ" ،فينفق عليهما ،وال يقوؿ :إف أوالدكم كثَت .ألهنم قد يقولوف :أوالدنا فقراء
مثلنا ،فنحن ْتاجة ،أنفق علينا.
ال شك أف ىذا من حق الوالدين؛ اهلل -تعاىل -أمر باإلحساف إليهما:

   

()1

فهل من اإلحساف أيًتكهما جائعُت؟!
ال شك أف إنفاقو عليهما يعترب من اإلحساف



 )2(   كذلك األجداد واٞتدات

موجودا وأبوؾ موجود ،ولكن أباؾ فقَت وأنت غٍت ،عليك أف تنفق على
٢تم حق الوالدة ،فإذا كاف جدؾ
ً
جدؾ كما تنفق على أبيك ،وكذلك اٞتدات :سواء من قبل األب ،أو من قبل األـ ،وكذا اٞتد أبو األـ،

قادرا
ولو كاف من ذوي األرحاـ ،واٞتدة أـ األـ ،ولو كانت من ذوي األرحاـٕ ،تب عليك نفقتهم إذا كنت ً
وكانوا ٤تتاجُت ،وإذا كاف أوالدىم موجودين فالنفقة على األوالد ،ال على أوالد األوالد.
مثبل اٞتد فقَت ،جدؾ فقَت وأبوؾ غٍت ،وأنت غٍت ،من الذي ينفق على جدؾ؟ ينفق عليو
إذا كاف ً
ولده؛ ألنو أقرب ،وألنو الذي يرثو ،فينفق عليو ولده وال يقوؿ :أنفق علي يا ولد الولد.
فقَتا،
أنت تقوؿ :ىناؾ من ىو مثلي ُب اليٌت ،وأقرب لك مٍت .فينفق عليو ولده ،فإف كاف ولده ً
وأوالده كلهم فقراء ،طالب ولد الولد.
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فاٟتاصل أنو ٕتب عليو النفقة با١تعروؼ ،يعٍت :با١تعتاد "ال إسراؼ وال تقطَت" .ينفق على أبويو نفقة
كفاؼ ،فليس ٢تما أف يطالباه بالتوسع ،فبل يقوالف لو :أنت ُب سعة ،وأنت ُب ثروة ،وعندؾ أمواؿ طائلة،
فنريد أف توسع علينا ،نريد أف تسكننا ُب مساكن عالية ،ونريد أف تفرش ا١تساكن بفرش عالية ،ونريد أف
ترفهنا باألمتعة اٟتسنة ،ونريد أف تشًتي لنا الكسوة اليالية ،وأف تعطينا من أنواع اللحوـ ،ومن أنواع
الفواكو ،ومن أنواع ا٠تضار ،وما أشبو ذلك.
ليس ٢تما مطالبتك إال بالنفقة با١تعروؼ ،أي :النفقة ا١تعتادة ،ليست الزائدة .ىذه نفقة أبويو :أبوه
وجده "جده أبو أبيو ،جده أبو أمو" ،وكذلك أجداده وإف بعدوا :أمو وجدتو "أـ األـ ،أو أـ األب"،
وجدهتا وجدة أبيو ،وإف علت اٞتدات ،كل ىؤالء يسموف أصوال ،يلزمو أف تنفق عليهم ،إذا مل يكن ىناؾ
أقرب منهم.
ثانيًا :الفروع.

"ذكورا وإناثًا" ،ولو كانوا أجانب،
"ذكورا وإناثًا" ،وأوالد األوالد ،وأوالد أوالد األوالد
الفروع ىم األوالد
ً
ً

مثبل
فمثبل :بنت بنتك قد تكوف أجنبية ،أبوىا ً
إذا افتقروا ومل يكن ٢تم من ينفق عليهم ،فإنو ينفق عليهمً ،

الذي ىو زوج بنتك فقَت ،وأمها اليت ىي بنتك فقَتة ،وأنت غٍت ،فعليك أف تنقذىا "تعطيها نفقة الفقراء"،
أي :تعطيها كفافًا ،تنفق عليها با١تعروؼ.

أيضا -إذا افتقر وكاف أبوه وكانت أمو ،وكاف أقاربو الذين يرثونو فقراء
كذلك ً
مثبل :ابن بنتك -أجنيب ً

فعليك نفقتو ،وبطريق األوىل ابن ابنك وبنت ابنك ،الذين ينتسبوف إليك ،ولو كانوا بعيدا ،ولو كانوا ابنا بن ابن ابن ،أو كذلك بنت ابن ابن ابن ،أو بنت بنت بنت ابن ،أو بنت بنت بنت بنت ،يعٍت :الفروع.
مثبل أف ساؽ الشجرة لو فروع،
فروعا لكٔ ،تنزلة فروع الشجرة ،أنت تعرؼ ً
كلهم وإف سفلوا يسموف ً

"ذكورا وإناثًا" ،وأوالدىم وأوالد أوالدىم.
فهؤالء الفروع ىم أوالدؾ ً

ساؽ ال شجرة لو عروؽ ٦تتدة ُب األرض ،ىؤالء ىم األصوؿ ،أصولك الذين ىم آباؤؾ وأجدادؾ

"ذكورا وإناثًا" ،فمثل ىؤالء تلزـ نفقتهم ١تن كاف غنيًا.
ً
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مثبل :أنا ال أرث من ابٍت ىذا "من ابن ابٍت" ،إذا مات فإنو يرثو ابٍت ،الذي ىو أبوه ا١تباشر
قد تقوؿ ً
وأنا جده ،فكيف أنفق عليو وأنا ال أرث منو؛ ٤تجوب ٔتن ىو أقرب مٍت؟
اٞتواب :أف الذي حجبك فقَت .صحيح أنو أقرب ،أنت جده ،أبوه موجود ،ولكن أباه فقَت وىو فقَت،
أيضا فقَتا ،لو مات جدؾ ما ترث منو مَتاثو ألبيك؛
فقَتا وأبوؾ ً
وكذلك ً
أيضا األصوؿ :إذا كاف جدؾ ً
٭تجبك أبوؾ ،وإ٪تا أنت اليٍت وأبوؾ فقَت ،وجدؾ فقَت ،وابنك فقَت ،وابن ابنك فقَت ،فتنفق على جدؾ مع
أنك ٤تجوب ،وتنفق على ابن ابنك مع أنك ٤تجوب؛ حجبك معسر.
ىذا بالنسبة لؤلبوين وللفروع "يعٍت :األصوؿ والفروع" ،بالنسبة للحواشي .اٟتواشي :ىم اإلخوة
وبنوىم ،واألخوات ،واألعماـ وبنوىم ،ىؤالء اٟتواشي ،أعماـ األب وأعماـ اٞتد ،أبناء العم وما أشبههم،
أيضا يعتربوف من األقارب٢ ،تم حق عليك ،الدليل قولو -تعاىل:-
ىؤالء ً
( )1وقوؿ اهلل -تعاىل:-



     

. )2(     

فلهم حق عليك :حق ا لصلة ،وحق القرابة ،وحق ا٢تدية والزيارة واالستزارة ،واإلكراـ واالحًتاـ والرب و٨تو
ذلك ،لكن بالنسبة للنفقة :مىت ٕتب عليك نفقة أقاربك :إخوتك وأخواتك وأعمامك وبنوىم ،مىت ٕتب؟
ٕتب على من ترثو بفرض أو بتعصيب ،إذا كنت ترث ىذا اإلنساف الفقَت لو مات ،فإف عليك نفقتو
فقَتا ،ولو كاف الذي حجبك فقَت.
إذا افتقر ،فإذا كنت ال ترثو فليس عليك نفقتو ،ولو كاف ً

احدا منهما ،إذا مات ىذا
إذا كاف لك أخواف من األب ،و٫تا شقيقاف ،و٫تا فقَتاف ،فأنت ال ترث و ً

ورثو أخوه الشقيق ،وأنت ال ترث منو ،ال ٕتب عليك نفقة واحد منهما؛ وذلك ألنو ال ٭تصل التوارث ،فلو
مات واحد منهما ،فإنك ترث اآلخر ،فعليك نفقتو ألنك أصبحت وارثًا ،الذي حجبك قد توَب.
فاٟتاصل أف النفقة على ذوي القرابة ،إ٪تا تكوف إذا كاف وارثًا ،استدلوا بقولو -تعاىل:-

 

                

 - 1سورة اإلسراء آية .26 :
 - 2سورة النساء آية .36 :
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()1

ٍب قاؿ:

      

()2

"وذلك" أي :مثل ما على

مثبل بالفرض أو بالتعصيب.
الوارث "ا١تولود لو" ،الذي عليو ىو النفقة ،الذي ترثو ً
األخ من األـ إذا افتقر ،وأنت من ٚتلة الذين يرثونو ،فإنك تنفق عليو ،أنت إذا مات ال ترث منو إال
السدس ،ولكن أنت من ٚتلة الورثة ،فإف كاف لو أوالد "ذكورا أو إناثا" حجبوؾ ،فبل يلزمك أف تنفق عليو؛
مثبل :األـ ترث ولدىا ،ال ترث منو إال السدس ،إذا كاف لو أوالد ،أو لو ٚتع
ألنك لست بوارث ،وكذلك ً
من األخوة ،فإذا افتقر ولدىا تعطيو؛ وذلك ألهنا ترثو ،ألنو من الفروع ،وألهنا أحد األبوين ،فليست مثل
الوارث ،أما بالنسبة إىل الذين يرثوف بفرض كاألخت.
األخت إذا مات أخوىا ،فإهنا ترث منو النصف ،ىذا إرث بفرض ،فإذا افتقر أخوىا وىي غنية ،فعليها
أف تنفق عليو؛ ألهنا من ٚتلة ورثتو ،إذا كانت ما ترث إال أشياء يسَتة.
مثبل لو بنتاف يرثاف الثلثُت ،ولو زوجة ،ولو أـ ،ولو أخت شقيقة غنية ،بناتو وىو فقَت ،وأمو
إذا كاف ً
فقَتة ،وزوجتو فقَتة ،وأختو غنية ،مَتاث أختو كم ترث؟ ترث بالتعصيب ،ولكن إ٪تا ترث واحدا من أربعة
سهما" ،ترثو بالتعصب مع اليَتُ ،ب ىذه اٟتاؿ ،عليها أف تنفق عليو إذا
وعشرين "سهما من أربعة وعشرين ً

يسَتا.
افتقر ،ولو كانت ال ترث منو إال شيئًا ً
فاٟتاصل أف كل من ترث منو بفرض أو بتعصيب ،إذا افتقر من أقاربك :كإخوة وأخوات ،وعم وأعماـ
وبٍت عم ،وبٍت أخ وبنات أخ و٨تو ذلك ،فإنك تنفق عليهم؛ ألنك من ٚتلة الورثة ،أما إذا كنت ترثو
بالرحم ،فا١تَتاث بالرحم فيو خبلؼ؛ فلذلك ال يلزمك اإلنفاؽ عليو ،يعٍت :كا٠تاؿ وابن األخت.
متفقا عليو ،وكذلك إذا افتقر
إذا افتقر ابن أختك وأنت خالو ،ما تلزمك النفقة عليو؛ ألف ا١تَتاث ليس ً

خالك أو خالتك أو ابن خالك ،ال يلزمك النفقة عليهم؛ ألنك ال ترثهم.

أما عمودي النسب :األصوؿ والفروع ،فإهنم ببل شك -يتوارثوف أو ال يتوارثوف -النفقة واجبة عليك،
ولو كنت غَت وارث٤ ،تجوبًا ٔتن ىو أقرب منك ،فيستثٌت عمودي النسب.
 - 1سورة البقرة آية .233 :
 - 2سورة البقرة آية .233 :
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فقَتا .يعٍت :ما عنده القوت الضروري .وشرط ثاف :عجزه عن
الشرط :أف يكوف ذلك الذي تنفق عليو ً

التكسب.

مثبل ابن عمك ،أنت الذي ترثو ،ولكنو قوي وصحيح البدف ،وعاقل وفارغ ،تأمره وتقوؿ:
فإذا كاف ً
تكسب ،اشتيل يا ابن عمي ،ال تقعد عالة علي وعلى الناس ،أنت تقدر على أف تشتيل وتتكسب
عاجزا؛ ١ترض أو عاىة أو إعاقة أو كرب سن ،ففي ىذه
وٖتًتؼ ،اٟترؼ كثَتة ال تبق عالة .أما إذا كاف ً
مثبل ً
اٟتاؿ ٕتب نفقتوٕ ،تب نفقتو على أقاربو الذين ىم أغنياء وبينهم توارث.

مىت ٕتب عليك نفقتهم؟ إذا فضل عن قوتك ما يقوهتم ،إذا كانت نفقتهم فاضلة عن قوت نفسك،
قياسا على زكاة الفطر.
وعن قوت زوجتك ورقيقك -الرقيق يعٍت :ا١تملوؾ -ليومك وليلتكً ،

تقدـ ُب زكاة الفطر أنك تبدأ بنفسكٍ ،ب بعد ذلك تبدأ بزوجتكٍ ،ب برقيقكٍ ،ب بعد ذلك بأبويك

وبأوالدؾٍ ،ب بعد ذلك بأقاربك الذين ىم فقراء :كإخوة وأخوات ،وأعماـ وعمات و٨توىم ،فيقولوف:
ترتيبهم ُب ىذا على ترتيبهم ُب ا١تَتاث.
مثل ًًا :أنا ما عندي إال قوت إنساف ،زائد على قوٌب وقوت عيايلَ ،م ْن أعطيو؟
إذا قلت َ

تعطيو الوالدة ،فإف كاف عندؾ قوت اثنُت ،أعطيتو األبوين ،زائد على قوت نفسك ،وعلى قوت من

ٖتت يدؾ ،من أوالدؾ و٨توىم ،إذا كاف عندؾ قوت ثبلثة ،أعطو أخاؾ الشقيق أو أختك ،وىكذا كفطره.
مثبل :رأس مايل ألف ،أشًتي
إذا ما كاف عندؾ زائد ،إال رأس مالك الذي أنت تتجر بو ،أنت تقوؿ ً
ياال ،أقوت هبا نفسي ،وأقوت أوالدي .فهل نلزمك أف
مثبل :ثبلثُت ر ً
بو كل يوـ بضاعة وأبيعها ،وأربح فيها ً
تعطيو من رأس ا١تاؿ الذي ىو األلف ،الذي ىو رأس مالك الذي تتجر بو؟
ما يلزمك؛ ألف إذا نزعنا منو كل يوـ ثبلثُت "كل يوـ" ،بقيت بدوف رأس ماؿ؛ فحينئذ تتضرر ويتضرر
من ٖتت يدؾ؛ ألنك تتجر ُب ىذا ا١تقدار من ا١تاؿ ،فبل يؤخذ من رأس ا١تاؿ.
إذا مل يكن عندؾ إال بيتك ،فهل يلزمك أقاربك ،ويقولوف :بع البيت وأنفق علينا؛ فإننا ُب حاجة؟ أو
عندؾ سيارتك اليت تنتقل عليها ،فهل يلزمك الشرع أف تبيع سيارتك ،وتنفق على أعمامك ،وعلى أوالدؾ
أعمامك ،وعلى أجدادؾ ،وعلى أوالد بناتك؟
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ما يلزمونك بذلك؛ ألف ُب ىذا ضرر عليك ،إذا مل يكن عندؾ إال آلة الصنعة ،آلتك اليت إذا كنت ذا
صنعة ،فبل يلزمك أف تبيعها؛ ألنك تعمل هبا.
مثبل :اٟتداد عنده آلة اٟتدادة ،ما يلزمو أف يبيعها ،النجار عنده آلة النجارة ،اٟتبلؽ عنده آلة اٟتبلقة،
ً
مثبل ،البناء عنده آلة البنا ،وأشباه ذلك ،فبل يلزمو القاضي أف يبيع آلة صنعتو،
اٟتجاـ عنده آلة اٟتجامة ً
فقَتا ،كما أف أولئك الذين معو يعتربوف فقراء.
ألجل اإلنفاؽ على أقاربو ،بل يكوف ً
نقف على ىذا.

غدا -إف شاء اهلل.
وتسقط بمضي زمن  .نقرؤه مع الفصل الذي بعده ً

دائما نفضل البداية بالشبكة،
أحسن اهلل إليكم .األسئلة حقيقة كثَتة ً
جدا ،منكم ومن الشبكة ،ولكن ً

أيضا لئلخوة ُب الشبكة ،أف تطرح األسئلة فقط اليت ُب ا١توضوع.
وأعتذر ً
ىذا يقوؿ:

س  :إذا كاف رجل عنده أكثر من امرأة ،وإحداىن كاف عندىا أطفاؿ ،واألخريات ليس عندىن
احدا من ا١تاؿ؟ أـ أف ا١ترأة اليت عندىا
مبليا و ً
أطفاؿ ،ىل يقاؿ بأنو ال بد من أف يعطي ٞتميع النساءً ،
خَتا.
أوالد تستحق أكثر؟ وجزاكم اهلل ً
ج :يعطي الزوجات قدر حاجتهن ،ويعطي األوالد قدر حاجتهن ،األوالد نفقتهم نفقة أقارب،

والزوجات نفقتهن نفقة معاوضة ،فيسوي بُت الزوجات ُب النفقة اليت ٗتصهن ،وأما األوالد فيعطي أـ أوالده
نفقة أوالدىا ،واليت ليس ٢تا أوالد ال تطالبو وتقوؿ :أعطٍت مثل فبلنة .يقوؿ :ما أعطيتها شيئا ،إ٪تا أعطيت
أوالدي.
أحسن اهلل إليكم .وىذه سائلة من بريطانيا تقوؿ:
س  :إنو ُب حالة حصوؿ خبلؼ بُت الزوج والزوجة ،فإف احملاكم األوربية ٖتكم أف يلحق األبناء باألـ،
خَتا.
فهل ٬توز التحاكم إىل احملاكم األوربيةُ ،ب حالة وجود خبلؼ بُت الزوجُت؟ وجزاكم اهلل ً
شرعا ال ٬توز؛ األوالد يتبعوف أباىم ،والنفقة على أبيهم ال على أمهم ،ولكن إذا طلبت األـ أف
جً :
ٖتضن أوالدىا ،وأبرأت الزوج من نفقتهم ،فلها ذلك.
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وىذا يقوؿ -أحسن اهلل إليكم:-
س  :معايَت قبوؿ الزوج ،ىل ىي الرضا با٠تلق والدين؟ فما ىو الضابط الشرعي ،أو ا١تقياس بالنسبة
عموما؟
للدين :أىو الصبلة فقط ،أو االستقامة على دين اهلل ً

ج :ال شك أف ا١تقياس ىو االستقامة ،ليس ٣ترد الصبلة ،فبل بد من األعماؿ ا١تفروضة ،وال بد من

ترؾ احملرمات ،وال بد من ترؾ ما ٭تبط األعماؿ ،كالشركيات وما أشبهها.
وىذا يقوؿ -فضيلة الشيخ:-
علما بأف
س  :إذا كاف ىناؾ ًأما ٢تا عدد من األبناء ،وتوُب زوجها ،فعلى من ٕتب نفقتها من األبناءً ،

خَتا.
ٚتيع أبنائها كبار ُب السن ،وقادروف على النفقة عليها؟ وجزاكم اهلل ً
ج :توزع عليهم إذا تشاحوا ،إف تربع أحدىم وقاؿ :أنا أقوـ بنفقة والدٌب .فلو أجر ،وإذا تشاحوا
شهرا.
قسمت النفقة ،على كل واحد قسطو ،إف كانوا ثبلثة تقاٝتوىا أثبلثاً ،أو كل واحد منهم ينفق عليها ً
ىذا ما ٝتح بو وقت الشيخ -حفظو اهلل تعاىل -ومل يبق على األذاف إال وقت قليل ،رفع اهلل درجة
شيخنا :الشيخ عبد اهلل ،وجعل ما قالو ُب ميزاف حسناتو.
امتنع من وجبت عليو النفقة
 . اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-وإف امتنع من وجبت عليو ،رجع عليو منفق بنية الرجوع ،وىو على كل بقدر
إرثو ،وإف كاف أب انفرد هبا .

ِ
كثَتا ،وير٭تو وقت قائلة ونوـ ولصبلة فرض ،وعليو
وٕتب عليو لرقيقو ولو ً
آبقا ً
وناشزا ،وال يكلفو ُمش ًقا ً

علف هبائمو وسقيها.

مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدىا،
وإف عجز أجرب على بيع أو إجارة أو ذبح مأكوؿ ،وحرـ ٖتميلها ً

وضرب وجو ووسم فيو ،و٬توز ُب غَته ليرض صحيح.
فص ػػل
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وٕتب اٟتضانة ٟتفظ صيَت و٣تنوف ومعتوه.
واألحق هبا أـٍ ،ب أمهاهتا القرىب فالقرىبٍ ،ب أبٍ ،ب أمهاتو كذلكٍ ،ب جدٍ ،ب أمهاتو كذلكٍ ،ب أخت
ألبوينٍ ،ب ألـ ٍب ألبٍ ،ب خالةٍ ،ب عمةٍ ،ب بنت أخ ،وأختٍ ،ب بنت عم وعمةٍ ،ب بنت عم أب وعمتو
٤ترما ألنثىٍ ،ب لذي رحمٍ ،ب ٟتاكم.
على ما فصلٍ ،ب لباقي العصبة األقرب فاألقرب ،وشرط كونو ً

وال يثبت ١تن فيو رؽ ،وال لكافر على مسلم ،وال لفاسق ،وال ١تزوجة بأجنيب من ٤تضوف من حُت عقد.
وإف أراد أحد أبويو نقلو إىل بلد آمن ،وطرقو مسافة قصر فأكثر ليسكنو فأب أحق ،أو إىل قريب

للسكٌت فأـ ،وٟتاجة مع بعد أو ال فمقيم.
عاقبل ُخَت بُت أبويو.
وإذا بلغ صيب سبع سنُت ً
وال يقر ٤تضوف بيد من ال يصونو ويصلحو.

وتكوف بنت سبع عند أب ،أو من يقوـ مقامو إىل زفاؼ .
السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو.


 .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو

أٚتعُت.
النفقة :ىي تعميم القوت واليذاء ١تن ٕتب عليو نفقتو .وقد عرفنا أف نفقة األقارب ،إ٪تا ىي لسد
للمنفق عليو
اٟتاجة وسد الفاقة ،وليست معاوضة؛ و٢تذا تسقط ٔتضي الزمافٔ ،تعٌت أنو إذا مل ينفق ،فليس َ

مطالبتو.

مثاؿ ذلك :إذا وجبت عليو النفقة ألبويو ،ومل ينفق لييبة أو النشياؿ ،ومضى عليهما شهر وىو مل
ينفق عليهماٍ ،ب إهنما أنفق عليهما بعيد أو سأالٍ ،ب جاء -فليس ٢تما مطالبتو بنفقة ما مضى ،وكذلك لو
غاب عن أوالده ،وأنفقوا على أنفسهم ،أو أنفق عليهم متربع ،فإذا جاء بعد شهر أو بعد شهرين ،فليس
٢تم مطالبتو بنفقة ما مضى.
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وكذلك نفقة اإلخوة :اإلخوة ألب أو ألبوين أو ألـ ،إذا ترؾ اإلنفاؽ عليهم؛ إما لسوء معاملة ،وإما
لييبة ،جاء بعد شهر أو شهرين ،فهل يقوؿ أخوه :أعطٍت نفقة الشهرين ا١تاضيُت؛ فإين اقًتضت أو سألت
الناس أو تكلفت واحًتفت؟ ليس لو مطالبتو بنفقة الشهر ا١تاضي ،أو األشهر ا١تاضية؛ ألف النفقة إ٪تا ىي
سد فاقة وقد حصل.
وذكروا من ذلك نفقة ا١ترأة اٟتامل :إذا طلقها ثبلثًا فإف النفقة تسقط ٔتضي الزماف؛ ألف النفقة ألجل
اٟتمل ،فإذا قالت :تركت اإلنفاؽ علي ،واهلل يقوؿ:
   

()1

       

واآلف تركت اإلنفاؽ علي ٜتسة أشهر ،أو عشرة أشهر ،أعطٍت نفقة ا١تاضي .ال

تطالبو بذلك؛ ألهنا نفقة قريب ،وىي تسقط ٔتضي الزماف ،وكذلك نفقة بقية األقارب ،تسقط ٔتضي
الزماف.
يقوؿ ىنا" :وإن امتنع من وجبت عليو ،رجع عليو منفق بنية الرجوع" .صورة ذلك :إذا امتنع الوالد
من النفقة على أوالده؛ إما إلعسار ،وإما لييبة ،وإما لسخط ،سخط على أوالده وقاؿ :ال أنفق عليكم،
جوعاٍ .ب إف أحد اٞتَتاف أخذ ينفق عليهم و٭تسب :أنفقت عليهم ُب شهر كذا ألفا ،وُب الشهر
موتوا ً
الذي بعده ٙتا٪تائة ،وُب الشهر الذي بعده ٜتسمائة.
جوعا ،فرفقت هبم وأنفقت عليهم ،وكتبت ما صرفتو
ُب ىذه اٟتاؿ يطالبو ،يقوؿ :رأيتهم كادوا ٯتوتوف ً

مثبلُ -ب قهوة ،وكذا وكذا ُب
عليهم ،صرفت عليهم كذا وكذا ُب خبوز ،وكذا وكذا ُب أرز ،وكذا وكذا ً -
شاي ،وكذا ُب كسوة ،وكذا ُب ٟتم ،اٞتميع ألف أو ألفاف.
يطالبو ،يلزـ األب أف يعطيو؛ ألنو أنفق بنية الرجوع ،ناويًا أف يرجع على والدىم ،وىكذا غَت الوالد :لو

أف إنسانًا ٕتب نفقتو على أخيو الشقيقٍ ،ب إف األخ الشقيق الذي ىو غٍت ،تييب ١تدة شهر ،كاف ىناؾ

جار لو أخذ ينفق عليو ويعد :أنفقت ُب األسبوع األوؿ مائة ،األسبوع الثاين مائتُت ،األسبوع الثالث مائة
ٌ
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وٜتسُت ،أخذ ٭تسب عليو ،و١تا جاء األخ الذي ىو غٍت ،قاؿ جاره :أنا أنفقت على أخيك ،وىذه أرقاـ
اٟتساب الذي أنفقتو ،أعطٍت ألين نويت الرجوع.
يلزـ األخ أف يوُب "أف يعطيو"؛ ألنو ناب عنو ناويًا الرجوع فيلزمو ،أما إذا نوى التربع ،قاؿ :ىذا
ضعيف وليس عنده أحد اآلف ،وأخوه قد تييب عنو ،أو أخوة حسده وغضب عليو ،قطع النفقة عنو ،من
ألفا أو ألفُت ،فهل لو أف
أين يأكل؟ ومن أين يشرب؟ فرٛتو إنساف وتربع ،وأنفق عليو ،وصرؼ عليو ً

يطالب هبا؟

ليس لو ذلك؛ ألنو متربع ،نوى باإلنفاؽ عليو األجر والرٛتة بو؛ حىت ال يتضرر.
إذا وجبت النفقة على اثنُت أو على ثبلثة أو أربعة ،فإهنا توزع عليهم ،إف كانت درجتهم سواء،
فقَتا ،ولو أوالد ٜتسة ،كلهم أغنياء ،والنفقة اليت ٭تتاجها
يدفعوهنا شهريًا أو سنويًاً ،
مثبل :إذا كاف الوالد ً
الوالد شهريًا ألف ،نوزعها عليهم :كل واحد عليو مائتاف ،يدفعوهنا ألبيهم شهريًا ،وإذا قاؿ أحدىم :أنا
أشًتي هبا ٢تم حاجات .فلو ذلك ،إذا قاؿ :أنا أشًتي ٢تم هبذه ا١تائتُت .يشًتي هبا ٢تم قهوة ،أو أشًتي

ٟتما فلو ذلك؛ ألهنم ٦تن ٭تتاجوف إىل ذلك.
فاكهة ،أو أشًتي ً

فإف كاف إرثهم يتفاوت :كابن وبنت ،وكلهم أغنياء واألب فقَت أو األـ -فإنا ٧تعل على االبن ثلثي

النفقة ،وعلى البنت الثلث؛ ألنو ىكذا مَتاثهم.
أيضا أختاف من
وكذا إذا كانوا ورثة متفاوتُت ،فإذا كاف اإلنساف فقَتا ،ولو أختاف غنيتاف شقيقتاف ،ولو ً

األـ غنيتاف ،معلوـ أف األختُت الشقيقتُت يرثاف الثلثُت ،عليهما الثلثاف من النفقة ،وكذا األختاف من األـ
يرثاف الثلث ،عليهما ثلث النفقة ،تقدر النفقة وتدفع :ىاتاف الثلثُت ،وىاتاف الثلث ،فإف كاف...
مثبل ىذه األخت ٢تا أختاف شقيقتاف ،وأخت من األـ وأـ ،وكلهم أغنياء ،قسمنا نفقة
ىذا إف كانت ً
ىذه األخت الفقَتة٧ :تعل على أمها السدس ،وأختها من األـ السدس ،وأختها الشقيقة الثلث ،وأختها
الشقيقة األخرى الثلث ،فتكوف أثبلثًا :على األـ واألخت ألـ الثلث ،وعلى كل واحد من األختُت الثلث.
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فإذا كاف أخت شقيقة و٢تا شقيقة ،و٢تا أخت من األب ،وأخت من األـ وأـ ،فإنا نوزعها عليهم ،فنقوؿ:
الشقيقة ترث النصف ،عليها نصف النفقة ،واألخت من األـ ترث السدس ،عليها سدس النفقة ،واألخػت
من األـ عليها سدس النفقة ،واألـ عليها سدس النفقة .أي :بقدر مَتاثهم .مقدار النفقة:
يقوؿ :وىي على كل بقدر إرثو ،وإن كان أب انفرد بها .
أب غٍت ،و ٌأـ غنية ،وزوجة غنية ،نفقتو كلها على الوالد؛ لقوؿ اهلل -
لو كاف ً
رجل فقَت ،ولو ٌ
مثبل ٌ
()1
مأمورا باإلنفاؽ على زوجاتو ،فكذلك على أوالده،
كاف
فإذا
تعاىل      :-
ً
فينفرد بالنفقة على أوالده.
وىذا ىو ا١تعتاد :أف الوالد ٬تمع ا١تاؿ لينفقو على أوالده ،فينفرد بنفقة الفقَت منهم ،ولو كاف منهم
أغنياء ،فالولد الفقَت يطلب النفقة من أبيو ،وال يطلبها من أخيو ،إذا كاف لو أخ غٍت وأب غٍت ،فإف نفقتو
على الوالد ،ىذا ىو ا١تعتاد :األب يتفرد بنفقة أوالده.
انتهى ما يتعلق بالنفقة على األقارب مع االختصار . ،النفقة على الرقيق :
بقي ذكر النفقة على الرقيق ،الذي ىو العبد ا١تملوؾٕ ،تب عليو الرقيقة؛ وذلك ألنو ٦تلوؾ لو ،وألنو
علي واستخدمٍت ،وإال فبعٍت أو أعتقٍتٕ .تب عليو للرقيق.
يقوؿ :أنفق ّ

مثبل من األمة :إذا كاف لو أمة ٯتلكها ،ولكنها امتنعت من ٘تكينو "إذا
وناشزا" .النشوز يكوف ً
"ولو ً
آبقا ً

ناشزا .فهل ينفق عليها؟
أراد ٚتاعها امتنعت" -اعتربت ً

نعم ألهنا ملكو ،أما الزوجة إذا نشزت سقطت نفقتها؛ ألف نفقتها معاوضة ،وأما األمة فإف نفقتها

ناشزا ،وينفق على العبد ولو آبق .أي :ىرب؛ ألنو مل
ألجل ا١تلك .أي :ىي ملكو ،فينفق عليها ولو كانت ً
ٮترج عن ملكو ،ىذا بالنسبة للنفقة ،وىي على ا١تعتاد ،ولكن يتأكد عليو أف يسويو بنفسو.
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عبدا ،فقاؿ لو" :يا ابن السوداء" .فقاؿ
تذكروف حديث أيب ذر الذي ُب الصحيح  :ذكر أنو َعيَػَر ً

النيب " أعَتتو بأمو؟ إهنم إخوانكم خولكم ،جعلهم اهلل ٖتت أيديكم ،فمن كاف أخوه ٖتت يده فليطعمو
٦تا يطعم ،وليلبسو ٦تا يلبس ،وال تكلفوىم ما ييلبهم ،فإف كلفتموىم فأعينوىم" . 
يعٍت قولو" :إخوانكم خولكم" .ا٠توؿ :ا٠تدـ" .جعلهم اهلل ٖتت أيديكم"٦ :تاليك .ا١تملوؾ ما
يستطيع أنو ٮترج من سلطة سيده؛ فهو مستوؿ عليو٦ ،تلوكة عليو منافعو ،فلذلك ال يستطيع أف يتخلص،
فتجب نفقتو على سيده ،كما أنو يستخدمو ،يستخدمو فيما يطيقو ،يقوؿ ُب ىذا اٟتديث  :فجعلهم
اهلل ٖتت أيديكم ،فأطعموىم ٦تا تأكلوف ،واكسوىم ٦تا تلبسوف ،وال تكلفوىم ما ييلبهم  فلذلك امتثل
أبو ذر.
رآه بعض الصحابة وعليو حلَة ،وعلى عبده ُحلة ،فتعجبوا :كيف تساويو بنفسك؟!

فأخرب هبذا اٟتديث ،وأف النيب  قاؿ  :أطعموىم ٦تا تأكلوف ،وألبسوىم ٦تا تلبسوف ،وال تكلفوىم

ما ييلبهم ،فإف كلفتموىم فأعينوىم  فكاف يكسوىم مثل كسوتو.
أيضا ورد ُب اٟتديث  :إذا جاء أحدكم خادمو بطعامو ،فليجلسو معو -أي :ليأكل-؛ فإنو
كذلك ً

ويل حره وعبلجو ،فإف مل يفعل ،فليناولو لقمة أو لقمتُت



العادة أف ا٠تادـ ىو الذي يصلح الطعاـ لسيده ،فإذا جاء بو وقد ويل حره ،وويل إيبلجو ،فإف من
خاصا،
اإلنصاؼ أف ٬تلسو ،يقوؿ :يا عبدي ،اجلس كل معي" .ويل حره وعبلجو" ولو كاف ذلك الطعاـ ً

خاصا" ،يعٍت :من أشرؼ األطعمة وأحسنها.
"طعاما ً
معروؼ أنو قد يستفيض طعامو لنفسو ً

طعاما
فاألوىل أنو ٬تلسو معو ،فإذا مل ٬تلسو وجعل لو ً
خاصا ،يعٍت :عادة أهنم ٬تعلوف للمماليك ً
أدونو يكوف للعبد،
يناسبهم ،يعٍت :من أدوف الطعاـ ،يعٍت :أعلى ا٠تبز ً
مثبل وأفضلو وأحسنو يكوف للسيد ،و َ
مثبل إذا كاف ىناؾ ٟتم ،فاللحم اٟتسن "اللحم السمُت ،أو اٟتسن" يكوف للسيد ،واللحم ا٢تزيل،
كذلك ً
أو رديء اللحم ،أو ما فيو عصب أو ٨توه ،يعطيو ا١تملوؾ ،يقوؿ :إف مل ٕتلسو معك ،فناولو لقمةً أو
لقمتُت من ىذا الطعاـ الشهي .ىذا بالنسبة لقوتو وغذائو :الطعاـ والشراب والكسوة وما أشبو ذلك" .
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مثبل يشتيل ُب حرث،
عمبل يشق عليو :إذا كاف ً
وال يكلفو مشقا كثَتا" .يعٍت :من األعماؿ .ال يكلفو ً
أيضا إذا كاف يشتيل ُب
فبل يشيلو ً
مثبل عشرين ساعة ،أو ٜتس عشرة ،فإف ذلك يشق عليو ،وكذلك ً
أيضا إذا كاف يشتيل ُب ٕتارة،
أيضا ً
عمبل شاقًا ،وىكذا ً
ا١تاشية :يرعى ويسقى و٭تلب ويزيح ،فبل يكلفو ً
فبل يكلفها أكثر من طاقتو ،بأف يشيلو ٜتس عشرة ساعةً ،أو اثٍت عشر إذا كانت تشق.

مثبل ،أو
تقوؿ :اجلس ُب الدكاف .أو كذلك إذا كاف ُب حرفة ،يعٍت :٭تًتؼ معو ُب صنعة :كورشة ً

مصنع أو ٧ت ارة أو ما أشبو ذلك ،يشتيل معو بقدر ما يستطيع ،فبل يكلفو مشاقا كثَتة ،بل بقدر ما
يستطيعو ،الذي ليس فيو مشقة.
مثبل بساعة ،عندما تشتد حرارة
أيضا أنو ير٭تو" :ير٭تو وقت قائلة" .وقت القيلولة قبل الظهر ً
ذكر ً
مثبل يشتيل ُب ٍ
حرث ،أو يشتيل ُب بناء،
الشمس ،ىذا وقت القيلولة ،ير٭تو ُب وقت القيلولة ،إذا كاف ً
مثبل ُب كل ليلة ٙتاف
مثبل ُب مصنع أو ٨تو ذلك .وكذلك وقت النوـ ،وقت النوـ الذي ىو ً
يشتيل ً
ساعات ،أو سبع ساعات ،وقت النوـ ُب الليل.
"ولصبلة فرض" .يلزمو أف يرخص لو أف يذىب إىل ا١تسجد؛ لصبلة الفرض ،ألداء الفريضة وألداء
بعيدا" .ألنو قدٯتًا كانت ا١تساجد قليلة "مساجد
سننها ،وأما اٞتمعة قالوا" :ال ٕتب عليو إذا كاف ا١تسجد ً
اٞتمع" ،وكانوا يأتوف إليها من مسَتة ساعتُت أو أكثر؛ فيفوت على السيد شيء كثَت ،يعٍتُ :ب يوـ

اٞتمعة ،قد يييب ُب يوـ اٞتمعة ٨تو ٜتس ساعات؛ ألداء صبلة اٞتمعة ،أو عشر ساعات أحيانًا ،ففي

ىذه اٟتاؿ تسقط عنو اٞتمعة ،أما إذا كانت قريبة "ا١تساجد قريبة" ،فليس عليو منعو.

أيضا صبلة العيد :إذا كانت قريبة ،فليس لو منعو ،وإذا كانت بعيدةً ،وذىابو إليها يييبو عن عملو
كذلك ً

مثبلٜ :تس ساعات ،أو أربع ساعات -فهو معذور ُب أنو تسقط عنو اٞتمعة والعيد ،ىذا ما يتعلق بنفقة
ً
الرقيق .نفقة البهائم:
بدأ بعد ذلك ُب نفقة البهائم :البهائم يراد هبا األنعاـ ،اليت ملكها اهلل -تعاىل -لئلنساف ،وال شك أهنا
ال تشتكي وال تتكلم وال تتأمل ،وإف كانت قد تثاغي "تثيو أو ترغو" من باب االشتكاء ،إذا أحست بأمل
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قادرا على
أو ما أشبو ذلك ،ولكن ىي هبيمة ملكها اهلل -تعاىل -اإلنساف ،فعليو أف ٭تسن إليها ،إذا كاف ً

النفقة عليها ،وإال باعها أو ذْتها إذا كانت مأكولة.

فنفقتها ىي علفها ،أي :إحضار ما تأكلو حىت تشبع ،فإف كانت ترعى أرسلها ترعى من ا١ترعى
"النبات" ،ويرسل مع ها من ٭تفظها كالراعي ،أو يرسلها إذا كانت ...إذا جاء الليل ،أو شبعت رجعت إىل
كثَتا.
أىلها ،تركها بدوف راع وىي ترجع بنفسها ،٭تصل ذلك ُب اإلبل ً
أيضا ُب البقر :أهنا تذىب ٍب ٕتيء إىل أماكن أىلها ،فحينئذ يكتفي بإرسا٢تا لًتعى بنفسها،
كذلك ً

فأما إذا مل يرسلها فإف عليو أف يؤمن ٢تا علفها ،علف هبائمو أي :ما ٯتلكو من اإلبل والبقر والينم وا٠تيل

أيضا الطيور :كالدجاج واٟتماـ ،إذا كاف ُب ملكو ،فكل شيء من هبيمة
واٟتمر "كل ما ٯتلكو" ،وكذلك ً

األنعاـ :من الطيور أو من البهائم ،فإنو إذا أمسكو وجب عليو أف ينفق عليو علفها وسقيها؛ حىت ال ٘توت

جوعا وىي ملكو ،فإذا مل ٬تد فإف عليو أف يذْتها ،ويعطيها من يأكلها ،أو يأكلها ىو ،إذا عجز عن
ً
النفقة أجرب ،على أي شيء؟
٬ترب على البيع ،يقاؿ :أنت عجزت عن النفقة على عبدؾ ،يلزمك أف تبيعو .أو على فرسك :ال تًتكها
تبلقي اٞتوع؛ فإهنا ٖتس باألمل كما أنك ٖتس باألمل ،فكر ُب نفسك إذا جعت ،ألست تبيع ما ٘تلك؟
مثبل ،أو ىذه البقرة ٖتس باٞتوع ،فبل تًتكها تبلقي اٞتوع
فإذا كنت ٖتس باٞتوع ،فكذلك ىذه الشاة ً
مثبل ١تن يركبو ويعلف عليو ،أو أجر
قادر على اإلنفاؽ عليها ،أو أجرىا ،أجر اٞتمل ً
وتكابده ،بعها ١تن ىو ٌ
الثور ١تن ينضخ عليو ،كما كاف ينضخ عليو قدٯتًا .يعٍت :يسقوف عليو النخل .أو كذلك أجر الشاة ١تن

٭تلبها ،أو ذبح :اذْتها حىت تر٭تها ،إذا كانت مأكولة اذْتها ،وكل ٟتمها أو تصدؽ بو إذا كانت مأكولة.
المملوك إذا طلب الزواج:
"ذكرا وأنثى" إذا طلب النكاح؛ ألنو آدمي ٭تس بالشهوة "ذكرا وأنثى"،
تكلموا ً
أيضا بالنسبة للمملوؾ ً

ويتضرر ببقاء ىذه الشهوة ،كما أف اٟتر يشتاؽ إىل النكاح ،ويتضرر هبذه الشهوة وحبسها ،إذا غلبت عليو
شهوتو ،قوة الشبق واليلمة.
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فنقوؿ :إذا طلب العبد الزواج ،عليك أف تزوجو ،إما أف تشًتي لو أمةً تزوجو ،وإما أف تزوجو أمةً
ليَتؾ ،ولو كاف أوىل هبا يكوف لصاحبها ،وإما أف تزوجو حرة ،ويكوف أوىل هبا أحرار ،ال تًتكو يتأمل من
ىذه الشهوة ،وإما أف تعتقو ،وإما أف تبيعو؛ فإف بقاءه وىو عزب يتأمل من الشهوة ضرر عليو.

كذلك األمة إذا طلبت النكاح ،عليو أف يعفها ،إما أف يطأىا ،وإما أف يزوجها بعبد ،أو يزوجها ِْتُْر ٦تلوؾ

لو ،يزوجها ٦تلوكا لو أو ٦تلوكا ليَته ،أو يعتقها ،أو يبيعها ،فكذلك ىذه البهائم٬ :ترب على بيعها أو إجارهتا
أو ذْتها ،إف كانت مأكولة .الحمل على الدواب:
أيضا على اٟتمل عليها .كانت اإلبل واٟتمر ىي وسائل اٟتمل ،ينقلوف عليها األٛتاؿ قبل
تكلموا ً
وجود السيارات ،فيقولوف" :إذا ٛتلها ٛتبل ،فبل ٬توز أف ٭تملها فوؽ طاقتها؛ فإف ذلك ٦تا يضرىا" .إذا
أيضا ورد:
كانت ً
مثبلٛ :تولتها مائة كيلو ،فبل ٭تمل عليها مائتُت ،ال شك أف ذلك يضرىا ،وكذلك ً



أف النيب  هنى عن ضػرب الدابة ُب وجهها؛ فإف ذلك أذى ٢تا . 

ٍ
ي بُت عينيو ،فقاؿ" :لُعِن من فعل
فبل ٬توز ضرهبا ُب الوجو ،وكذلك ً
أيضا  :مر على ٛتار وقد ُك ِو َ
ىذا  الوشم جعلو بُت العينُت  لُعِن من فعل ىذا . 
وأما وٝتها ُب خدىا ،أو ُب عنقها ،أو وسم الينم ُب أذهنا ،أو وسم اإلبل ُب وركها أو فخذىا ،فبل
بأس بذلك للعبلمة؛ قد كاف النيب  يسم إبل الصدقة كعبلمة ٢تا ،فيجوز ُب غَته ليرض صحيح ،يعٍتُ :ب
غَت الوجو.
مرة ُب سفر ،وامرأة راكبةٌ على ناقة ،فكأف الناقة عصت عليها ،فلعنتها ،فقاؿ النيب
كذلك كانوا ً



 مروىا أف تضع عنها رحلها وتًتكها؛ فإهنا ناقةٌ ملعونة ،فًتكتها ،فكانت ناقة ٘تشي من أحسن اإلبل ،مل
يتعرضوا ٢تا  قاؿ  :إهنا ناقةٌ ملعونة  معٌت أف صاحبتها ١تا أهنا لعنتها ،عوقبت ْترماهنا منها.
إذا كانت هبيمة األنعاـ ٢تا أوالد ،فبل ٬توز أف ٭تلبوا منها ما يضر أوالدىا؛ فإف أوالدىا أقدـ ،ولد البقرة
مثبل يستحق أف يرت ضع حىت يشبع ،وما زاد ٭تلبونو ،وكذلك ولد النعجة أو ولد العنز أحق بلنب أمو ،وإ٪تا
ً
٭تلبوف ما يزيد ،إذا كاف ٢تا ولد ،وىكذا ولد الناقة ،فبل ٬توز أف يأخذوا من لبنها ما يضر بأوالدىا.
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انتهينا ٦تا يتعلق بالنفقة ،بقي عندنا "اٟتضانة" :اليت ىي كفالة األطفاؿٔ .تعٌت :تربيتهم وتنشئتهم
وتنظيفهم ،وإصبلح أحوا٢تم .فصل في الحضانة:
معلوـ أف الطفل إذا ولد ،لو ترؾ ٢تلك ،فبل بد ٦تن ٭تضنو ،الطفل ُب حالة صيره ٭تتاج إىل من ٭تملو،
وإىل من يؤكلو ،وإىل من ييسلو ،وإىل من ينومو ،وإىل من ينظفو ،من الذي ينظف ثيابو إذا اتسخت؟
وينظف جلده وينظف بدنو إذا اتسخ ،إذا اتسخ بدنو باألوساخ واألقذار واإلفرازات النجسة و٨توىا؟
وكذلك من يصلح فراشو ،ويصلح مهاده ،ويصلح حالتو ،ال بد من كفيل يكفلو ،فإذا كانت األـ
موجودة ،فإهنا اليت ٖتضنو ،وتصرب على ا١تشقة اليت تبلقيها ُب ىذه اٟتضانة؛ فلذلك األـ أوىل ْتضانة
طفلها ،أو ْتضانة أطفا٢تا.
مرضعا دفع األجرة ،ولو
وإذا طلبت األجرة ،فاألجرة على األب؛ ألهنم أوالده ،كما أنو لو استأجر لو ً

مثبل مطلقة ،وحضنت أوالدىا ،فنفقتهم على
استأجر لو حاضنة دفع األجرة ،فكذلك إذا كانت األـ ً
أيضا عليو أجرة حضانتها.
أبيهم ،وكذلك ً

حضانة الصيَت ،وكذلك اجملنوف ،وكذلك ا١تعتوه .ىؤالء ال بد ٢تم من يتوىل أمرىم؛ ألف اجملنوف ال يعرؼ

مثبل ،أو ٨تو ذلك فيموت ،وكذلك ا١تعتوه الذي
مصلحة نفسو؛ فقد يقع ُب مهالك ،وقد يًتدى من شاىق ً
ىو ٥تبل "ناقص العقل" ،فبل بد من اٟتضانة ١تثل ىؤالء .األولى بالحضانة:
ذكر أف األمهات أحق باٟتضانة؛ ألهنن أصرب على التعب وعلى ا١تشقة ،فاألـ اليت ولدت الطفل ىي
أوىل ،أوىل أف تتوىل حضانتو ،حىت ولو كانت مطلقة ،إذا كانت طلقت ومعها طفل عمره سنة ،أو أقل أو
أكثر ،فبل بد من حضانتها لو ،يكوف معهم ،قد تسخط على زوجها ألنو طلقهاٍ ،ب ترمي إليو بالطفل
"ذكرا أو أنثى" ،وتقوؿ :ىذا ولدؾ ،أنت الذي تتواله ،أنت الذي تيسل ٧تاستو ،وأنت الذي ترضعو،
ً
ومعلوـ أهنا ٖتبو؛ ألنو ولدىا ،ولكن من باب إظهار الشنآف،
وأنت الذي تنظفو .من باب السخط،
ٌ
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والعداوة بينها وبُت أبيو ،ففي ىذه اٟتاؿ تسقط حضانتها ويتوالىا ،يتوىل اٟتضانة من يليها ،إذا كانت األـ
تربأت من اٟتضانة فيليها اٞتدة.
واختلفوا أي اٞتدتُت أوىل؟ إذا كانت أـ األـ وأـ األب ،كأف الفقهاء يقدموف أـ األـ ،وٮتتار بعض
العلماء أـ األب؛ ألهنا أقرب نسبًا ،وألف اٞتميع يدلُت باألمومة ،فكل واحدة تقوؿ :أنا أـ" .أنا أـ األـ".

"أنا أـ األب".

أيضا إذا حصل تشاح ،كل واحدة تقوؿ :أنا أوىل بو .أف ينظر أيهن أقدر ،وأيهن أقوى ،وأيهن
واألوىل ً

اغا وأحسن تربية ،أو ما أشبو ذلك.
أشد فتقدـ ،سواء كانت أـ األـ أو أـ األب ،تقدـ اليت ىي أكثر فر ً

وتقدـ القرىب قبل البعدى :إذا كانت جدتو أـ األـ ،وجدتو أـ أـ األـ ،فالقريبة أوىل ،وكذلك أـ األب،
وأـ أـ األب ،أو أـ اٞتد ،القريبة أوىل ،فإذا امتنعت األـ واألمهات ،أو عدـ اٞتدات ،األب بعد ذلك أوىل.
األب كيف يربيو؟ إذا كاف عنده زوجو ،فإنو يضعو عند زوجتو لًتبيو ،أو يستأجر "يستأجر خادمة" ،إذا
كاف عنده خادمة ٦تلوكة ،فهي تقوـ بًتبية ىذا الطفل ،وال يستأجر خادمة تقوـ على كفالتو وعلى
حضانتو.
ذكروا بعد األب أمهاتو ،والصحيح أف أـ األـ وأـ األب ،أهنن ُب درجة واحدة ،يقدماف على األب.
موجودا ،فالذي يتوىل اٟتضانة ىو اٞتد،
ذكر بعد ذلك اٞتدٍ ،ب أمهاتو .يعٍت :إنو إذا كاف اٞتد
ً
يستأجر لو أو ٖتضنو ٦تلوكتوٍ ،ب بعد اٞتد أمهاتو ،أـ اٞتد قد تكوف بعيدة ،وقد تكوف كبَتة.
بعد اٞتد واألب ،تنتقل اٟتضانة لئلخوة ،وتقدـ األنثى ،فاألخت الشقيقة أوىل من األخت ألبوين،
واألـ أوىل من األخت ألـ وألب.
كاف الفقهاء يقدموف كل من يديل باألـ؛ فلذلك قالوا :إذا كاف لو أختاف :أخت من األـ ،وأخت من
األب ،وكبل٫تا سواء ،وكبل٫تا تطلبو ،فأيهما يػُ َقدـ؟

يقدموف األخت من األـ ،مع أهنا من ذوي األرحاـ ليست من النسب ،ولعل األقرب تقدمي األخت

من األب؛ ألهنا أشفق ،وٯتكن أف يقاؿ :تقدـ...
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مع أهنا من ذوي األرحاـ ،ليست من النسب ،ولعل األقرب تقدمي األخت من األب؛ ألهنا أشفق،
وٯتكن أف يقاؿ :تقدـ أشدىن .أو تقدـ أفرغهن .يعٍت :اليت عندىا فراغ تكوف ىي األوىل.
إذا مل يكن لو أخوات انتقلت إىل إخوتو ،وقيل :تنتقل إىل إخوة ،أو أخوات األب واألـ .ا٠تالة أخت
األـ ،يستعرض كثَت من العلمػاء تقدٯتها ،ويستدؿ ىنا بقصة "ابنة ٛتزة":
تذكروف النيب ١ تا خرج من مكة ُب عمرة القضاء ،تبعتو بنت ٛتزة بن عبد ا١تطلب ،تقوؿ" :يا عم ،يا
عم" .ألهنا قد ٘تت سبع سنُت أو قاربتها ،فأخذ بيدىا علي ،وأركبها مع فاطمة ،وقاؿ" :دونك بنت
عمك" .فلما قدموا ا١تدينة ،تنازعوا فيها أيهم ٭تضنها ،طلبها زيد بن حارثة؛ ألف النيب  جعلهما أخوين،
يعٍت :آخا بينهما :بُت ٛتزة ،وبُت زيد.
وقاؿ :بنت أخي .طلبها علي وقاؿ :بنت عمي .طلبها جعفر وقاؿ :بنت عمي ،وخالتها ٖتيت .خالتها
اليت ىي أٝتاء بنت عميس ،قضى هبا النيب ٠ تالتها ،وقاؿ  :ا٠تالة ٔتنزلة األـ . 
فهذا تقدمي للخالة ،مع أنو يوجد ٢تا عمة ،اليت ىي صفية أـ الزبَت (عمتها ،أخت ٛتزة) ،ومع ذلك
قدـ ا٠تالة؛ فهذا ىو السبب ُب قو٢تم" :خالة ٍب عمة".
ولعلو ينظر أيهما أقوى ،وأيهما أنصح ،وأيها أعرؼ بالًتبية ،بعد ذلك :بعد أال يوجد عمة وال خالة،
ينتق ل إىل بنت األخ ،بنت أخيو الشقيق تكوف أوىل باٟتضانة "بنت أخيها"ٍ ،ب تنتقل إىل بنت األخت،
يعٍت :إذا مل يكن ىناؾ بنت أخ ،حضنتها بنت أختها ،ولو كانت من ذوي األرحاـ.
أيضا من ذوي األرحاـ ،ولكن ٢تا قرابة ،بعد ذلك
بعد ذلك تنتقل إىل بنت العم وبنت العمة ،بنت العمة ً
بنت عم األب وبنت عمتو ،مع بُعدىا ،بنت عم األب وبنت عمة األب -على ما فصل -إذا مل ٬تد

ىؤالء كلهم ،فهي لباقي العصبة ،األقرب فاألقرب :اإلخوة مثبل ،وبٍت اإلخوة ،واألعماـ وبٍت األعماـ،
األقرب فاألقرب .ىذه أحقية اٟتضانة ،ماذا يشًتط؟ ما يشترط في الحاضن:
يشًتط ُب اٟتاضن لؤلنثى:
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"٤ترما ٢تا" ،مثالو :إذا كاف قد تزوج أمها ،وماتت أمها -فإنو يكوف أوىل؛ ألنو ٤ترـ ٢تا،
أف يكوف ٤ترما ً

ألهنا ربيبتو ،فيكوف لو ٤ترمية.

أيضا يشًتط أف يكوف أمينًا ،ىذا الذي يتوىل اٟتضانة ،أف يكوف أمينًا.
كذلك ً
بعيدا عن اإلفساد وأماكن الفساد ،فإذا كاف مثبل مهمبل ،فبل
أيضا :أف يكوف حسن الًتبيةً ،
يشًتط ً

حق لو ُب الًتبية ،وإذا كانت األـ أو اٟتاضنة من غَتىا "عاقر" ،فبل حق ٢تا ُب الًتبية.

أيضا إذا كاف بيتها مليئًا با١تبلىي :مليئا بآالت األغاين والصور ا٠تليعة ،واألفبلـ الفاتنة وما
وكذلك ً
ذكرا أـ أنثى ،إذا نشأ وترىب ُب ىذا البيت فسدا خلقو ،وفسد دينو ،عاجبل أو
أشبههاْ ،تيث أف الطفل ً
آجبل ،فليس ٢تا حق ُب ىذه اٟتضانة؛ ألهنا قد تكوف سببًا ال٨ترافو ،ولفساد أخبلقو ،فبل ٯتكن من
اٟتضانة ،إال إذا كاف عرؼ أنو صاّب ،وأنو مصلح.
أيضا إذا كانت األـ متزوجة بأجنيب سقطت حضانتها.
وكذلك ً
روي أف رجبل طلق امرأة و٢تا ابن ،فًتافعوا إىل النيب



فقاؿ:



أنت أحق بو ما مل تنكحي



يعٍت :ما مل تتزوجي .فما دمت مل تتزوجي ،فأنت أحق بالولد فيو ،وىذا إذا مل تتزوج بقريب ،أما إذا
تزوجت بيَت قريب ،إذا تزوجت بقريب لو :كعمو (عم الطفل ،أخي أبيو) ،أو كذلك ابن عمو ،أو ابن
خالو ،أو ٨توىم ،تزوجت بقريب -فإف ىذا القريب قد يوافق ويقوؿ :أريد أف آخذ أجره؛ حىت يرتع ٖتت
يتيما فأحظى بالنفقة أو بكفالة اليتيم؛ ألف النيب  يقوؿ:
كفالة أمو ،وأنا الذي أنفق عليو؛ لكونو -مثبلً -

 أنا وكافل اليتيم كهاتُت   أنا وكافل اليتيم ُب اٞتنة كهاتُت . 

فإذا كاف زوج األـ موافقا على كفالتو ،وعلى حضانتو -فإنو يبقى .كثَت من النساء ُب ىذه األزمنة ،إذا
طلقت وعندىا ولد ،أو عندىا أوالد صيار -تًتؾ الزواج وتقوؿ :أخشى يؤخذ أوالدي .إذا تزوجت فأبوه
قد يهددىا ،أبوه قد يهددىا ويقوؿ :إذا تزوجت أخذتو ،فإنو يسقط حقك .فتًتؾ الزواج ،مع أهنا قد تكوف
ْتاجة إىل من يتزوجها وينفق عليها ،وٮتدمها ،فتًتؾ الزواج وتبقى مده تقوؿ :أجلس على أوالدي حىت
أربيهم.
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٨تن نقوؿ :إف األب ال ٬توز لو أف يضارىا؛ قاؿ اهلل تعاىل:
   

()1

      

فبل ٬توز أف يهددىا ويقوؿ :إذا تزوجت أخذت ولدي أو أوالدي .معلوـ شفقتها ورقة

قلبها ،و٤تبتها ألوالدىا ،سيما إذا كانوا أطفاال ،فهي تتمٌت أف يبقوا معها ،ولو أف تستدين ،ولو أف
تتكفف ،ولو أف تطلب من الناس أف يتصدقوا ويعطوىا ما تنفقو على أوالدىا ،تصرب وتتحمل ا١تؤونة
وا١تشقة ،حىت يبقى معها أوالدىا. .
نقوؿ حراـ على الوالد أف يفرؽ بينهما؛ قاؿ النيب   من فرؽ بُت والدة وولدىا ،فرؽ اهلل بينو وبُت
أحبتو



فيًتكها تتزوج ،يأذف ٢تا ويقوؿ :ال حرج عليك ،تزوجي وأنا أترؾ أوالدؾ .فإذا تقدـ إليها من يطلب
زواجها ،شرطت عليو :أف أوالدىا يكونوا معها .إما أف ينفق عليهم الزوج اٞتديد ٤تتسبًا ،وأما أف ينفق
عليهم أبوىم ،يرسل إليهم نفقتهم ،وىي عند ذلك الزوج اٞتديد ،إىل أف تنتهي مدة اٟتضانة.
فنقوؿ :تتزوج ويأتيها رزقها ،إذا تقدـ إليها من يطلب زواجها فتتزوج ،وأوالدىا ال يضيعوف -إف شاء
اهلل ،-وأبوىم حراـ عليو أف يهددىا عند زواجها بأخذ أوالدىا ،بل يًتكهم ٖتتها حىت تتم مدة اٟتضانة.
يقوؿٍ :ب بعد ذلك تنتقل إىل أويل األرحاـ ،إذا مل يكن ىناؾ عصبة ،أو تربءوا وامتنعوا من اٟتضانة،
فيحضن ا٠تاؿ ،وكذلك ابن ا٠تاؿ و٨توىمٍ ،ب بعد ذلك اٟتػاكم.
اٟتاكم معلوـ أنو ليس ىو الذي يتوىل اٟتضانة ،ولكن يستأجر ٢تذا الطفل ،يستأجر ويدفع األجرة من بيت
ا١تاؿ ،وىناؾ ُب ىذه الدولة ،والكثَت من الدوؿ ،أماكن حضانة ١تن ليس لو والد أو ٨توه ،يتواله أناس
يشفقوف على ىؤالء األطفاؿ ،الذين ليس ٢تم أولياء .من ال تثبت لو الحضانة:
يقوؿ بعد ذلك :وال تثبت لمن فيو رق .

 - 1سورة البقرة آية .233 :
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ألف الرقيق الذي ىو ا١تملوؾ ال حضانة لو؛ وذلك ألنو ٦تلوكة عليو منافعو ،سيده يستخدمو ،فكيف
مع ذلك يكوف حاضنًا؟! ذكرا أـ أنثى ،لكن لو استؤجر بإذف سيده ،استؤجرت ىذه األمة على أهنا ٖتضن
ىذا الطفل ،وأذف سيدىا -األجرة لسيدىا؛ فهو على مصلحة ،فإذا كانت ىذه األمة مأمونة وموثوقة،
وعارفة باٟتضانة ،واستؤجرت ،أو ٝتح سيدىا أهنا تقوـ ْتضانة ىذا الطفل ،أو أحتسب وقاؿٖ :تضنو ،وأنا
أنفق عليو؛ حىت أحظى بأجر كفالة اليتيم -جاز ذلك.
ال حضانة لكافر على مسلم ١ .تاذا؟ ألنو إذا حضنو لقنو الكفر ،ولو كاف عمو أو ابن عمو ،إذا قاؿ:
ىذا ابن أخي .نقوؿ :إف أباه مسلم وأنت كافر ،فبل حضانة لك.
اهلل تعاىل يقوؿ:



 )1(         ويقوؿ:

 

              

()2

فبل

والية وال حضانة للكافر ،وىكذا لفاسق؛ ألنو يربيو على الفسق ،إذا كاف ىذا الويل -ولو كاف أخاه ،ولو
كاف عمو ،أو ابن عمو -إذا كاف ال يصلي ،أو يزين ،أو مليء بيتو من األغاين "من أجهزة األغاين" وما
أشبهها ،أو من الصور ا٠تليعة و٨تو ذلك ،أو كثَت السهر على ا١تعازؼ ،وعلى آالت اللهو ،وأما أشبو
ذلك.
الطفل إذا ترىب ُب ىذا ا١تنزؿ ،استحسن ذلك ونشأ عليو ،فيكوف ذلك سببًا ُب فساد أخبلقو ،فبل
جرـ ...الحق ٢تذا الفاسق ُب ىذه اٟتضانة.
نصرح ٔتا ذكرنا من زواج ا١ترأة ،يقوؿ:
وال لمزوجة بأجنبي من محضون من حين العقد .
أجنيب من ٤تضوف ،أما إذا تزوجت بعمو ،أو ابن عمو ،أو بأحد إخوة أبيو أو أقاربو ،والتزـ ذلك ا١تتزوج
أف تبقى ٖتضن ولدىا -فإهنا تبقى وتكوف ٢تا اٟتضانة ،وأما إذا كانت ألجنيب "اختارت أف تتزوج بأجنيب"،
 - 1سورة النساء آية .141 :
 - 2سورة األنفال آية .73 :
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يعٍت :بعيد ليس لو قرابة من ىذا احملضوف -سقطت حضانتها ،إال إذا وافق على بقاء طفلها معها ،وقاؿ:
أنا أحتسب األجر .فتبقى حضانتها ،وليس لؤلب -واٟتاؿ ىذه -أف ينتزع الولد ويقوؿ :سقطت
عبدا صاٟتًا ٤تبًا
حضانتك ،أنت تزوجت بأجنيب ،ىذا أجنيب .إذا مل يكن فيو ٤تذور ،فإذا كاف ذلك الزوج ً
للخَت ،مواظبًا على الصبلة ،وليس ُب بيتو آالت ٢تو -فليس ألب الطفل أف ينزعو ،فينزعو وىو ابن سنتُت،
أو ثبلث سنُت ،٭ترـ أمو منو ،ال شك أف ذلك ضرر على الطفل ،وضرر على أمو.

يقوؿ بعد ذلك :وإن أراد أحد أبويو نقلو إلى بلد آمن  .أو نقلة يعٍت :رحلة .أراد أحد أبويو االنتقاؿ
إىل بلد آمن ،وطرقو مسافة قصر فأكثر ليسكنو -فاألب أحق ،مثاؿ ذلك :إذا أراد األبواف أف ينتقبل من
ىذا البلد ،األـ مثبل تنتقل إىل جنوب ،إىل "األفبلج" مثبل ،واألب ينتقل إىل "اجملمعة" ،أو إىل "الزلفي"
مشاال ،والطريق آمن ،الطريق من ىنا ومن ىنا ليس فيو ٥تاضة -يكوف األب أحق بأف يصحبو١ .تاذا؟
لئبل يضيع نسبو؛ ألف نسبو يعرؼ بأبيو ،فيكوف أبوه أحق بو؛ ألنو ينسب إليو ،يقاؿ :ابن فبلف .ما
يقاؿ :ابن فبلنة .فاألب أحق بو ،وإذا كاف أحدىم سوؼ يبقى والطريق ٥توؼ ،فالذي يبقى ىو أحق ،إذا
كاف الطريق ٥توفا فيو شطار ،إذا سلكو ٯتكن أنو يأٌب عليهم قطاع الطرؽ ،ويقتلوهنم أو يقاتلوهنم ،األـ
سوؼ تبقى ،واألب يريد أف يرحل ،يرحل مثبل إىل ببلد ،الطريق إليها ٥توؼ ،فليس لو أف يستصحب
الولد٥ ،تافة أف يقطع عليو وأف يقتل ،األـ سوؼ تبقى؛ فهي أحق.
إذا كانت النقلة إىل مكاف أقل من مسافة قطر ،فاألـ أحق ،إذا كاف مثبل األب يريد أف ينتقل -مثبل-
إىل "ا٠ترج" ،واألـ تريد أف تنتقل إىل "صلوح" مثبل ،أو إىل "غرما" ،ىذه ا١تسافة قريبة ،أيهما يكوف الولد
معو؟ األـ.
األـ أحق ،إذا كانت النقلة للسكٌت ،األب يريد أف يسكن مثبل بػ"ا٠ترج" ،واألـ تريد أف تسكن ُب
"غرما" ،وكبل٫تا للسكٌت ،فاألـ أحق.
أما إذا كاف السفر ٟتاجة ٍب يرجع ،واٟتاجة بعيدة ،فاألوىل بو ا١تقيم ،فلو ذىبت األـ للحج ،واألب مقيم
فإف األب أحق ،وكذلك العكس  :لو حج أبوه وقاؿ :أريده معي .وعمره سنتاف أو ثبلث ،واألـ مقيمةفإهنا أوىل؛ ا١تقيم أوىل .إذا بلغ الطفل سبع سنين خير بين أبويو:167
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بعد ذلك يقوؿ :إذا بلغ صبي سبع سنين عاقال ،خير بين أبويو .
بشرط أف يكوف عاقبل ،يعٍت :قد ًب عقلو ،و٘تت إدراكاتو ،وًب فهمو ،ففي ىذه اٟتاؿ ٮتَت بُت أبوية:
اخًت أباؾ ،أو اخًت أمك.
الص حيح أنو إذا اختار أحد٫تا ،فإف نفقتو على من اختار ،إف اختار أمو فهي اليت تنفق عليو ،إف
اختار أباه فهو الذي ينفق عليو ،فإذا تردد مل ٮتًت واحدا منهما ،فاألـ أوىل ،واألب قد يكوف أوىل بو إذا
كاف بالبلد.
قاؿ بعض العلماء :يكوف ُب النهار عند أبيو ،وُب الليل عند أمو ،األب يربيو :يعلمو ويدرسو ويقرئو،
وكذلك أيضا يؤدبو "يعلمو اآلداب واألخبلؽ" :كيف يدخل على الرجاؿ ،وكيف يسلم ،وكيف يرد
السبلـ ،وكيف ٮتدـ أىلو ،وكيف ٭تًتـ من ىو أكرب منو ،وأشباه ذلك.
أيضا تعليمو ،٭تتاج إىل تعليمو العلم ُب الدراسة و٨توىا ،واليالب
ىذه الًتبية عادة تكوف من األب ،وكذلك ً

شهرا ٍب ضجر ،ذىب إىل أبيو وأقاـ
أف األب ىو الذي يتوىل ذلك ،ويصح أف يتنقل ،إذا كاف عند أمو مثبل ً
أيضا أف يعود إىل أمو ،أو ما أشبو ذلك .وال يقر محضون بيد من
شهرا ،ىذا إذا كاف ُب بلدٍ ،ب لو ً
عنده ً
ال يصونو ويصلحو :

وال يقر محضون بيد من ال يصونو ويصلحو .
ال يقر؛ ألنو ذريعة إىل إفساده ،فإذا كانت األـ تربيو وتعلمو ،وتلقنو التلقنػة اٟتسػنة،
وتدخلو ا١تكتبة "ا١تكتب" لتعليمو ،أو مدارس التحفيظ أو ٨تو ذلك ،وأما األب فإنو منشيل بتجارتو،
أو ْترفتو ،أو بوظيفتو ،ليس متفرغا للًتبية ،األـ أوىل ألهنا أصلح ،صبلحو عندىا ،أو كذلك العكس  :إذا
كانت األـ ال تعرؼ شيئا من الًتبية ،وال تعرؼ شيئا من التنشئة ،وليس ٢تا خربة بالتعليم وال بالعلم ،أو
ليس عندىا من يرشدىا ،يقوؿ :علمية ،أو أدخليو ا١تكتب ،أو أدخلية دار التحفيظ ،أو ما أشبو ذلك،
واألب يعػرؼ ذلك -فاألب أوىل.
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أيضا ينظر ُب مكانو الذي ...أو مكاهنا الذي تسكنو ،فإذا كاف سا١تا ،إذا كاف أحد البيتُت
وكذلك ً
ً
سا١تا من ا١تبلىي فإنو أوىل ،وإف كاف كبل٫تا فيو مبلهٍ ،نظر أخفهما فيكوف الطفل فيو ،وإذا كاف كبل
ً
األبوين منشيل ،كما ُب ىذه األزمنة ،األـ مثبل :موظفة ،واألب موظف ،نظر أيهما أفرغ أو أقدر على
الًتبية ،فيكوف عنده ،ىذا إذا مل ٮتًت وكانا سواء ،أما إذا كانا سواء واختار :فضل أباه ،أو فضل أمو -فإنو
يكوف عند من اختاره ،ىذا بالنسبة للذكر ،أما بالنسبة لؤلنثى :فالبنت إذا بليت سبع سنُت ،تكوف عند
أبيها ،فإف فقد األب فمن يقوـ مقامو :كأخيها أو جدىا أو العم أو ٨تو ذلك ،تبقى عنده إىل زفافها ،إىل
تزو٬تها وتسليمها لزوجها١ ،تاذا؟
ألهنا بعد ٘تاـ سبع دخلت مرحلة الكرب ،يعٍت :قاربت أف تكوف امرأة ،وأف ٘تتد إليها األنظار ،فؤلجل
ذلك تكوف عند األب؛ ألنو أًب غَتة ،أكمل غَتة عليها ،يعٍت ىذا ُب العادة ،يعٍتُ :ب العادة وُب األغلب،
أما إذا وجد أف األب ليس كذلك ،انتقلت إىل من تكوف عنده ،من يصلحها ويصوهنا ،واهلل أعلم ،وصلى
اهلل على ٤تمد.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ىذا يقوؿ:
س  :فضيلة شيخنا حفظك اهلل ،نود توضيح الفرؽ بُت ا٠تادمة ،اليت يستأجرىا كثَت من الناس ُب
خَتا.
زماننا ىذا ،وبُت األمة ،يقوؿ :إذ إف بعض الناس يظنوف أهنما سواء ،فما الفرؽ؟ وجزاكم اهلل ً
ج :ا٠تادمة أجَتة يستأجرىا ،وليست ٦تلوكة لو ،فإذا انتهت مدة اإل٬تارة ذىبت إىل أىلها ،فهي حرة
٘تلك نفسها ،وأولياؤىا أىلها ،فهي حرة أجَتة ،وأما األمة فإهنا ٦تلوكة ،ٯتلكها السيدْ ،تيث أهنا ال ٘تلك
نفسها ،وال تتصرؼ لنفسها ،وليس ٢تا ملك ،لو أجرىا ٗتدـ عند أناس ،فاألجرة لو وىكذا ،فليسا سواء.
أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ -فضيلة الشيخ:-
س ٨ :تن ُب ببلدنا نعيش بُت النصارى ،وُب يوـ من األياـ ،مات رجل وزوجتو وتركا ابنًا ،فوكل أحد

ومستقيما ،وحىت اآلف ما زاؿ
متمسكا بالدين
احملسنُت أسرة نصرانية واحتضنت الطفل ،وكرب وأصبح رجبل
ً
ً
يناديها بأمو ،فما حكم ىذا؟ وجزاكم اهلل خَتا.
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ج :األصل أنو ال ٬توز أف يؤمن النصارى على تربية ا١تسلمُت ،وعلى تربية أطفاؿ ا١تسلمُت؛ ألهنم
٭ت اولوف أف يربوىم على دينهم ،الذي ىو النصرانية ،وأف يبعدوىم عن اإلسبلـ وعن ٣تتمعهم ،فعلى ىذا
نقوؿ :إذا مات ُب بلد فيو نصارى ،فإف ا١تسلمُت يتولونو ،ولو مل يكونوا موكلُت ،يتولونو حىت ال يتواله
الكفػار الذين يبعدونو عن الدين.
يذكر أف ُب بعض الببلد اليت فيها مسلموف ونصارى ،النصارى يأتوف إىل أوالد ا١تسلمُت الفقراء،
ويقولوف٨ :تن نكفيكم مؤونتهم .فيأخذوف مثبل مائة أو ألفا من األطفاؿ ،الذين ُب الرابعة وا٠تامسة ،على
أهنم يعلموهنم وينفقوف عليهمٍ ،ب يرسلوهنم إىل أمريكا ،أو إىل بريطانيا ،أو إىل الببلد الكفريةٍ ،ب بعد ذلك
بعيدا عن آبائهم ،نسوا آباءىم ،ونسو دينهم ونسوا
يربوهنم على دين الكفر ،ٮترج أولئك األطفاؿ ً
عقيدهتم ،وىذا ما يقصده ىؤالء النصارى.
أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل يقوؿ:
س  :رجل لو أربع نساء ،ورضع منهن طفل ٜتس رضعات :من كل واحدة رضعة ،وإحداىن رضعتاف،
فهل ىو ٤ترـ ٢تن أـ ال؟ وكذلك من رضع من إحداىن فقط ٜتس رضعات ،ىل يكوف ابنا لباقي النساء
خَتا.
و٤ترما؟ وجزاكم اهلل ً
ج :يكوف ابنا لزوجهن؛ ألنو رضع من زوجاتو ٜتس رضعات ،فيقوؿ :أنت أيب من الرضاعة ،وأوالدؾ
من األربع إخواين؛ ألهنم أوالد أيب من الرضاعة .وأما أوالدىن من غَت ىذا الرجل فليسوا ٤تارما ،إذا كانت
أخا ٢تذا
ىذه ٢تا ولداف من غَت الزوج ،فليسوا إخوة ٢تذا الرضيع ،وىذه ٢تا ولد من غَت الزوج ،فليس ً
الرضيع ،وىذه ٢تا ثبلثة ،وىذه ٢تا اثناف و٨تو ذلك ،فأوالدىن من غَت الزوج ليسوا إخوة ٢تذا الرضيع .يعٍت
ال يقوؿ :أنت أمي .ولكن يقوؿ :أنت زوجة أيب .ألف زوجهن أبوه" ،أنت زوجة أيب" ،كل واحدة منهن
يقوؿ :أنت ٤ترـ يل؛ ألنك زوجة أيب ،وأوالدؾ إخوة يل؛ ألهنم أوالد أيب ،وأوالدؾ من غَته ليسوا إخوة يل.
ىذا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ:
س  :ما ىو ضابط الفسق اليت تسقط بو اٟتضانة ،فإنو قبل سنُت كاف الشخص تسقط عدالتو ببعض
خَتا.
ا١تعاصي ليلبة الصبلح؟ فنرجو البياف ،وجزاكم اهلل ً
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ج :الفاسق :ىو العاصي الذي يفعل ا١تعاصي :إما أف يفعل الكبائر ،وإما أف يصر على الصيائر .وُب
ىذه األزمنة ينظر ُب البيوت ،فنقوؿ مثبل :الذي مؤل بيتو بآالت اللهو ،ىذا فاسق؛ يفسد من ترىب ُب بيتو.
الذي ال يصلي ىذا فاسق ،من كاف ٖتت واليتو فإنو يكوف مثلو ،أو ما أشبو ذلك ،الذي يسمع
األغاين ،أو يشرب ا٠تمور ،أو يتعاطى ا١تخدرات ،ىذا يعترب فاسقا؛ فبل والية لو وال حضانة ،ألف من ترىب
ُب حجره فسد عادة ،وىكذا كل ا١تعاصي ،والضابط أنو الذي ال تقبل شهادتو؛ ألجل ما ٭ترـ دينو.
أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ:
س  :امرأة األب من الرضاع ،ىل ٖترـ على االبن من الرضاع وفروعو؟
ج :نعم ،إذا كاف مثبل ٢تذا الزوج "٢تذا الرجل" زوجتاف ،أرضعتو أحدا٫تا ٜتس رضاعات -أصبحت
ىذه أمو ،و٢تا أوالد من ىذا الزوج وأوالد من غَته ،فأوالدىا ٚتيعا إخوتك "إخوتك من الرضاعة" ،ولزوجها
أيضا إخواتك من الرضاعة ،وا١ترأة األخرى ٢تا أوالد من
أوالد من ا١ترأة األخرى ،فأوالده من ا١ترأة األخرى ً
غَته ،فا١ترأة ىذه "الثانية" ٤ترـ لك؛ ألهنا زوجة ألبيك من الرضاع ،ولكن بناهتا من غَته أجنبيات.
أيضا من الشبكة يقوؿ:
وىذا سؤاؿ ً

كفارا؟
س  :ىل ٬توز استخداـ ا٠تدـ اليَت ا١تسلمُت لًتبية ا١تسلمُت ،مثل :ا٠تدـ ُب ا١تنازؿ إذا كانوا ً
ج :األصل أنو ال ٬توز ،إذا خشي أهنم يربوهنم تربية سيئة ،ومعلوـ أنو قد يكوف ىناؾ ضرورة ،كما ُب

ىذه األزمنة ،استقداـ ا٠تادمات من كثَت من الببلد اليت فيها الكفار :كالفلبُت وسَتالنكا وتيبلند و٨توىا،
يأتيك كافرات؛ ألف والة أمورىم وسلطاهتم ىناؾ للكفار ،وىم يؤثروف الكافرة ويقدموهنا ،ويصحلوف أمرىا،
فإذا قدمت عليك فإياؾ أف تكل إليها تربية األوالد ،وتلقينهم وتعليمهم ،بل إ٪تا تكل إليها تنظيفهم وغسل
ثياهبم وما أشبو ذلك.
أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿ -فضيلة الشيخ:-
س  :أنا ويل على أخي اليتيم ،ودخل ُب ذميت كثَت من مالو؛ ألنٍت آخذ منو إذا احتجت ،وأسجلو ُب
ورقة بنية إرجاعو ،فهل ٬توز ذلك؟
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ج٬ :توز ذلك ،إذا كاف ىذا ا١تاؿ أنو مرصد ُب الصندوؽ ،فبل بأس أف تقًتض منو ،ومع ذلك ثبت
عن عمر



قاؿ" :من كاف عنده ماؿ يتيم فليتجر بو؛ لئبل تأكلو الزكاة" .عليك أف ٖتاوؿ أف تعطيو ١تن

يتجر بو ،أو تتجر بو أنت حىت يكوف فيو ربح ،تنفق من ىذا الربح ،وٗترج الزكاة منو.
أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ:
س  :إذا كانت اٟتضانة لفاسق ،وكاف غنيا ،وليس لو بعد اهلل إال ىذا الفاسق ،فهل لو ذلك؟
ج :نعم تلزمو النفقة عليو ،وأما اٟتضانة اليت ىي الًتبية ،فإف وجدت امرأة من قرابتو صاٟتة فهي أوىل،
وإذا مل ٬تد إال ىذا الفاسق ،فبل بأس أنو يًتىب عنده ،يعٍت ٖتت حضانة زوجتو أو ابنتو ،مع اٟترص على
ٗتفيف ا١تنكر وا١تعصيةْ ،تسب القدرة.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
س  :أشكل علي ذكركم" :أنو ال ٬توز وسم الدابة ُب وجهها"ٍ .ب ذكرًب وٝتها ُب خدىا ،فهل ىذا
جائز؟
ج :جائز ،ذكرنا  :أف النيب  رأي ٛتارا قد كوي بُت عينيو ،فقاؿ :لعن من فعل ىذا  وأما خد
البعَت ،يعٍت :قرب األذف ،أو ٖتت األذف ،أو خلف األذف -فيجوز ومشو ألجل العبلمة ،كما ٬توز ومشو ُب
الرقبة ،وكذلك وشم الينم ُب أذهنا ،ىذا قد فعل ُب العهد النبوي.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ:
س  :ىل وضع اجملنوف ُب دار الرعاية ،يعد هتربا من ا١تسئولية ،وىل فيو أٍب؟
ج :إذا مل يكن لو ويل ،أو أولياؤه عاجزوف ،وأدخل ُب دار الرعاية -فإنو ال أٍب ُب ذلك؛ فدور الرعاية
فيها أناس مأمونوف ،حريصوف على الًتبية اٟتسنة ،وعلى مراعاة أولئك اجملانُت و٨توىم.
أحسن اهلل إليك .ىذا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ:
س ٨ :تن نعيش ُب خارج ببلد اإلسبلـ ،وُب بعض األوقات ،يدعو أبناء اٞتَتاف الكفار أبناءنا إىل
مناز٢تم ،فهل ٭تل أف ٬تيبوا دعوهتم أـ ال؟ وجزاكم اهلل خَتا.
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ج :األصل أنو ال ٬توز ،لكن إذا أمنت ا١تفسدة فبل بأس ،إذا كاف أولئك األبناء الذين يدعوىم جَتانا،
قد عقلوا اإلسبلـ وعرفوه ،وأمنوا أف يكوف ىناؾ منكر ،أو أكل حراـ ،أو شرب ٜتر ،أو ما أشبو ذلك،
وكاف ىناؾ مصلحة ،يعٍت :كمبادلة منفعة أو ٨تو ذلك -فلعلو جائز.
ىذا يقوؿ -أحسن اهلل إليكم:-
س  :ما حكم من تزوج بزوجة عمو بعد وفاتو؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج٬ :توز بزوجة أخيك ،زوجة أخيك أقرب من زوجة عمك ،وٖتل لك زوجة أخيك ،عمك ىو أخو
أبيك ،وخالك أخو أمك ،فهم أبعد من أخيك الذي ىو ابن أبويك.
أحسن اهلل إليكم .وىذا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ:
يوما" .فهل ىذا صحيح؟
س  :ذكر ابن حزـ" :اإلٚتاع على أف أكثر اٟتيض سبعة عشر ً

يوما ،أما ابن حزـ فيمكن أنو رآه ُب ببلده ،من ٖتيض سبعة عشر،
ج :ا١تشهور أف أكثره ٜتسة عشر ً

ولكن ذلك نادر.

أيضا يقوؿ:
وىذا سؤاؿ عرب الشبكة ً

س  :ىل الذىب األبيض عليو زكاة؟

أيضا إذا كانت ىذه
ج :كل اٟتلي عليو زكاة :الذىب األبيض ،والذىب األٛتر ،والفضة ،وكذلك ً
اٞتواىر من غَت الذىب ،يعٍت :كالعقياف واللؤلؤ ،وما أشبو ذلك -فإهنا تزكى.
أحسن اهلل إليكم وأثاب كم ،ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل على نبينا
٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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