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مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمممد
وآله وصحبه أجمعين

ّـلـُه( َذا َقـَضـىَ ال إإ َـنـٍة  إم ؤؤ إمٍن َوَل ُم ؤؤ إلـُمـ َـكـاَن  َوـَمـا 
ؤم إه إر ؤم َأ ؤن  إم ُة  َيَر إخ ؤل َلُهُم ا ُكوَُن  َي َأن  ًا  ؤمر َأ ُلُه   [).َوَرسُإوُ

33:36[

إـصـيَرٍة( َب َـلـىَ  إه َع ّـلـ َلىَ ال إإ ؤدُعوُ  َأ إلي  إبي إه سَإ إذ ؤل َهـ ُق
إني َبَع ّت إن ا ؤا َوَم َن ].12:108) [َأ

*     *      *
هممذه البحمماث ليسممت مممن أبحمماث الفقهمماء الجامممدين
المقلدين. ول هي من أبحاث المممترددين الممذين يبممدو لهممم
الحق ثم يخشون الجهر به. ول هي من أبحمماث المجّرديممن
ّدامين. الذين ل يفهمون السلما، ول يريممدون إل تجريممد اله
المم السلمية من دينهم، ومن الثبممات عليممه ونصممره. ول
َبخممُر المعمماني َت َت هي من أبحاث المجددين العصريين الذين 
والنظريممات فممي رؤوسممهم، ثممم تنممزو بهمما عقممولهم فهممم
ًا، ويظنممون أن السمملما هممو ممما يبممدو يطيممرون بهمما فرحمم
لعقولهم ويوافق أهواءهم، وأنه دين التسامح، فيتسامحون

في كل شيء من أصوله، وفروعه وقواعده.

كل، إنممما هممي أبحمماث علميممة حممرة، علممى نهممج أبحمماث
المجددين الصممادقين، مممن السمملف الصممالح رضمموان اللممه
َدعون بممالحق، ول يخممافون لومممة َيْصمم عليهم، الممذين كممانوا 

ًا إل الله. لئام. وكانوا يخشون ربهم، ول يخشون أحد

ًا من وصفها بما وصف به أبممو الطيممب ولست أرى بأس
شعره:

ْبَن الجبال وُخْضَن َث َولي     و ْق قواف إذا سرن عن ِم
البحارا

ًا، ول أقمموله وسمميرى القممارئ أنممي ل أريممد بممذلك فخممر
ًا وأني إن شاء الله من الصادقين، غرور

كتبه أبو الشبال
أحمد محمد شاكر
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بسم الله الرحمن الرحيم

الفقي مقدمة بقلم العلمة محمد حامد

الحمد لله العليم الحكيم، والصلة والسلما علممى سمميد
المرسلين، وأحكم المشرعين: سمميدنا محمممد، وعلممى آلممه

وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذا بحث طريف، عالممج فيممه أخممي فممي اللممه
ّدث مصممر" السمميد الستاذ العالم المحقق، المجتهد "ومحمم
ًا، وحممل بممه مشممكل ًا خطيممر أحمد محمممد شمماكر-: موضمموع
ًا، طالما ضاقت منه صممدور، وحرجممت بممه نفمموس. اجتماعي
ولقد كان يفكر في أمثال هذه المسائال من نيف وعشرين
سنة، درس فيها الكتاب الكريم، والسنة النبوية المباركممة،
وأقمموال الصممحابة والئامممة مممن السمملف الصممالحين، ومممن
تبعهم على منهجهم من الخالفين، فكممان ل يسمممع بكتمماب
مطبوع أو مخطوط إل سعى إليه، وبممذل فيممه ممما ل يهممون

ًا. ًا وتدقيق على غيره من مال وجهد، ثم يكب عليه درس

وقممد بحممث –فيممما بحممث مممن الموضمموعات- موضمموع
الطلق وحقق بعممض مسممائاله بدراسممة واسممعة، واشممتركنا
ًا فممي سممنين كممثيرة، وهممو فممي كممل هممذه فممي بحثهمما مممرار
ًا بما اعتقممد مممن الدراسات على مر الياما ل يزداد إل إيمان
الحق، حتى نضجت الفكرة، وأصممبح مممن الممواجب عرضممها
على الجمهور ليشترك المفكرون فمي درسمها وفمي جنمي

ثمرتها.

ًا علممى نشممر هممذا البحممث ولقد كنت أشد النمماس حرصمم
القيم، وطالما ألححت على صديقي في ذلك، لشدة حاجة
ًا وأنا أعممرف النمماس بقيمممة آرائاممه فممي الناس إليه، خصوص
القطار السمملمية، وبممالخص فممي الهنممد والحجمماز، وإنهممم
ليتلقفممون نتائاممج عملممه بشممغف وثقممة واطمئنممان لنممه مممن
العلماء المحققين، وإنه أجرأ من عرفممت فممي قممول كلمممة
الحق واضحة خالصة لله وحممده، ولنممي أعممرف أن رابطممة
السرة التي وثقها الله بربمماط الزوجيممة وهممت وكممادت أن
ن الطبقمات تنفصم عروتها، بلى، قد انفصمت في كمثير م
ّنه النمماس فممي الممزواج مممن سممنن وكان منشأ ذلك ما اسممت
ًا فمي الطلق، ًا وحمديث سيئة، وما شمدد فيممه الفقهماء قممديم
حممتى جعلمموه أشممبه شمميء بممالعبث واللعممب، أو بالصممار
والغلل. وكم لمست فيما عرض لي في حياتي الوعظيممة
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مشكلة من مشاكل الطلق فيطلبون حلها عند أحد أولئممك
ًا، وكممم أحسسممت مممن الجامممدين فل يزيممدها إل تعقيممد

سرورهم بالحكم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة.

فكممان همذا ممن أشمد مما يحملنمي علممى اللحماح علمى
الصديق المحقق في تعجيممل نشممر بحثممه، حممتى أتمماح اللممه
الفرصممة اليمموما ليخممرج للنمماس هممذا المممذهب الواضممح
المستقيم في هذا المر الهاما المذي أعتقمد أنمه لمم يكتممب
ًا لهمما علممى أصممح الوجمموه ًا للدلة وتحقيقمم قبله مثله تمحيص
وأعدلها، وأنا علممى يقيممن مممن أن الفكممر السمملمي اليمموما
متهيممئ لقبممول ذلممك والشممكر عليممه فجممزى اللممه صممديقي
أحسن الجزاء. وأسأل الله الكريممم أن يبممارك فممي جهمموده
وحياته، لعله يتناول بقية مشاكلنا الجتماعية بالعلج النافع

مما في ديننا الصحيح.

والحمد لله وحده والصمملة والسمملما علممى مممن ل نممبي
بعده،

كتبه محمد حامد الفقي
رئايس جماعة أنصار السنة المحمدية 
القاهرة في يوما الجمعة
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تمهيد

كممانت المحمماكم الشممرعية فممي مصممر تحكممم فممي كممل
المسائال بالقول الراجح –فممي نظممر القضمماة- مممن مممذهب
الماما أبي حنيفة، وقبل ذلك كان فيها قضاة من المذاهب
الربعممة. بعممد أن أقفممل الفقهمماء بمماب الجتهمماد، ومنعمموا
المفكرين من استنباط الحكاما من الكتمماب والسممنة، وإن
كان هذا لم يمنع أحرار الفكر من الستنباط، ولكن منعهم

من العلن برأيهم وإظهاره.

وليس من شأننا الن أن نبحممث فممي جممواز الجتهمماد أو
وجمموبه. وبطلن التقليممد وضممرر الخممذ بممه. ولكممن تقييممد
المحاكم بمذهب أبممي حنيفممة أوقممع النمماس فممي كممثير مممن
الحممرج فممي بعممض المسممائال، مممع ضممعف بعممض القضمماة
السممابقين فممي تطممبيق الحكمماما، وتمسممكهم باللفمماظ
والشممكال، حممتى كممان مممن أثممر هممذا: أن ألغيممت الحكمماما
الشرعية من مصر ومن كممثير مممن القطممار السمملمية، إل
في بعممض أبممواب قلئاممل، يسمممونها (الحمموال الشخصممية)،
وكان مممن هممذا: أن نشممأت المحمماكم النظاميممة والمحمماكم
المختلطة والمحاكم الهلية، ووضعت قوانين ل تُمممّت إلممى
ًا، من السلما بصلة، بل نقلت عن قوانين أوروبا نقل حرفي
غير تفكير فيما إذا كانت تناسب أخلقنا وعاداتنا وخلجممات
نفوسنا، وكممان أن ضممعف شممأن المحمماكم الشممرعية حممتى
كادت أن يمحى أثرها، لول ظروف خاصة حفظممت لمصممر

ًا من شريعتها. أثر

ومع كل هذا فإنه لم يجرؤ أحد من العلممماء فممي مصممر
على التفكير في مخالفة أحكاما مذهب أبممي حنيفممة، وفممي

بعضها إرهاق وإحراج.

وأول من فكر في ذلك وطلب العمل به –فيممما أعلممم-
هو والدي الستاذ الكبر الشيخ محمد شاكر، وكيل الزهممر

ًا، وذلك قبل سنة  ما، وكان يومئذ كاتب الفتوى1892سابق
لدى شيخه محمد العباسي المهدي مفتي الديار المصممرية
رحمه الله، فجاءت امرأة شابة حكم على زوجها بالسممجن
مدة طويلة وهي تخشى الفتنة، وتريد عممرض أمرهمما علممى
ًا في الطلق من زوجهمما لتممتزوج مممن المفتي، ليرى لها رأي
غيره، وليس في مذهب الماما أبي حنيفة حّل لمثممل هممذه
ًا ًا آسف المعضلة إل بالصبر والنتظار. فصرفها الوالد معتذر
ًا، ثم عرض المر على شيخه المفتي، واقممترح عليممه متألم
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اقتباس بعض الحكاما من مممذهب الممماما مالممك فممي مثممللم

هذه المشاكل، فأبى الشيخ كل الباء، واستنكر هذا الممرأي
أشد استنكار، وكان بين السممتاذ وتلميممذه جممدال حماد فممي
هذا الشأن، ولكنه لم يؤثر على ما كممان بينهممما مممن مممودة
ًا وعطممف. وممما زال السممتاذ الوالممد –حفظممه اللممه- مقتنعمم

ًا صحته وفائادته للناس. برأيه، معتقد

ًا1899ثم في أوائال سممنة  ، وكممان السممتاذ الوالممد نائابمم
ًا  لسممتاذه الممماما )1(لمحكمممة بنهمما الشممرعية، قممدما تقريممر

ًا الحكيم محمد عبده مفتي الديار المصرية، انتقد فيها كثير
مممن أعمممال المحمماكم الشممرعية وأعمممال قضمماتها علممى
الخصوص، وأبان على وجممه النقممص والخطممأ فممي اللئاحممة
التي كان معمول بهمما فممي ذلممك المموقت وهممي لئاحممة سممنة

ًا اقتبمماس بعممض الحكمماما مممن1897  واقممترح عليممه أيضمم
مممذهب الممماما مالممك فممي التطليممق للعسممار، وللضممرر،

وللغيبة الطويلة.

ثم طماف السمتاذ المماما رحممه اللمه فمي صميف تلمك
السنة على كثير من محاكم المموجه البحممري، واطلممع علممى
سير العمممال فيهمما، ليصممنف لهمما الممدواء والعلج بحكمتممه،
ووضع تقريره المشهور في إصمملح المحمماكم فممي نوفمممبر

ما. وهو الذي طبع بمطبعممة المنممار بمصممر فممي1899سنة 
) واتفق رأي السممتاذ الممماما1900هم -(1317شوال سنة 

ورأي تلميذه –الستاذ الوالد- في كثير من مممواطن الخطممأ
والنقص في أعمال المحاكم.

ولكممن يظهممر أن السممتاذ الممماما رحمممه اللممه لممم يجممد
الفرصة مواتية لقتراح أحكاما تخممالف مممذهب الممماما أبممي
حنيفة. وخاصة في التطليق من القاضي، فترك الكلما في
ذلك. ولكنه أشار في الكلما في المرافعات إشارة عامممة،
ودعا إلى الخذ بشيء من أحكاما المذاهب الثلثة الخممرى

).38(ص

ِلَي الستاذ الوالد قضمماء السممودان، فممي منصممب َو ولما 
، وجممد مجمال العمممل1899قاضي القضاة في أواخر سنة 

ًا، ووجد الفرصة مواتية، فإنه لم تكن هنمماك محمماكم، واسع
ولم يكن شيء من النظم، وكممان ينشممئ كممل ذلممك إنشمماء
ًا، فوضممع القمموانين واللوائاممح علممى النحممو الممذي يممراه جديد
ويريده، وأهم ما في ذلك: التطليق من القاضممي للعسممار

.  انظر نص هذا التقرير في نهاية الرسالة)(1
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وللضرر، وللغيبة الطويلة، وهي الحكاما الممتي لممم تقتبممسلم

 بمماقتراح1920 لسممنة 25في مصر إل في القممانون رقممم 
السممتاذ الكممبر الشمميخ محمممد مصممطفى المراغممي شمميخ

الجامع الزهر حفظه الله.

ثمممم اجتممممع لمممدى وزارة الحقانيمممة كمممثير ممممن الراء
والقتراحممات فممي بعممض المسممائال فممي الطلق وغيممره
ودرستها لجنة خاصة ألفت لذلك، واختممارت منهمما ممما رأتممه

ًا فصدر القانون رقم   وأهممم1929 لسنة 25مناسبا  ونافع
ما فيه: إلغاء وصف الطلق بالعدد واعتباره طلقة واحممدة،
باقتراح الستاذ الكبر الشمميخ محمممد مصممطفى المراغممي،
وهذا معناه إلغاء ما يسميه الناس (الطلق الثلث). فكممان

ًا، وكان عمل من أعمال الرجال. ًا جديد عمل جليل، وفتح

ثم رأت وزارة الحقانية في هممذه اليمماما أن تسممير فممي
ًا ًا دوريمم سبيل الصلح، فنشرت على القضاة وغيرهم كتابمم

، تممدعو مممن شمماء منهممم أن1935 نوفمممبر سممنة 13فممي 
ًا للتخفيممف يقترح ما يراه من أحكاما المذاهب الخرى سبب

عن الناس، ورفع الحرج عنهم، 

وكانت لي آراء في أشياء كممثيرة أرجممو أن أسمماهم بهمما
في هذا العمل الهاما المفيد، ومن أهمها البحث في (نظاما
الطلق في السلما): فشرعُت في دراسة الموضمموع مممن
جديممد، اسممتذكارا للدراسممات السممابقة، ثممم كتممابته علممى
الطريقة القويمة، التي سرت عليها أنا وكثير مممن إخممواني
ودعونا إليها الناس وجاهدنا في نشرها أكثر مممن عشممرين
ًا. وهي: اتباع الكتاب والسنة، والقتداء بهما، والهتداء عام
بهديهما، ونبذ التقليد والعصبية للمذاهب والراء. وفي هذه

السبيل السعادة والفلح.

وأرجو أن يوفقني اللممه لمتابعممة التحقيممق فممي مسممائال
ا يجمب أخرى على هذا النهمج المسمتقيم. لقموما ببعمض م

علّي من الدعوة إلى الله وفي سبيل الله،

أحمد محمد شاكر

*     *     *
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لم

بسم الله الرحمن الرحيم

- الممزواج عقممد بيممن الزوجيممن، وهممما طرفمما العقممد.1
والقاعدة العامممة فممي العقممود أنهمما تلممزما كممل طممرف مممن
طرفيها بما التزما به من حقوق فممي العقممد، وأنممه ل يملممك
أحد منهما الخلل بشيء من حقوق التعاقد، وأنه ل يملممك
أحممدهما فسممخ العقممد أو إلغمماءه أو إنهمماءه وحممده. إل أن
يرضى الطرف الخر. وهذا بين بالستقراء التاما، ل يحتمماج

إلى دليل.

- وكممان العممرب فممي الجاهليممة يممتزوجون، كممما كممانوا2
يتعاقدون بأنواع أخممرى مممن العقممود فممي المعاملممة. وكممان
ًا يطلقون الزوجات ما شاءوا مممن غيممر قيممد ول العرب أيض
ًا من عقممودهم ومعمماملتهم، حصر. وجاء السلما فأقر كثير
ًا جمممة ممن طممرق مع تشريع جديد دقيممق، هممذب بممه طرقمم
التعاقد بينهم، وأقر فيما أقر عقممود الممزواج، وشممرط فيهمما

ًا لتهذيبها، وجعلها مطابقة للعدالة التامة. شروط

- ثممم شممرع فممي تهممذيب (الطلق) وهممو حممل لعقممدة3
 وكان القياس –)1(النكاح، يقوما به أحد طرفي العقد وحده

أو طبيعة التعاقد- يقضي بأن ل يملك حممل هممذا التعاقممد إل
ًا، واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يشرع طرفاه مع
لعباده الذن للرجل بالنفراد بالطلق دون المرأة، لما في
ذلك من المصلحة الظاهرة، فلو لم يأذن الله بممذلك لكممان
الطلق باطل كله، إل أن يرضى الطرفان، كممما فممي سممائار

العقود.

فمن طلق كما أذنه الله فقد صح طلقممه ووقممع، ومممن
طلق على غير ما أذن الله كان طلقه بمماطل غيممر صممحيح.
لنه ل يملكه وحده بطبيعة التعاقد، وإنما يملك ما أذنه بممه

)  يظن أكثر الباحثين أن الطلق الرجعي ليس حل لعقد النكممماح،(1
ا. وهمو وهمم، ًا، لن آثار العقد باقية بينهم وأن الرجعية ل تزال زوج
بل الطلق يزيل عقد النكاح، سواء الرجعي وغيره. ونقل ابن حجر

) عممن ابممن السمممعاني قممال: "الحممق أن426 ص9فممي الفتممح (ج
القيمماس يقتضممي أن الطلق إذا وقممع زال النكمماح، كممالعتق، لكممن

الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق، فافترقا". 
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لم  إياه. وكممان عملممه هممذا داخل تحممت عممموما)2(ربه وما ملكه

قول النبي صلى الله عليه وسلم:

ّد". "من عمل عملً ليس عليه أمرنا فهو ر

وهممو حممديث صممحيح، رواه الممماما أحمممد ومسمملم فممي
صحيحه من حديث عائاشة رضي الله عنها.

ِأشممار إلممى ممما يقممرب منممه حجممة4 - وهذا المعنممى قممد 
 ص1السملما أبمو بكمر الجصماص فمي أحكماما القمرآن (ج

إن( ) بعد أن ذكر أن آية:380 َتا ُقا َمّر ّطلَ )ال

"تضمنت المر بإيقاع الثنتين فممي مرتيممن، فمممن أوقممع
الثنتين في مممرة فهممو مخممالف لحكمهمما "ثممم فسممر بعممض
اليات الخرى في أحكاما الطلق ثم قال: "وحكممم الطلق
مأخوذ من هذه اليات، لولها لم يكممن الطلق مممن أحكمماما
ًا إل على هممذه الشممريطة الشرع. فلم يجز لنا إثباته مسنون
وبهذا الوصف". وهممو كلما جيممد لممول قمموله "فلممم يجممز لنمما
ًا –إلخ"، لن اليات والحمماديث لممم تممدل علممى إثباته مسنون
طلق مسنون وطلق غير مسنون. وإنما دلت علممى طلق
بأوصمماف خاصممة وشممروط معينممة أذن بممه الشممارع، فمممن
أوقعه على غير هذه الشرائاط والوصاف، كممان قممد تجمماوز
ما أذن له فيه، وأتى بعمل ل يملكممه، إذ لممم يمؤذن بمه ممن
ًا، فلم يجز لنا إثباته أصممل إل علممى هممذه الشارع، فكان لغو

الشريطة وبهذا الوصف.

- وأشار إلى ما يقرب منه الماما الطحاوي في شرح5
) فقال: "فإن قال قائال: قد رأينا34 ص2معاني الثار (ج

العباد أمروا أن ل ينكحمموا النسمماء إل علممى شممرائاط: منهمما
أنهم ُمنعوا من نكاحهن في عدتهن، فكان من نكممح امممرأة
في عدتها لم يثبت نكاحه عليهمما. وهممو فممي حكممم مممن لممم
ًا، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا يعقد عليها نكاح
ًا في وقت قد نهى عن إيقاع الطلق فيممه: عقد عليها طلق
ن لمم يوقمع أن ل يقع طلقه ذلك، وأن يكون فمي حكمم م
ًا. فالجواب فممي ذلممك: أن ممما ذكممر مممن عقممد النكمماح طلق
كذلك هو، وكذلك العقود كلها الممتي يممدخل العبمماد بهما فممي
أشياء ل يدخلون فيها إل ممن حيممث أمممروا بالممدخول فيهمما،

)  وقد كنت أشرت إلى هذا المعنى إشارة موجزة في تعليقمماتي(2
على كتاب (الروضة الندية شرح الدرر البهية) لصديق حسن خان،

). 48 ص2طبعة إدارة الطباعة المنيرية من نحو عشر سنين –ج
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وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ممما أمممروا بممالخروج بممه".لم

ثممم ضممرب لممذلك مثل بالصمملة، ل يجمموز الممدخول فيهمما إل
بالتكبير المأمور بممه، ويمكممن الخممروج منهمما بغيممر التسممليم
المأمور به، كأي فعل مممن الفعممال المنافيممة للصمملة، وإن

ًا. كان الفاعل لذلك مسيئ

- والعتراض صحيح، والجابة عنه باطلة، فإنها قياس6
للعقود على العبادات. وهذه غير تلك والعقد تعلق به حممق
الطممرف الخممر الممذي تعاقممد معمه فلممم يجممز الخمروج منممه
والتخلي عما التزما به أحممدهما إل برضممى الطممرف الخممر،
والطلق مممن هممذا البمماب، ولكممن الشممارع أذن لحممدهما
بالخروج من عقد النكاح على صفة مخصوصة فل يجوز له

أن يتجاوز الحد المأذون فيه. وهو ظاهر واضح.

- وكممان شممأن الطلق فممي الجاهليممة ثممم فممي أول7
السمملما –قبممل نممزول آيممة البقممرة فممي الطلق- ممما قممالت
عائاشة: "كان النمماس والرجممُل يطلممق امرأتممه ممما شمماء أن
يطلقهما، وهممي امرأتممه إذا ارتجعهمما وهممي فممي العممدة، وإن
طلقها مائاة مرة أو أكثر. حتى قال رجل لمرأتممه: واللممه ل
ًا. قممالت: وكيممف ذاك؟ أطلقممك فتممبيني منممي ول آويممك أبممد
ُتممك. ّدتك أن تنقضممي راجع َهمممْت عمم قممال: أطلقممك، فكلممما 
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائاشة فأخبرتها. فسكتت
عائاشة حتى جاء النبي صمملى اللممه عليممه وسمملم فممأخبرته.

فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن:

إريٌح( ؤـسـ َت ؤو  َأ ؤـعـُروٍف  إبَم ؤمـَسـاٌك  إإ إن َف َتا ُقا َمّر ّطلَ ال
ؤحَساٍن إإ )إب

قالت عائاشة: فاسممتأنف النمماس الطلق مسممتقبلً: مممن
ّلق" ّلق ومن لم يكن ط .)1(كان ط

- وهذه هي اليات التي أنزلهمما اللممه سممبحانه وتعممالى8
في كتابه في شأن الطلق: في سورة البقرة:

) والحمماكم فممي224 ص1)  حممديث صممحيح، رواه الترمممذي (ج(1
) من حديث هشاما بممن عممروة عممن280-279 ص2المستدرك (ج

أبيه عن عائاشة. ورواه الترمذي وغيره مرسممل مممن حممديث هشمماما
بن عروة عن أبيه فقط. وكل السنادين عندي صحيح، فممإن حممديث
عائاشة هو من طريق يعلى بن شبيب المكي، وهو ثقة، ذكممره ابممن
حبان في الثقات، ووثقه النسائاي وأبو زرعة. وسمميأتي فممي رقممم (

) حديث لبن عباس في معناه، وهو شاهد له يؤيده. 114
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لم ؤشــُهٍر( َأ إة  َبَع ؤر أ

َ ّبُص  َتَر ؤم  إه إئ ّنَسآَ إمن  ُلوَُن  ؤؤ ُي إذيَن  ّل ّل
ؤا ؤن َعَزـُمـوُ إإ إحـيـٌم،ٌ َو ّـلـَه َغـُفـوٌُر ّر إإّن ال ؤن ـَفـآَُؤوا ـَفـ إإ َف
ّلَقــاُت َط ؤلُم إليــٌم،ٌ َوا إميٌع َع ّلــَه سَإــ إإّن ال َقا َفــ ّطلَ ال
َأن َلـُهـّن  إـحـّل  َي َـثـَة ـُقـُرَوٍء َولَ  َ َثل إهّن  إس َأنُف إب ؤصَن  ّب َتَر َي
إمّن ؤؤ ُـيـ ُـكـّن  إإن  إهّن  إم ؤرـَحـا أ

َ إـفـي  ّلُه  َلَق ال ؤمَن َما َخ ُت ؤك َي
إـفـي إـهـّن  ّد إبَر َأـَحـّق  ُتُهّن  َل ُبـُعـوُ إر َو إـخـ إم ال ؤوُ َي ؤل إه َوا ّل إبال
إـهـّن ؤي َل إذيِ َع ّـلـ ؤـثـُل ا إم َلـُهـّن  ًا َو ؤـصـلَح إإ ؤا  ُدو َأَرا ؤن  إإ إلَك  َذ
إزـيـٌز ّـلـُه َع َدَرـَجـٌة َوال إـهـّن  ؤي َل إل َع إللّرـَجـا إف َو ؤعُرو ؤلَم إـبـا
ؤو َأ ــُروٍف  ؤـع إبَم ــاٌك  ؤمـَس إإ إن َف ــا َـت ُقا َمّر ّطلَ ــٌم،ٌ ال ُكـي َح
ـا إمـّم ؤا  ُذو ـ ؤأـُخ َت َأن  ؤم  ـ ُـك َل ـّل  إـح َي ـاٍن َولَ  ؤحـَس إإ إب إريٌح  ؤـسـ َت
إه ـ ّـل َد ال ُدو ـ إقيَما ـُح ُي َألّ  َيَخاَفا  َأن  إإلّ  ًا  ؤيئْ ُتُموُُهّن َش ؤي َت آ
إهـَمـا ؤي َل َنـاَح َع إه َفلَ ُج ّـلـ َد ال ُدو إقيَما ُح ُي َألّ  ؤم  ُت ؤف إخ ؤن  إإ َف
ُدوَها َوـَمـن َـتـ ؤع َت إه َفلَ  ّـلـ ُد ال ُدو ؤلَك ُح إت إه  إب ؤت  َد َت ؤف إفيَما ا
إإن إلُموَُن،ٌ ـَفـ ّـظـا إئَْك ـُهـُم ال َلـــ ؤو ُأ إه َف ّـلـ َد ال ُدو ّد ـُحـ َتـَعـ َي
ُه ـَر ؤـي ًا َغ ؤوج إكَح َز َتن ّتىََ  ُد َح ؤع َب إمن  َلُه  إحّل  َت ّلَقَها َفلَ  َط
ّـنـا َظ إإن  ـا  َتَراَجـَع َي َأن  إهَما  ؤي َل َناَح َع ّلَقَها َفلَ ُج َط إإن  َف
ٍم ؤوُ إلَقــ ُنَها  ّي َب ُي إه  ّل ُد ال ُدو ؤلَك ُح إت إه َو ّل َد ال ُدو إقيَما ُح ُي َأن 
َلُهــّن َأَج ؤغــَن  َل َب ّنَســاء َف ُتــُم ال ؤق ّل َط َذا  إإ َلُمــوَُن،ٌ َو ؤع َي
َ ؤـعـُروٍف َول إبَم ؤو سـَإـّرُحوُُهّن  َأ ؤعُروٍف  إبَم ُكوُُهّن  إس ؤم َأ َف
ؤد إـلـَك َفـَقـ َذ ؤل  ؤفـَعـ َي ؤا َوـَمـن  ُدو َت ؤع َت ّل ًا  إضَرار ُكوُُهّن  إس ؤم ُت
ؤا ُـكـُرو ؤذ ًا َوا إه ـُهـُزو ّـلـ إت ال َـيـا ؤا آ ُذَو إخ ّت َت ؤفَسُه َولَ  َن َلَم  َظ
إب َـتـا إك ؤل ؤم ـّمـَن ا ُـكـ ؤي َل َأـنـَزَل َع ؤم َوـَمـا  ُك ؤي َل إه َع ّل ؤعَمَت ال إن
ـَه ّـل َأّن ال ؤا  ـوُ َلـُم ؤع ّلَه َوا ؤا ال ّتُقوُ إه َوا إب ُكم  ُظ إع َي إة  ؤكَم إح ؤل َوا
ـَن ؤـغ َل َب ـاء َف ّنـَس ـُم ال ُـت ؤق ّل َط َذا  إإ ـٌم،ٌ َو إلـي ؤيٍء َع ـ ـّل ـَش ُـك إب
َذا إإ ؤزَواَجُهــّن  َأ ؤحــَن  إك َين َأن  ُلوُُهّن  ؤعُضــ َت َلُهــّن َفلَ  َأَج
ـاَن َـك ـن  إه ـَم إب ُيوَُعُظ  إلَك  َذ إف  ؤعُرو ؤلَم إبا َنُهم  ؤي َب ؤا  ؤوُ َتَراَض
ؤم ُـكـ َل َـكـىَ  ؤز َأ ؤم  ُـكـ إل َذ إر  إـخـ إم ال ؤوُ َي ؤل إه َوا ّل إبال إمُن  ؤؤ ُي ؤم  ُك إمن

َلُموَُن ؤع َت ؤم لَ  ُت َأن َلُم َو ؤع َي ّلُه  ؤطَهُر َوال َأ ).َو

- ثم قال تعالى في هذه السورة:9

ؤم( ـ َـل ـا  ّنَســاء ـَم ـُم ال ُـت ؤق ّل َط إإن  ؤم  ـ ُـك ؤي َل ـاَح َع َـن لّ ُج
َلىَ ّتُعوُُهّن َع إريَضًة َوَم َلُهّن َف ؤا  إرُضوُ ؤف َت ؤو  َأ َتَمّسوُُهّن 
ًا َتاـعــ ُه َم ؤدُر إر ـَقــ إـتــ ؤق ؤلُم َـلــىَ ا ُه َوَع َدُر إع ـَقــ إسـإــ ؤلُموُ ا
ُتُموُُهّن ؤق ّل َط إإن  إنيَن،ٌ َو إس ؤح ؤلُم َلىَ ا ًا َع إف َحّق ؤعُرو ؤلَم إبا
إريـَضـًة َلـُهـّن َف ؤم  ُت ؤـضـ ؤد َفَر َتَمّسوُُهّن َوَق َأن  إل  ؤب إمن َق
إذيِ ّـلـ ؤعـُفـوَُ ا َي ؤو  َأ ؤعـُفـوَُن  َي َأن  َإلّ  ؤم  ُت ؤـضـ ؤصُف َما َفَر إن َف
ؤـقـوَُىَ َولَ ّت إلل ؤـقـَرُب  َأ ؤا  ؤعـُفـوُ َت َأن  إح َو َكا ّن ُة ال َد ؤق إه ُع إد َي إب

إصيٌر َب ُلوَُن  ؤعَم َت إبَما  ّلَه  إإّن ال ؤم  ُك َن ؤي َب ؤضَل  ؤلَف ؤا ا ).َتنَسوُُ

ثم قال سبحانه:
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لم َـلــىَ( ًا َع إف َحـّقــ ؤعُرو ؤلَم إبــا َتــاٌع  إت َم ّلـَقــا َط ؤلُم إل َو

إقيَن ّت ؤلُم ).ا

- وقال تعالى في سورة الحزاب:10

ُـثـّم( إت  َـنـا إم ؤؤ ؤلُم ُـتـُم ا ؤح َك َن َذا  إإ ُـنـوُا  إذيَن آَم ّل ّيَها ا َأ َيا 
ؤم ـ ُـك َل ـا  ـوُُهّن َفـَم َتَمـّس َأن  إل  ـ ؤـب ـن َق إـم ـوُُهّن  ُتـُم ؤق ّل َط
ّتـُعـوُُهّن َوسـَإـّرُحوُُهّن َنَها َفَم ّدو َـتـ ؤع َت ّدٍة  إع ؤن  إم إهّن  ؤي َل َع

إميلً ًا َج ).سَإَراح

- وقال تعالى في سورة الطلق:11

ّلـُقـوُُهّن( َط ّنـَسـاء َف ُـتـُم ال ؤق ّل َط َذا  إإ إـبـّي  ّن ّيَها ال َأ َيا 
ؤم َل ـ ُـك ّب ـَه َر ّـل ّتُقــوُا ال َة َوا ّد ـ إـع ؤل ؤحُصــوُا ا َأ إهّن َو إت ّد ـ إـع إل
إتيَن ؤأ َـيـ َأن  إإّل  ؤـجـَن  ؤخُر َي إهّن َوَل  إت ُـيـوُ ُب إـمـن  إرُجوُُهّن  ؤخ ُت
َد ُدو ـ ّد ـُح ـ َتـَع َي إه َوـَمـن  ّل ُد ال ُدو ؤلَك ُح إت َنٍة َو ّي َب إحَشٍة ّم إبَفا
َد ؤـعـ َب إدُث  ؤح ُي ّلَه  َلَعّل ال إريِ  ؤد َت ؤفَسُه َل  َن َلَم  َظ ؤد  إه َفَق ّل ال
ؤعُروٍف إبَم ُكوُُهّن  إس ؤم َأ َلُهّن َف َأَج ؤغَن  َل َب َذا  إإ ًا،ٌ َف ؤمر َأ إلَك  َذ
ؤم ُـكـ ؤدٍل ّمن ؤيِ ـَعـ َذَو ُدوا  إه ؤش َأ ؤعُروٍف َو إبَم إرُقوُُهّن  ؤو َفا َأ
َـكـاَن إه ـَمـن  إـبـ ُـيـوَُعُظ  ؤم  ُـكـ إل َذ إه  ّـلـ إل َة  َد إقيُموُا الّشَها َأ َو
ـُه ّـل ـل  ؤجـَع َي ّلَه  إق ال ّت َي إر َوَمن  إخ ؤل إم ا ؤوُ َي ؤل إه َوا ّل إبال إمُن  ؤؤ ُي
ؤل ّكــ َتوَُ َي إسُب َوَمن  َت ؤح َي ؤيُث َل  ؤن َح إم ؤقُه  ؤرُز َي ًا،ٌ َو ؤخَرج َم
ـَل ؤد َجـَع ـ إه ـَق إر ؤم َأ إلُغ  َبا ّلَه  إإّن ال ُبُه  ؤس إه َفُهوَُ َح ّل َلىَ ال َع

ًا ؤدر ؤيٍء َق ُكّل َش إل ّلُه  .)ال

) عممن نممافع:96 ص2- وروى مالك في الموطممأ (ج12
"أن عبد الله بن عمر طـلـق امرأـتـه وـهـي ـحـائض
علىَ عهد رسـإـوُل الـلـه ـصـلىَ الـلـه علـيـه وسـإـلم،ٌ
فسأل عمر بن الخطاب رسـإـوُل الـلـه ـصـلىَ الـلـه
عليه وسإلم عن ذـلـك؟ فـقـال رسـإـوُل الـلـه ـصـلىَ
الـلـه عليـه وسإـلم: ُمـرُه فليراجعهـا،ٌ فليمسـكها،ٌ
حتىَ تطهر،ٌ ـثـم تحـيـض،ٌ ـثـم تطـهـر،ٌ ـثـم إن ـشـاء
ّلق قبل أن يمّس. فتـلـك أمسكها بعُد،ٌ وإن شاء ط

ّلق لها النساء ُيط .)1("العدة التي أمر الله أن 

- وهذه القصة أصل الباب في الطلق لمما ورد فمي13
القرآن، وهو الذي يسمى في اصطلح المحدثين والفقهمماء
(طلق السنة) قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكمماما

): "قممال علماؤنمما: طلق السممنة ممما264 ص2القممرآن (ج
جمع سبعة شروط، وهي: أن يطلقها واحممدة، وهممي ممممن

)  حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. (1
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ًا، لممم يمسممها فممي ذلممك الطهممر، ول تقممدمهلم تحيض، طمماهر

طلق في حيض، ول تبعه طلق في طهر يتلموه، وخل عمن
َءاٌت ممن حممديث َتقَر العوض. وهذه الشممروط السممبعة ُمسمم
ابن عمر". وقممد بقممى مممن صممور طلق السممنة أن يطلقهمما
ًا في حديث ابن عمممر وهي حامل، وهذه الصورة ثابتة أيض

هذا، فإن في بعض رواياته:

ً ًا أو حامل ؤرُه فليراجعها ثم ليطلقها طاهر "."ُم

رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.

- وروايات هذا الحممديث وألفمماظه كممثيرة فممي كتممب14
السنة وفيها خلف شديد في احتساب الطلقة التي طلقها
ًا. وأصرحها ابن عمر في الحيض حتى كادت تكون اضطراب
رواية ابن جريج عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بممن
أيمن يسأل ابن عمر عممن ذلممك. وأن ابممن عمممر أخممبره أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتهمما، وقممال

ًا".عبد الله: "  وهذه الروايةفرّدها علي ولم يرها شيئْ
-80 ص2 ج5524رواها الماما أحمد في مسنده برقممم (

)256 ص2 ج2185) وأبممو داود فممي سممننه برقممم (81
ًا مسلم في صحيحه (ج ) والنسممائاي423 ص1ورواها أيض

ًا"94 ص2_ج ) ولكنهما لم يذكرا كلمممة: "ولممم يرهمما شمميئ
ًا، ًا من علماء الحديث أنكروها على أبي الزبير جد لن كثير
ُيتكلم فيه إل بأنه قممد يممروى ولكن أبو الزبير ثقة ثبت، ولم 
ُيخَشممى مممن بعممض الحمماديث بالعنعنممة مممن غيممر سممماع، ف
تدليسه، وليس المر كذلك هنا، فإنه صرح بأنه سمعه ممن

ابن عمر.

- ويؤيد صحة رواية أبي الزبير أنه روى هذه القصممة15
ًا عن جابر بن عبد اللممه. ففممي مسممند الممماما نفسها سماع

) من طريق ابن لهيعة:386 ص3 ج15211أحمد برقم (
ًا عممن الرجممل يطلممق "حدثنا أبو الزبيممر قممال: سممألُت جممابر
امرأته وهي حائاض؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأتممه
وهي حائاض، فأتى عمُر رسول الله صلى الله عليه وسمملم
فأخبره ذلك؟ فقال رسول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملم:

ُيراجعها فإنها امرأته" " وهذا إسممناد صممحيح، لن ابممنإل
ًا لمن تكلم فممي بعممض روايمماته. وقممد لهيعة ثقة حجة، خلف
صرح بالسماع من أبي الزبير، وصرح أبممو الزبيممر بممأنه هممو
َثبَت من هممذه الكلمممة، إذ َت الذي سأل جابرا. فدل على أنه 
سمعها من ابن عمر ثممم سممأل عنهمما جممابر بممن عبممد اللممه،
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وروى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الطلقلم

الذي صدر من ابن عمر في الحيض.

- ثم إن أبا الزبير لم ينفرد برواية هذا المعنممى عممن16
ابممن عمممر، فقممد روى محمممد بممن عبممد السمملما الخشممنى:
"حدثنا محمد بن بشار ثنمما عبممد الوهمماب ابممن عبممد المجيممد
الثقفي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عممن
ابن عمر أنه قال في الرجل يطلممق امرأتممه وهممي حممائاض،
ّد بذلك" رواه ابممن حممزما فممي المحلممى َت ُيع قال ابن عمر: ل 

) من طريق الخشنى، ونقله ابن القيم في163 ص10(ج
ًا. وهممو44 ص4زاد المعمماد (ج ). وهممذا إسممناد صممحيح جممد

يؤيد رواية أبي الزبير.

- وأما الروايات الخرى في حممديث ابممن عمممر هممذا،17
التي احتج بها القائالون بوقمموع الطلق فممي الحيممض: فإنهمما
ليس فيها شيء صريح، وألفاظها مضطربة، وهممي تخممالف
ًا ما يفهم ًا بالروايات الصحيحة، وتخالف أيض ما ثبت صريح
من ظاهر القرآن، ومن القواعد الصممحيحة المعقولممة فممي
العقود والفسوخ واستثناء الطلق منها، ووجمموب الوقمموف

عند الحد المستثنى المأذون فيه.

- فممأكثر ممما فممي المممر أن تكممون هممذه الروايممات18
معارضة لرواية أبي الزبير عن ابن عمر وعن جابر. ويجب
عند التعارض الجمع بين الروايتين –إن أمكن- أو الترجيممح.
أما الجمع بينهما هنا فهو غير ممكن، إذ كانتا روايممتين عممن
قصة واحدة، هي قصة طلق ابن عمر للحائاض، فل بد من
الرجمموع إلممى الترجيممح. وتكممون روايممة أبممي الزبيممر أرجممح
بموافقتها للظاهر من القممرآن، وللقواعممد الصممحيحة، فممإن
الله أمر بالطلق لستقبال العدة، فممالمطلق فممي الحيممض

مخالف لهذا المر، فكان عمله غير صحيح ول أثر له.

- والحكمة في المنع من الطلق في الحيض أو في19
ا طهر مسها فيه: أن ذلك يطيل علمى الممرأة العمدة، فإنه
ِظر َت َتن َفَسم ًا لم تحتسب الحيضة من عمدتها،  إن كانت حائاض
حتى تطهر من حيضها وتتم مدة طهرها، ثم تبدأ العدة من
ًا ومسها في الطهممر فإنهمما الحيضة التالية، وإن كانت طاهر
ّد: أبممالحيض أما بوضممع الحمممل إذا كممانت َتمم َتع ل تممدري بممم 

حملت من ذلك المسيس؟!

- فلو كانت الروايات التي يحتج بها القائالون بوقمموع20
طلقة ابن عمر في الحيض صحيحة لكان المر بمراجعتهمما
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–ثم التربص بها إلممى أن تطهممر، ثممم يطلقهمما إن شمماء فمميلم

ًا أكممثر ًا بإطالة عدتها زمن الطهر الثاني قبل أن يمس-: أمر
مما أريد من الرفق بها.

- ثم إني وجدت بعد ذلك روايممة أخممرى تؤيممد روايممة21
أبي الزبير، فقد روى ابن وهب في كتابه الجامع: "نمما ابممن
أبي ذئاب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر: أنه طلممق امرأتممه
وهي حممائاض، فسممأل عمممر رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه

وسلم عن ذلك؟ فقال:

ؤكها،ٌ حتىَ تطهر،ٌ ثــم إس ؤم ُي ُمرُه فليراجعها،ٌ ثم ل
تحيض،ٌ ثم تطهر،ٌ ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن
ّلق قبل أن يمّس. فتـلـك الـعـدة اـلـتي أـمـر شاء ط

ّلق لها النساء،ٌ وهي واحدة ُتط ".الله تعالىَ أن 

) وابممن164 ص10نقلممه ابممن حممزما فممي المحلممى (ج
) ونقلممه ابممن حجممر فممي47 ص4القيم في زاد المعمماد (ج

ًا وزاد: "قممال ابممن أبممي308 ص9فتح الباري (ج ) مختصر
ًا ذئاب: وحدثني حنظلممة بممن أبممي سممفيان أنممه سمممع سممالم
يحدث عن أبيه عممن النممبي صمملى اللممه عليممه وسمملم بممذلك

) مممن طريممق يزيممد429"ورواه الدارقطني في سننه (ص
بن هارون عن محمد بن إسحاق وابن أبي ذئاب عممن نممافع

عن ابن عمر بنحوه، ولكن قال فيه:

هي واـحـدة،ٌ فتـلـك الـعـدة اـلـتي أـمـر الـلـه أن"
ّلق لها النساء َط ".ُي

ثم روى نحوه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن
ابن عمر. وهذه أسانيد كلها صحيحة.

- ومن الغريب أن هذه الروايات ذكرت في معممرض22
الستدلل علممى وقمموع الطلقممة الممتي كممانت فممي الحيممض!
وفهموا من قوله "وهي واحدة" أن الضمير يعود إلى تلممك
ًا الطلقة!! حتى إن ابن حزما وابن القيم لم يجدا لها مخلص
مممن هممذه الحجممة إل أن يزعممما أن الكلمممة فممي السممياق
محتملة أن ل تكون من كلما النبي صلى الله عليه وسمملم.
أي كأنها مدرجة من الراوي. أو يتأولها بتأول غير جيد. مع
أن سياق الكلما صممريح فممي أنهمما مممن الحممديث المرفمموع،

وخاصة في رواية الدارقطني من طريق يزيد بن هارون.
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لم - والصحيح الواضممح: أن قمموله: "هممي واحممدة" إنممما23

ُبممِل ُق يراد به الطلقة التي ستكون في الطهممر الثمماني فممي 
العدة، لنها أقرب مذكور إلى الضمممير، بممل إنممه لممم يممذكر
غيرها في اللفظ النبوي الكريم، وطلقة الحيض أشير إليها
فيه فقط، وفهمت مممن سممياق الكلما، فل يمكممن أن يعممود
الضمير إليها. ويكون معنى قوله: "هممي واحممدة" إن طلممق
كما أمر كانت طلقة واحممدة ول تكممون طلقممة ثانيممة، لعممدما
العتممداد بممالولى الممتي كممانت لغيممر العممدة: فتكممون هممذه
الروايممة مؤيممدة لروايممة أبممي الزبيممر، ودليلً علممى بطلن

الطلق في الحيض.

ُه24 - ومما احتج به مخالفونا أن زعموا أن قوله: "ُمممْر
فليراجعها" دليل على وقوع الطلق في الحيض. وهو دليل
غير قممائام لن المراجعممة هنمما المممراد بهمما المعنممى اللغمموي
للكلمة، وأممما اسممتعمالها فممي مراجعممة المطلقممة الرجعيممة
فإنممما هممو اصممطلح مسممتحدث بعممد عصممر النبمموة، ولممم
تستعمل بهذا المعنى في القرآن أصل، بممل اسممتعمل الممرد

والمساك فقط:

إهّن( ّد إبَر َأَحّق  ُتُهّن  َل ُبُعوُ ؤعُروٍف)،ٌ (َو إبَم ؤمَساٌك  إإ )،ٌَف
ؤعُروٍف( إبَم ُكوُُهّن  إس ؤم َأ ًا)،ٌ (َف إضَرار ُكوُُهّن  إس ؤم ُت .)َولَ 

وأما المراجعة فإنها استعملت في القرآن في غير هذا
المعنممى الصممطلحي: اسممتعملت فممي المطلقممة الطلقممة
الثالثة إذا تزوجت رجل آخر وطلقها ثم تعممود بنكمماح جديممد

إلى زوجها الول:

إـكـَح( َتن ّـتـىََ  ُد َح ؤـعـ َب إـمـن  َـلـُه  إحّل  َت ّلَقَها َفلَ  َط إإن  َف
َأن ـا  إهـَم ؤي َل ـاَح َع َـن ـا َفلَ ُج ّلَقـَه َط إإن  ـ ُه ـَف ـَر ؤـي ًا َغ ـ ؤوـج َز

َتَراَجَعا ).َي

- ونرجممع الن إلممى ممما كنمما فيممه مممن رسممم أحمموال25
الطلق:

قال الله تعالى:

إريٌح( ؤـسـ َت ؤو  َأ ؤـعـُروٍف  إبَم ؤمـَسـاٌك  إإ إن َف َتا ُقا َمّر ّطلَ ال
ؤحَساٍن إإ .)إب

والمعنممى الظمماهر مممن هممذه اليممة: أن الطلق يكممون
مرتين، وفي كل مرة إما إمساك بمعممروف، وإممما تسممريح
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بإحسان. الرجل مخيممر بعممد إيقمماع الطلقممة الولممى –علممىلم

الوجه الشرعي المممبين فممي الكتمماب- بيممن أن يرجممع فيممما
اختار من الفراق، فيمسك زوجه ويعاشرها بإحسان، وبين
أن يعزما أمره، ويدع زوجه في عدتها من غير رجعممة حممتى
تبلغ أجلها، وتنقضي عممدتها. فممإذا راجعهمما إلممى عصمممته أو
ًا بعد انقضاء عدتها ثممم شممجر بينهممما ممما يحبممب تزوجها ثاني
إليه الفراق مرة أخرى، وعزما الطلق فطلق: كممان شممأنه
في هممذه المممرة الثانيممة كمثممل شممأنه فممي المممرة الولممى:

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

- ثم إن عاد إلى معاشرتها بالرجعة أو بالزواج، بعممد26
أن طلق مرتين: فإنه لم يبق له عليها بعممد ذلممك إل طلقممة

إكَح(واحدة:  َتن ّتىََ  ُد َح ؤع َب إمن  َلُه  إحّل  َت ّلَقَها َفلَ  َط إإن  َف
ُه ؤيَر ًا َغ ؤوج  فل يملك عليها رجعممة وهممي فممي عممدته، ول)َز

يجوز له أن يتزوجها إل بعد زواجها برجل آخممر ثممم يطلقهمما
َأن(ذلك الزوج الخر:  إهَمــا  ؤي َل َناَح َع ّلَقَها َفلَ ُج َط إإن  َف

إه ّلـ َد ال ُدو إقيَمـا ُحـ ُي َأن  ّنـا  َظ إإن  َتَراَجَعـا  ) لن الممزوجَي
الول بعممد أن فارقهمما ثلث مممرات غلممب علممى الظممن أن
معاشرته إياها ل تستقيم، ولكنها إن تزوجت غيره وجربت
معاشرة رجل آخر فلعلها تِحّن إلى زوجها الول، وتذكر ما
كان بينهما من خطأ منها فتندما عليه وتتوب منه، وما كممان
من خطأ منه فيتبين لهمما أنهمما قممد تحسممن علجممه. وكممذلك
الزوج الول: لعله يرى مثل ذلك أو أكممثر منممه، وأنممه أقممدر
َيقّض مضجعه إذ على علج ما كان بينهما من شر، بعد أن 

ّلَقـَهـا َفلَ(يعلم أن زوجه بين يممدي رجممل آخممر:  َط إإن  َف
َد ُدو إقيـَمـا ـُحـ ُي َأن  ّـنـا  َظ إإن  َتَراَجَعا  َي َأن  إهَما  ؤي َل َناَح َع ُج

إه ّل ).ال

- هذا هو السياق الصحيح الواضح لمعاني الية، وأن27
إريٌح(قوله:  ؤس َت ؤو  َأ ؤعُروٍف  إبَم ؤمَساٌك  إإ إن َف َتا ُقا َمّر ّطلَ ال

ؤحَساٍن إإ  معناه: أن كل مرة من المرتين يجب أن يتبعها)إب
أحد أمرين: إمساك بمعروف أو تسممريح بإحسممان. وبممذلك

)538 ص1فسممرها الحممافظ ابممن كممثير فممي تفسمميره (ج
قال: "أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيهمما ممما
ًا الصمملح بهمما دامت عدتها باقية بيممن أن تردهمما إليممك ناويمم
والحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتممبين
ًا ًا إليها ل تظلمها من حقها شيئ منك وتطلق سراحها محسن

ُتضاّر بها". ول 

 ص2- ونقل ابممن جريممر الطممبري فممي التفسممير (ج28
ّي: 278 ّد ّلق واحدة أو اثنتين إما أن) عن الس "إذا ط
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إـسـك –ويمـسـك يراـجـع- بمـعـروف وإـمـا سـإـكتلم ؤم ُي

ـها" ـق بنفـس .عنها حتىَ تنقضي عدتها فتكوُن أـح
ونقل نحوه عن الضحاك، ثم قال: "وكأن قائالي هذا القول
الذي ذكرناه عن السمدي والضمحاك ذهبموا إلمى أن معنمى
الكلما: الطلق مرتان، فإمساك في كل واحدة منهما لهن
بمعروف أو تسممريح بإحسممان. وهممذا مممذهب مممما يحتملممه
ظاهر التنزيل، لول الخبر الذي ذكرته عن النبي صلى اللممه
عليه وسلم الذي رواه إسماعيل بن ُسميع عن أبي رزيممن،
فإن اتباع الخبر عن رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملم
أولممى بنمما مممن غيممره. وخممبر أبممي رزيممن نصممه، كممما رواه

أتىَ النبي صلىَ الـلـه علـيـه وسـإـلمالطبري وغيره: "
ـوُله: ـت ـق ـه،ٌ أرأـي ـا رسإــوُل الـل ـال: ـي ـل. فـق رـج

إريٌح( ؤســ َت ؤو  َأ ـُروٍف  ؤـع إبَم ؤمَســاٌك  إإ إن،ٌ َف ـا َـت ُقا َمّر ّطلَ ال
ؤحَساٍن إإ ) فأين الثالـثـة؟ ـقـال رسـإـوُل الـلـه ـصـلىَإب

الله علـيـه وسـإـلم: "إمـسـاك بمـعـروف أو تـسـريح
بإحسان: هي الثالثة".

- ونعم: إن الخبر عن رسول اللممه صمملى اللممه عليممه29
وسلم أولى بنا من غيره، وعلى العين والرأس ما ورد عنه
ًا، ولكن خممبر أبممي ًا ثابت عليه الصلة والسلما إذا كان صحيح
رزين هذا غير صحيح، فممإنه مرسممل غيممر موصممول لن أبمما
ًا. والمرسممل ل حجممة رزين السدّي تممابعي، وليممس صممحابي
فيه، لنه عن راو مجهول. ثم إنه خبر باطل المعنممى جممدا،
وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر الطلقة
الثالثة بهذا، وهي ثابتة فممي اليممة الممتي بعممدها فممي سممياق

إكَحالكلما: ( َتن ّتىََ  ُد َح ؤع َب إمن  َلُه  إحّل  َت ّلَقَها َفلَ  َط إإن  َف
ُه ؤيَر ًا َغ ؤوج وإل كممانت هممذه طلقممة رابعممة. وهممو خلف) َز

المعلوما من الدين بالضرورة.

- ثم بعد كتابة ما تقدما وجدت حجة السلما أبا بكممر30
الجصاص ذهب في تفسير الية إلى الصممواب، وأبممان عنممه

): أممما قمموله: أو390-389 ص1أحسممن بيممان، فقممال (ج
تسريح بإحسان، فقد قيل فيه وجهان أحممدهما: أن المممراد
به الثالثة، وروى عن النبي صلى الله عليممه وسمملم حممديث
ًا –ثممم ذكممر غير ثابت من طريق النقل، ويرده الظاهر أيضمم
حممديث أبممي رزيممن، وقممال: - وقممد روى عممن جماعممة مممن
السلف: منهم السدي والضحاك: أنه تركهمما حممتى تنقضممي
عدتها. وهذا التأويل أصح. إذ لم يكممن الخممبر المممروى عممن
ًا. وذلممك مممن النبي صلى اللممه عليممه وسمملم فممي ذلممك ثابتمم
وجوه، أحممدها: أن سممائار المواضممع ذكممر اللممه فيهمما عقيممب
الطلق المساك والفراق فإنما أراد به ترك الرجعممة. منممه
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لم َلـُهـّن(قمموله تعممالى:  َأَج ؤـغـَن  َل َب ّنـَسـاء َف ُتُم ال ؤق ّل َط َذا  إإ َو

ـُروٍف ؤـع إبَم ـّرُحوُُهّن  ؤو سـَإ َأ ـُروٍف  ؤـع إبَم ُكوُُهّن  ـ إـس ؤم َأ )َف
والمممراد بالتسممريح تممرك الرجعممة، إذ معلمموما أنممه لممم يممرد
فأمسممكوهن بمعممروف أو طلقمموهن واحممدة أخممرى. ومنممه

ُكوُُهّن(قممموله تعمممالى:  إســ ؤم َأ َلُهــّن َف َأَج ؤغــَن  َل َب َذا  إإ َفــ
ؤعُروٍف إبَم إرُقوُُهّن  ؤو َفا َأ ؤعُروٍف  ًا)إبَم  ولم يرد بممه إيقاعمم

مستقبل، وإنما أراد به تركها حتى تنقضممي عممدتها. والجهممة
الخرى: أن الثالثة مذكورة في نسق الخطاب، فممي قمموله

إكَح(تعالى:  َتن ّتىََ  ُد َح ؤع َب إمن  َلُه  إحّل  َت ّلَقَها َفلَ  َط إإن  َف
ُه ؤيَر ًا َغ ؤوج ) فإذا كممانت الثالثممة مممذكورة فممي صممدر هممذاَز

الخطاب، مفيممدة للبينونممة الموجبممة للتحريممم إل بعممد زوج:
ؤحـَسـاٍن(وجب حمممل قمموله تعممالى:  إإ إب إريٌح  ؤس َت ؤو   علممى)َأ

ّددة، وهممي وقمموع البينونممة بممالثنتين بعممد انقضمماء فائادة مج
ًا: لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لمموجب العدة... وأيض

ّلَقـَهـاأن يكون قوله تعالى: ( َط إإن   عقيممب ذلممك: هممي)َف
ًا مسممتقبلً بعممد الرابعة، لن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلق

إريٌحما تقدما ذكره. فثبت بذلك أن قمموله تعممالى: ( ؤـسـ َت ؤو  َأ
ؤحَساٍن إإ  هو تركها حتى تنقضي عدتها".):إب

- فإذا قد بطل هذا الخبر من جهة السناد ومن جهة31
المعنممى، تعيممن أن معنممى اليممة: أن المطلممق ل يممزال فممي
فسحة من أمره، وهو بالخيار بين المساك والتسريح فممي
الطلقة الولى. ثم فممي الطلقممة الثانيممة. فممإذا بممّت الطلق
ُنزع المممر مممن يممده، بعممد أن جممرب الزوجممان بالثالثة فقد 
اشتراكهما في الحياة ثلث مرار ففشلت تجربتهما، وبطل

ّلَقـَهـا َفلَ(الخيار، وصارا إلى حكم باّت قمماطع:  َط إإن  ـَفـ
ُه ؤـيـَر ًا َغ ؤوـجـ إـكـَح َز َتن ّـتـىََ  ُد َح ؤـعـ َب إـمـن  َلُه  إحّل   وهممذا)،ٌَت

المعنممى هممو الموافممق لنظممم القممرآن، والمناسممب لعلممى
درجات البلغة.

- فكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليممه32
وسلم يعملون بما أمممر اللممه فممي كتممابه، فيطلقممون طلقممة
واحدة يستقبلون بها عممدة النسمماء، ولممذلك غضممب رسممول
الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أن عبد الله بممن
عمممر طلممق امرأتممه وهممي حممائاض، كممما رواه مسمملم فممي

ًا إذ بلغممه أن رجل422 ص1صممحيحه (ج ) وغضممب أيضمم
طلق امرأته ثلث تطليقات: كما روى النسائاي فممي سممننه

) بإسممناد صممحيح عممن محمممود بممن لبيممد قممال:95 ص2(ج
"أخبر رسول الله صلى الله عليه وسملم عمن رجمل طلمق
ًا. فقمماما غضممبان ثممم قممال: امرأتممه ثلث تطليقممات جميعمم

ؤلَعُب بكتاب الله وأنا بين أظهرـكـم! ـحـتىَ ـقـام" ُي أ
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ُـلـه؟"لم ُت ؤق وأغلممُب )1(رجل وقال: يا رسإوُل الـلـه.. أل أ

ظني أن هذا الرجل هو ُركانة بن عبد يزيد.

- فروى الماما أحمد بممن حنبممل فممي مسممنده (رقممم33
) بإسناد صحيح عن ابن عبمماس قممال:265 ص1 ج2387

ـه "طلق ركانة بن عبد يزيد أخوُ بني مطلب امرأـت
ًا: ـقـال: ًا ـشـديد ًا في مجلس واحد،ٌ فحزن حزن ثلث
ـف فسأله رسإوُل الله صلىَ الله عليه وسإلم: "كـي
ًا. قـال: فـقـال: ـفـي طلقتها؟ قال: طلقتـهـا ثلثـ
مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واـحـدة،ٌ

) عممن ابممن كممثير أنممه قممال12-11 ص7)  نقممل الشمموكاني (ج(1
 ص1105"إسناده جيد" وقال ابن حجمر فمي بلمموغ المممراما (رقمم 

):315 ص9) "رواتممه موثقممون". وقممال فممي فتممح البمماري (ج224
"رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهممد النممبي صمملى اللممه
ي م يثبمت لمه منمه سمماع، وإن ذكمره بعضمهم ف عليمه وسملم، ول
الصحابة فلجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج لممه
عممدة أحماديث، ليممس فيهمما شمميء صممرح فيممه بالسممماع، وقممد قممال
ًا رواه غيممر مخرمممة بممن بكيممر – النسائاي بعد تخريجه: ل أعلم أحممد
يعني ابن الشج- عن أبيه اهم. ورواية مخرمة عن أبيه عنممد مسمملم
في عدة أحاديث، وقد قيل: إنممه لممم يسمممع ممن أبيممه". وقممال ابممن

): "وأممما خممبر محمممود بممن لبيممد168 ص10حزما في المحلممى (ج 
ًا". فمرسل، ول حجة في مرسل، ومخرمة لم يسمع من أبيممه شمميئ
ولبن حزما كلمة أخرى في محمود بن لبيد ذكرها في كتاب الصلة

ًا بن لبيد هممو محمممود188 ص3من المحلى (ج ) فزعم أن محمود
بن الربيع بن لبيد! وهو وهم، بل همما اثنممان، أحمدهما: محممود بمن
الربيع بن سراقة، والخمر: محممود بمن لبيممد بمن رافمع، وانظممر ممما
كتبناه على المحلى هناك. وأما الكلما في سماع مخرمة من أبيممه.
فالحق أنه سمع منه، كما ثبممت ذلممك عممن معممن بممن عيسممى وعممن
مالك، وقد سأله مالك فحلف له أنه سمع من أبيه، ومخرمممة ثقممة،
ولو كان لم يسمع منه فل يضعف ذلك روايته، لنه كان عنده كتاب
أبيه، وهذه وحادة هي عندنا تشبه السماع أو تكون أقوى منه وقممد
أخرج مسلم بعض روايته عن أبيه، وهذا أمارة صحتها، وأما محمود
بن لبيد فإنه صحابي صغير، وغاية ما في المر أن يكون حديثه، إذا
كان لم يسمعه من النبي صلى اللممه عليممه وسمملم-: مممن مراسمميل
الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، كما أوضحت ذلك فممي شممرحي

). وأممما قممول الحممافظ27على ألفية السيوطي في المصطلح (ص
ابن حجممر: إن أحمماديثه فمي المسممند ليممس فيهمما شمميء صممرح فيممه

 ص5بالسماع-: فإنه ذهول منه أو نسيان! ففممي مسممند أحمممد (ج

)22(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
". فكان ابن عباسفارجعها إن شئْت. قال: فَرَجَعهالم

.)1(يرى أنما الطلق عند كل طهر"

- وهاتان الحادثتان –أعني حادثة ابن عمممر، وحادثممة34
ه)2(ركانة ول الل ه رس ب في ذي غض ادر، ال اذ الن  من الش

صلى الله عليه وسمملم واسممتنكره، وأرجعممه إلممى مقتضممى
الكتمماب، مممن بطلن الطلق فممي الحيممض، ومممن اعتبممار
الطلقممات الثلثممة فممي مجلممس واحممد طلقممة واحممدة، ولممم
ًا فممي عهممده صمملى يحفظ –فيما علمنا من الخبار- أن أحد
الله عليه وسلم طلق في الحيض إل عبد الله ابن عمر، أو

) بإسناد صحيح عن محمود بن لبيممد قممال: "أتانمما رسممول اللممه427
صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلممما سمملم
منا قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، للسبحة بعد المغرب"
وهذا صريح في السماع، ومن العجب أن الحممافظ ابممن حجممر نقممل
ًا بممه علممى سممماع محمممود بمن لبيممد فممي هذا الحديث نفسممه محتجمم

) والله أعلم.67 ص6ترجمته من الصابة (ج
)  قصة ركانممة هممذه وردت بروايممات مختلفممة، وبأسممانيد متباينممة.(1

وهذه الرواية أصحها وأحسنها وأوضحها. ونقل ابن القيم في إغاثممة
رواها في المختممارة الممتي) أن الضياء المقدسي 156اللهفان (ص

)18-17 ص7هي أصح من مستدرك الحاكم. ونقل الشوكاني (ج
ًا. ونقممل السمميوطي فممي الممدرر أن أبمما يعلممى رواهمما وصممححها أيضمم

) أن431 ص1) واللوسي في التفسممير (ج279 ص1المنثور (ج
ًا. ونقل الجصمماص فممي أحكمماما القممرآن (ج  ص1البيهقي رواها أيض

) أن ابن اسحاق قال: "الثلث ترد إلى الواحدة" واحتممج بهممذا388
الحديث. وقوله في الحديث "إنممما تلممك واحممدة" هكممذا هممو "تلممك"
اسم إشارة، وبرفع "واحدة". وهو الصواب في الروايممة، والصممحيح

3في المعنى البليغ. ولكن جاء هذا الحرف في إعلما الموقعين (ج
) والتعليممق229 ص2) وعون المعبممود شممرح أبممي داود (ج25ص

)-: بلفظ "تملك" فعممل مضممارع446المغنى شرح الدارقطني (ص
من (ملك) وبنصممب "واحممدة" فرجعنمما إلممى نسممختين مخطوطممتين
قديمتين من زاد المعاد –بممدار الكتممب المصممرية- فوجممدناها كممذلك
"تملك" فعل مضارع، وأنما أرجمح أن هممذا تحريمف ممن الناسممخين،
وأن الصواب "تلك" اسم إشممارة، لنممه كممذلك هممو فممي زاد المعمماد
المطبوع بمصر وبالهند وإغاثة اللهفان، وكذلك هو في مسند أحمد
المطبوع، وفي نسخة منه مخطوطممة مصممرية، وأخممرى مخطوطممة
مغربية. وكذلك هو في كل الكتب التي نقلتممه عممن المسممند: كفتممح
الباري، وفتح القدير، ونيل الوطار وغيرها. وكذلك نقله السمميوطي
في الدر المنثور واللوسي في التفسير عن البيهقي بلفممظ "تلممك"
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ًالم َويمر ُعمم ًا إل الممذي حكينمما، وإل  طلق ثلث تطليقممات جميعمم

َذبُت عليهمما يمما َكمم َعممَن امرأتممه، ثممم قممال: " العجلني الذي ل
ًا قبممل أن يممأمره رسممول اللممه إن أمسممكتها. فطلقهمما ثلثمم
رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه البخمماري ومسمملم

فهي الطلقا،ٌ فـهـيوغيرهما. وفممي روايممة أنممه قممال: 
. ولممم يممرد فممي الروايممات أنممهالطلقا،ٌ فهي الطلقا"

): "إن13-12 ص7أنكممر عليممه ذلممك. قممال الشمموكاني (ج
النبي صمملى اللممه عليممه وسمملم إنممما سممكت عممن ذلممك لن
الملعنة تبين بنفس اللعممان، فممالطلق الواقممع مممن الممزوج
بعد ذلك ل محل له، فكممأنه طلممق أجنبيممة، ول يجممب إنكممار

مثل ذلك".

- ولعله يكون قد وقعت حوادث قليلة في مثل هذا،35
ولكنها لم تنقل إلينا مفصلة، لن إيقاع ثلث تطليقات كان
يرد إلى طلقة واحدة، إذ هي فرقممة واحممدة كنممص القممرآن

إن( َتا ُقا َمّر ّطلَ ًا فممي عهممدال ). وكان المر على ذلممك أيضمم
ًا- من خلفة عمممر، كممما قممال ابممن أبي بكر وسنتين –أو ثلث

ـلىَعباس. " ـه ـص كان الطلقا علىَ عهد رسإوُل الـل
الله عليه وسإلم وأـبـي بـكـر وسـإـنتين ـمـن خلـفـة
ـن عمــر-: "طلقا الثلث واحــدة. فقــال عمــر ـب
الخطاب: إن الـنـاس ـقـد اسـإـتعجلوُا ـفـي أـمـر ـقـد
ـكـانت فـيـه أـنـاة،ٌ فلـوُ أمضـيناه عليـهـم،ٌ فأمضـاه

 وهممذا حممديث صممحيح، رواه الممماما أحمممد فمميعليـهـم"
) ورواه مسمملم فممي314 ص1 ج2877المسممند (رقممم 

2) والحاكم في المستدرك (ج434-433ص1صحيحه (ج
).196ص

وكذلك نقله الجصاص في أحكمماما القممرآن عممن ابممن إسممحاق، ولممم
ينقل الحديث عن المسند فيممما أظممن ومممما يؤيممد أن لفممظ "تلممك"
اسممم إشممارة هممو الصممواب: أن الحممافظ ابممن حجممر نقممل الحممديث

) واختصممره فقممال: "فإنهمما1107بالمعنى في بلوغ المراما (برقممم 
واحممدة" فأنمماب الضمممير منمماب اسممم الشممارة، ولممو كممان صممحة

اللفظ"تملك" ما فعل ذلك إن شاء الله.
ثممم وجممدت أن ابممن القيممم نقممل الحممديث فممي إغاثممة اللهفممان (ص

)عن كتاب الوثائاق الكبير لبي الحسن اللخمممي بلفممظ: "إنممما177
ًا هي واحدة، فإن شئت فممدعها، وإن شممئت فارتجعهما". وهممذا أيضمم
يؤيد أن صحة الكلمة فممي روايممة أحمممد "إنممما تلممك" اسممم إشممارة.

والله أعلم.
)  إن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثممة ركانممة. وإذا(2

كان عن حادثة أخرى لشخص آخر كانت الحوادث ثلثا. 
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لم - وهذا الحديث أصل جليل من أصول التشممريع فممي36

ًا الطلق: والبحث فيه من مزالق القداما، فإنه يصادما كثير
ّدهماء في الطلق. مما يذهب إليه جمهور العلماء وعامة ال
ًا كممان موضممع نممزاع وخلف واضممطراب، ولشمميخ وقممديم
ُع الطويل السلما ابن تيمية ثم تلميذه الماما ابن القيم البا
فممي شممرحه والكلما عليمه، ونصمرة القممول بوقمموع الطلق

.)1(الثلث طلقة واحدة فقط، كما هو معروف مشهور

- وقممد يظممن أنممه ل حاجممة بنمما إلممى الكلما فممي هممذا37
)1929 لسممنة 25الموضمموع بعممد صممدور القممانون (رقممم (

ًا أو إشممارة الذي ينص على أن الطلق المقترن بعدد لفظمم
ًا آخمر، وأن همذا يقع طلقة واحدة. ولكنا نرى في ذلمك رأيم
القانون لم يعالج كل ما يجب علجه من تهّور النمماس فممي
إيقماع الطلق بمالحق وبالباطمل، ولممم يرجمع بهمم إلممى مما
يوافق الدلة الصحيحة من الكتمماب والسممنة، فممي التفرقممة
بين الطلق الصحيح الذي يقممع ويممترتب عليممه أثممره، وبيممن
الطلق الباطل الذي ل يقع ول يعبأ به الشارع ويعتبره من
لغو الكلما. وإن أفاد فائادة كبيرة في إزالة كابوس اللفممظ

(بالطلق الثلث).

- وأول ما نبحث فيممه أن نحممدد موضممع الخلف بيممن38
القائالين بوقوع الطلقممات الثلث مجموعممة وبيممن القممائالين

بوقوعها طلقة واحدة.

- الذي يظنه كممل النمماس، والممذي يقهممم مممن أقمموال39
جمهور من تعرضوا لهذا البحث من العلماء: -أنهم يريدون
بالطلق الثلث لفظ (طالق ثلثا) وما في معناه، أي لفممظ
ًا أو إشممارة أو نحممو ذلممك. ًا بعممدد لفظمم الطلق موصمموف
ويعتممبرون أن الخلف بيممن المتقممدمين فممي وقمموع الطلق
الثلث أو عدما وقوعه إنما هو فممي هممذه الكلمممة وممما فممي
معناها، بل ويحملون كل ما ورد في الحاديث والخبار من
التعبير عممن إيقمماع طلقممات ثلث علممى أنممه قممول المطلممق
(طالق ثلثا). وكل هذا خطأ صرف، وانتقممال نظممر غريممب،
وقلب للوضاع العربية في الكلما، وعممدول عممن اسممتعمال
صحيح مفهوما إلى استعمال باطل غير مفهوما. ثممم تغممالوا
في ذلك حتى قال قائالهم: "إذا خاطب امرأتممه بلفممظ مممن
ّتمة أو مما ألفمماظ الطلق، كقموله: أنممت طمالق أو بمائان أو ب

) وزاد المعمماد لبممن25-13 ص3)  انظممر فتمماوى ابممن تيميممة (ج(1
ًا (ج63-51 ص4القيممم (ج -24 ص3) وإعلما الممموقعين لممه أيضمم

ًا (ص34 ). 183-153) وإغاثة اللهفان له أيض
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ًا وقممع"لم  فجعلمموا النيممة تقمموما)1(أشبهها ونوى طلقتين أو ثلث

مقاما العدد اللفظي.

- ووجه الخطأ في ذلك: أن العقود، كالبيع والنكمماح،40
والفسوخ كالقالة والطلق-: حقائاق معنويممة، ل وجممود لهمما
في الخارج إل بإيجادها بالدللة عليها باللفاظ التي وضعت
لها، في العرف اللغوي في الجاهلية، ثم العرف الشممرعي
في السلما، كقوله: بعت ونكحت وأقلممت وطلقممت، فهممذه
الحقممائاق توجممد عنممد النطممق باللفمماظ الموضمموعة لهمما
ًا ومعنمى، بشروطها، ل قبله. سواء أقلنما: إنهما إخبمار لفظمم
وإنها دلت على المعنى بالقتضاء، بممأن يكممون حكايممة عممن
تحصيل البيع أو نحوه، وهو متوقف علممى حصممول المعنممى
الممموجب، فهممو لزما متقممدما. كممما ذهممب إليممه الحنفيممة
اء معنمى، كمما همو ًا إنش وغيرهم، أما قلنا: إنها إخبمار لفظم

: فممإن الخلف فممي هممذا يكمماد يكممون)2(مممذهب الشممافعية
ًا، وإنممما المفهمموما الواقممع علممى القممولين أن هممذه شممكلي
الحقائاق –من عقود وفسمموخ- ل تتحقممق ماهيتهمما المعنويممة
ول توجد آثارها في الخارج إل عند النطق باللفمماظ الدالممة
عليها، وأنا هي التي تنشئها وتوجدها، ثم تدل على وجودها
ولذلك لو قيلت على سبيل الخبار المحممض عممن الماضممي
ًا وإممما لم تدل على النشاء واليجاد، وكان الخبار إما صدق
ًا فقط. ولذلك قالوا: "لو قال الرجل لمطلقته الرجعية كذب
في العدة: طلقتك، ُسئل عن نيته؟ فإن نوى النشمماء يقممع

.)3(الطلق الخر. وإن نوى الخبار ل يقع"

10) والمحلممى لبممن حممزما (ج88 ص2)  المهذب للشيرازي (ج(1
). 174ص

). وهممذا التعممبير107-103 ص2)  انظر شرح مسلم الثبوت (ج(2
المبهم المغلق تعبيره! وترجمته إلى اللغة العربيممة: أنممك إذا أردت
البيع –مثل- وعقدت العزما عليه، وشرعت في تنفيذ عزمك-: وجممد
في نفسك معنى خاص، وهو الحقيقة المعنوية الممتي عزمممت علممى
إيجادها. فهذه الحقيقة توجد في النفس عند النطق باللفظ الممدال
ي نفسمك، ودل عليها، فإذا قلت: "بعمت" وجمدت همذه الحقيقمة ف
اللفظ على أنك أوجدتها حين النطق فهممي المعنممى الممموجب لهممذا
اللفظ، وهي لزمة له، ووجودها في النفس متقدما على النطق بممه
ًا بممه تقدما الملزوما على اللزما، وهو تقدما اعتباري، وإن كان مقترن
ًا ومعنى عن: هذا المعنممى الممذي في الوقت فاللفظ إذن إخبار لفظ
فممي النفممس! ومعنممى هممذا الكلما ونممتيجته أنممه فلسممفة فممي اللممف

ًا إنشاء معنى!!.  والدوران، وآخره أنه إخبار لفظ
ًا. (3 )  شرح مسلم الثبوت أيض
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لم - فقول القائال: "أنت طالق" يوجد بممه حيممن القممول41

حقيقة معنوية واقعيممة: هممي الطلق، أو هممي فسممخ وإنهمماء
لعقد الزواج الذي بينهما بصممفة خاصممة لهمما أحكمماما معينممة،
ووصممفه بعممد ذلممك هممذا الفعممل بالعممدد (مرتيممن) أو (ثلثمما)
وصف باطل غير صحيح، وهو لغو من القممول، إذ أن قمموله
(ثلثا) –مثل-صممفة لمفعممول مطلممق محممذوف، هممو مصممدر

ًا) . وهذا المصدر هو الذي تحققممت بممه)1(الفعل، وهو (طلق
الحقيقممة المعنويممة عنممد النطممق بقمموله: (أنممت طممالق)،
وتحققها بهذا المصدر إنما يكمون ممرة واحمدة ضمرورة ول
تتحقق مرة أخرى إل بنطق آخر مثل سابقه، أي يقصد بممه

 وأما وصف المصدر بأنه مرتممان أو ثلث)2(النشاء واليجاد
فإنه ل تتحقق به حقيقة جديدة. لن النشاء إنما يكون في
ًا ول مسممتقبل، الحال، أعني حال النطممق، ول يكممون ماضممي
ون ًا آخمر للثماني ثمم الثمالث، فل يك والتكرار يستدعي زمن

زمنها كلها حال، إذ أنه محال عقل.

- وهكممذا الشممأن فممي نظممائاره، فل يسمموغ لممك أن42
تقول: (بعت ثلثا) على معنى القصد إلى إيجاد عقممد الممبيع
وإنشائاه، وكذلك في الجمممل النشممائاية الصممرفة، ل يسمموغ
أن تقول: (سبحان الله ثلثا) أعني هذه الجملممة كممما هممي،
لنك تقصد بها إلى تسبيح اللممه تعممالى، فمماللفظ بهمما تنزيممه
ًا ل يتسق مممع وتسبيح مرة واحدة، فصار قولك: (ثلثا) لغو
صممواب القممول فممي المموجه العربممي. وأممما قممول القائاممل:
(اضرب ثلثمما) فممإنه نمموع آخممر، وذلممك أنممه إنشمماء للمممر –
ًا، وهممو المعنممى الوضممعي لفعممل بالضرب- مرة واحدة أيض
ًا للمصممدر المضمممر فممي المر، وكلمممة (ثلثمما) وصممف أيضمم
ًا) ، وهو الذي قد يحصل في المستقبل الفعل، أعني (ضرب
طاعة لمدلول صيغة النشاء، وقد ل يحصل عند العصمميان،
وليس هو –أي المصدر- مدلول الصيغة؛ لنه قد ل يحصممل
إذا خالف المأمور المممر فلممم يفعممل ممما أمممره بممه، مممع أن
مدلول الصيغة قد تم وتحقق، وهو حصول المر من المممر
بخلف أنواع النشمماء –اللفظممي أو المعنمموي- الممتي يكممون
مدلولها حقيقممة ل تتحقممق ول توجمد إل بنفممس النطمق بهما

)  هممذا هممو الصممحيح علممى التحقيممق، وإن كممان علممماء النحممو(1
ًا.  يتساهلون في التعبير ويسمون العدد نفسه مفعول مطلق

)  ولذلك قالوا: (لو قال لزوجته: أنت طممالق، أنممت طممالق، أنممت(2
طالق-: فإن نوى إنشاء الطلق بكممل واحممدة كممان ثلث طلقممات –
عندهم- وإن نوى التأكيد بالجملتين الخرييممن وقممع واحممدة فقممط).

). 94وانظر ما يأتى في فقرة رقم (
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وحده، فل يمكن تكممرار المممدلول إل بتكممرار اللفممظ الممداللم

عليه.

- وهذا الذي قلنا كله بديهي ل يعارض فيه أحد فكممر43
ودقق وتحقق من المعنى ثم أنصف.

- ونظائار ذلك في الشريعة كثير. فإن الملعن أمممر44
بأن يقول أربع مرات: (أشهد بالله إني لمن الصادقين) فل
ًا أربعمة ن أن يقمول همذه الجملمة ممرار بد لطاعة الممر م
مكررة في اللفظ. أما إذا قال: (أشممهد بممالله أربممع مممرات
ًا مرة واحدة، وبقممى إني لمن الصادقين) لكان قوله معدود
عليه ثلث. ل أقول إن هذا إجماع –وهو إجماع فعل- ولكن
أقول: إنممه بالبداهممة الممتي ل يقبممل فممي العقممل غيرهمما، ول

يتصور أحد سواها.

)27 ص3- قال ابن القيم في إعلما الممموقعين (ج45
بعد أن ذكر أن اللممه تعممالى جعممل الطلق مممرة بعممد مممرة:
"وما كان مرة بعممد مممرة لممم يملممك المكلممف إيقمماع مراتممه
جملمة واحمدة، كاللعمان، فممإنه لمو قمال: أشمهد بمالله أربممع
شهادات إني لمن الصادقين؛ كان مرة واحممدة. ولممو حلممف
ًا أن هممذا في القسممامة وقممال: أقسممم بممالله خمسممين يمينمم
ِقّر بالزنا: أنا أقممر ًا واحدة. ولو قال الم قاتله؛ كان ذلك يمين
أربع مرات أني زنيت؛ كان مرة واحدة، فن يعتبر الربممع ل
ًا. وقال النممبي صمملى اللممه عليممه ًا واحد يجعل ذلك إل إقرار

من قال في ـيـوُمه سـإـبحان الـلـه وبحـمـدهوسلم: "
ّطت عنه خطاياه ولوُ ـكـانت مـثـل زـبـد مائة مرة ُح

. فلو قممال: سممبحان اللممه وبحمممده مائاممة مممرة؛ لمممالبحر"
يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مممرة بعممد مممرة. وكممذلك

ُا وثلثـيـن،ٌقوله: " ـ ُبر كل ـصـلة ثلـث ُد من سإبح الله 
ـن". ًا وثلثـي ـ ـره ثلـث ّـب ـن،ٌ وك ًا وثلثـي ـ ـده ثلـث إـم وح
الحديث: ل يكون عامل به حتى يقول ذلك مرة بعممد مممرة،

ـال ـفـيل يجمع الكل بلفظ واحد. وكذلك قوله: " من ـق
يوُمه: ل إله إل الله وحده ل شريك له؛ ـلـه المـلـك
وله الحمد وهوُ علىَ كل ـشـيء ـقـدير ماـئـة ـمـرة؛
ًا ـمـن الـشـيطان ـيـوُمه ذـلـك ـحـتىَ إـحـرز ـكـانت ـلـه 

َيا ل يحصل هذا إل مرة بعد مرة. وهكذا قوله: (يمسي".
ؤم ُك ُن ؤيَمــا َأ ؤت  َك َل إذيَن َم ّل ُكُم ا إذن ؤأ َت ؤس َي إل ُنوُا  إذيَن آَم ّل ّيَها ا َأ

ـّراٍت َثَلَث ـَم ؤم  ُك إمن ُلَم  ؤلُح ُلُغوُا ا ؤب َي ؤم  َل إذيَن  ّل ) وهكممذاَوا
إإذنقوله: في الحديث: " ُُأ السإتئْذان ثلث مرات ـفـإن 

 لو قال الرجل ثلث مرات هكذا: كممانتلك وإل فارجع"
مرة واحدة، حتى يستأذن مرة بعد مرة.
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لم - وقد كرر ابن القيم هذا المعنى في كتبممه الخممرى،46

ولكنممه جعممل أن الطلق الثلث بلفممظ واحممد (أنممت طممالق
ًا على الُمثل التي ذكرهمما، ثلثا): ل يقع به إل واحدة-: قياس

) وإغاثممة55 ص4كممما صممرح بممذلك فممي زاد المعمماد (ج
)، واعتبر هو وغيره أن هممذا مممن موضممع156اللهفان (ص

الخلف فممي وقمموع الطلق الثلث طلقممة واحممدة أو ثلث
طلقات.

- وهذا انتقال نظممر غريممب منممه ومممن سممائار الممذين47
ًا فممي ذلممك، حققوا فممي هممذا المقمماما! وأنمما أخممالفهم جميعمم
وأقرر، أن قول القائال: (أنت طممالق ثلثمما) ونحمموه –أعنممي
إيقاع الطلق وإنشاءه بلفظ واحد موصوف بعدد- ل يكممون
في دللة اللفاظ على المعاني لغة وفمي بديهمة العقمل إل
طلقة واحدة، وأن قوله: (ثلثا) في النشاء واليقاع، قممول
ًا مممن الكلما، ل دللممة لممه محال عقل باطل لغة، فصار لغو
على شيء في تركيممب الجملممة الممتي وضممع فيهمما، وإن دل
في نفسه على معناه الوضعي دللة اللفاظ المفردة على
معانيها. كما إذا ألحق المتكلم بأية جملة صممحيحة كلمممة ل

ًا باطل. تعلق لها بالكلما، فل تزيد على أن تكون لغو

ًا: أن الخلف بين التابعين فمممن بعممدهم48 - وأقرر أيض
فممي الطلق الثلث ونحمموه؛ إنممما هممو فممي تكممرار الطلق.
أعني: أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخممرى
ًا: أن موضوع الخلف هو: هل المعتدة ثم ثالثة؛ وأعني أيض
يلحقهمما الطلق؟ أي إذا طلقهمما المممرة الولممى فصممارت
معتدة، ثم طلقها طلقة ثانية في العدة؛ هممل تكممون طلقممة
ا الثالثمة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فمإذا ألحمق بهم
ًا وهي معتممدة مممن الولممى؛ هممل تكممون طلقممة واقعممة أيضمم
ويكون قد أوضع جميع الطلقات التي له عليها وأبانها وبّت
طلقهمما؟ أو أن المعتممدة ل يلحقهمما الطلق؟ فممإذا طلقهمما

لممكالطلقة الولى كانت مطلقة منه، وهي في عدته، ل يم
ؤوعليهمما إل ممما أذنممه بممه اللممه: ( َأ ـُروٍف  ؤـع إبَم ـاٌك  ؤمـَس إإ َف

ؤحَساٍن إإ إب إريٌح  ؤس َندمَا على الفراق راجعها فأمسكها،َت ) إن 
وإن أصممر علممى الطلق فليممدعها حممتى تنقضمي عممدتها ثممم
يسرحها بإحسان من غير مضارة، ثم هو بالنسبة إليها بعممد
ذلك إن رغب في عودتها كغيره من الرجال: خمماطب مممن

الُخطاب؟.

- هذا هو موضع الخلف على التحقيممق، وأممما كلمممة49
(أنت طممالق ثلثمما) ونحوهمما فإنممما هممي ُمحممال، وإنممما هممي
العقول والفهماما!! ول تلعب باللفماظ، بمل همي تلعمب ب
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يعقل أن تكون موضع خلف بين الئامة من التممابعين فمممنلم

بعدهم.

- ومن جعلها من العلممماء موضممع خلف فقممد سممبق50
نظره، وفاته المعنى الصحيح الدقيق. ولكنهممم رضممي اللممه
عنهم أرادوا الحتيمماط فممي الحممل والحرمممة، وتغممالوا فيممه،
ًا هممو فممي إيقمماع الطلق ولممو ففهممموا أن الحتيمماط دائاممم
بالشبهة، ثم نقل إليهممم الخلف فممي وقمموع الطلق الثلث
وعدما وقوعه، وتحققوا من إمضاء عمر إياه، وأن الصحابة
ًا منهممم، وفهممموا أن وافقوه على إمضممائاه، وظنمموه إجماعمم
الطلق الثلث يشمممل اللفممظ الواحممد، أي قممول الرجممل:
ًا" بوصممف النشمماء بالعممدد، ويشمممل إيقمماع "أنت طالق ثلث
ثلث طلقات متفرقات في العدة سواء أكانت في مجلس
واحد أما في مجالس. ولم يتنبهوا إلى الفممرق فممي الوضممع

، أي إيقاعهمما)1(وفي دللممة الكلما بيممن صممحة النمموع الثمماني
متفرقات، وبيممن بطلن النمموع الول، أي اللفممظ النشممائاي
المقترن بالعدد، وأنممه ل يممدل فممي الوضممع إل علممى إنشمماء

.)2(واحد فقط، وأن الوصف بالعدد وصف لغ

-ولو تنبهوا إلى هذا الفرق لما عممدلوا عنممه إن شمماء51
الله، ولقالوا كما قلنا: إن وصممف الطلق النشممائاي بالعممدد
وصممف باطممل فممي اللغممة، لٍغ فممي دللممة اللفمماظ علممى
المعاني، وإنممه ل يمدل إل علممى طلقممة واحمدة، وإنمه ليممس
داخل في الخلف في وقمموع الثلث أو عممدما وقمموعه، وإنممه
لم يعرفه الصحابة، ولم يعرفه عمر، ولم يمضه أحد منهممم
الفطرة على الناس، إذ كانوا أهل اللغة والمتحققيمن بهما ب
العربية السليمة، وإنمما المذي عرفموه وأمضموه همو النموع
الثاني وحده، وهو التطليق مرة ثانيممة ثممم مممرة ثالثممة قبممل

انقضاء العدة، في مجلس واحد أو مجالس.

)  أي صمممحة النشممماء فمممي اللفمممظ، وأن المطلمممق أوقمممع ثلث(1
ًا وأنممه طلق معتممبر، أو عممدما صممحته تطليقات. وأممما صممحته شممرع

ًا وأنه طلق غير معتبر –فذاك شيء آخر.  شرع
ًا أو رجل طلممق زوجتممه(2 )  وأما الحاديث الممتي تجممد فيهمما أن فلنمم

ثلثا: فإنما هي أخبار، أي أن الراوي يحكي عن المطلق ويخبر عنه
ًا، فهممذا إخبممار صممادق، لنممه يحكممي عممن غيممره أو عممن أنه طلق ثلث
نفسه أنه أوقع ثلث تطليقات إنشاء لكل واحدة منها، كممما تحكممي
عن نفسك أو عن غيرك، فتقول: صلى أربمع ركعمات، وسممبح مائاممة

تسبيحة، وهكذا. 
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لم - وهذا المعنى قد بممدا لممي منممذ أكممثر مممن عشممرين52

ًا في مقال نشرته فممي سنة، وتحققت منه، وكتبته مختصر
، ثممم لممم أزل)1(1916 مارس سممنة 30جريدة الهراما في 

ًا، حممتى ل أجممد فيممه مجممال كلما فكرت فيه ازددت به يقينمم
للشك أو التردد. وقد حاولت إيضاحه هنمما أتممم وضمموح بممما
وصل إليه جهدي، فإن أكن فعلت فذاك التوفيق من اللممه،
وإن أكن عجزت فذاك وسع العمماجز. وفمموق كممل ذي علممم

عليم.

- وبعممد: فممإذ قممد تحققنمما أن التطليممق بلفممظ (أنممت53
ًا، وأنممه ليممس ًا) ونحوه إنما هو تطليق واحد قطع طالق ثلث
مممما اختلممف فممي وقمموعه ثلثمما أو واحممدة-: فلنرجممع إلممى
الخلف في وقوع الطلق الثلث، أو بتعممبير أدق: هممل يقممع

طلق آخر على المعتدة؟

"طلق ركاـنـة ـبـن عـبـد يزـيـد- قال ابن عباس: 54
أخوُ بني مطلب امرأـتـه ثلـثـا فـي مجـلـس واـحـد.
ًا. ـقـال: فـسـأله رسـإـوُل ًا ـشـديد فحزن عليها حزـنـ
الله صلىَ الله عليه وسإلم: كيف طلقتـهـا؟ ـقـال:
ًا. ـقـال. فـقـال: ـفـي مجـلـس واـحـد؟ طلقتها ثلـثـ
قال: نعم. قال: فإنما تـلـك واـحـدة،ٌ فارجعـهـا إن

.)2(شئْت. قال: فَرَجعها"

ًا بشيء من التفصيل مممن نحممو عشممر سممنين، فممي(1 )  وكتبته أيض
). 53-52 ص2تعليقاتي على (الروضة الندية ج

)- وانظممر إلممى إخبممار ركانممة أنممه33)  سبق تخريجه فممي رقممم ((2
طلقهمما ثلثمما، وإلمى سممؤال الرسممول عليممه السمملما: "فممي مجلممس
واحد؟" فإنه يدل على أنه فهم من خبره ما يفهمه العربممي وغيممره
بالبديهة، وهو أنه نطق بالتطليق ثلث مرات بثلثة ألفمماظ، ولممذلك
سأله عما إذا كانت هذه المرات الثلث في مجلس واحممد؟ أو هممل
ًا ثممم طلقهمما ثلث تطليقممات مختلفممات؟ كممأن يكممون طلقهمما قممديم
ًا ثممم راجممع، ثممم طلممق الطلقممة الثالثممة؟ ول راجعها، ثم طلقهمما ثانيمم
مفهوما هنا لكلمممة "فممي مجلممس واحممد" لليقيممن بممأن حممال المممرأة
المطلقة في نفس مجلس الطلق الول وفيما بعممده إلممى انقضمماء
العدة: حال واحدة، لم يتغير منها شيء. فإممما هممي موضممع للطلق
ًا كما هي موضع للرجعة، وإما هي موضع للرجعممة وليسممت موضممع
للطلق، وإنما تتغير حالها بعممد الطلقممة الولممى إذا راجعهمما فعممادت
ًا آخر للطلق إذا حصل، وكذلك بعد ًا مجلس ًا، فيكون هذا معتبر زوج

الطلقة الثانية. فتأمل. 
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لم ًا: "55 ـكـان الطلقا عـلـىَ- وقممال ابممن عبمماس أيضمم

ـر عهد رسإوُل الله صلىَ الله عليه وسإلم وأبي بـك
وسإـنتين مـن خلفـة عمـر –طلقا الثلث واحـدة.
فقال عمر ابن الخطاب: إن الناس قد اسـإـتعجلوُا
في أمر قد ـكـانت لـهـم فـيـه أـنـاة،ٌ فـلـوُ أمـضـيناه

.)1(عليهم؟ فأمضاه عليهم"

) عممن424 ص1- وفي رواية في صحيح مسلم (ج56
طاوس:

"أن أبا الصهباء ـقـال لـبـن عـبـاس: ـهـات ـمـن
إتك،ٌ ألم يـكـن طلقا الثلث عـلـىَ عـهـد رسـإـوُل هنا
الله ـصـلىَ الـلـه عليـه وسإـلم وأبـي بكـر واحـدة؟
فقال: قد ـكـان ذـلـك،ٌ فلـمـا ـكـان ـفـي عـهـد عـمـر

. الناس في الطلقا فأجازه عليهم")2(تتايع

ًا عممن طمماوس: "أن أبمما57 - وفممي روايممة مسمملم أيضمم
أتعلم أنـمـا ـكـانت الثلثالصممهباء قممال لبممن عبمماس: 

تجعل واحدة عـلـىَ عـهـد الـنـبي ـصـلىَ الـلـه علـيـه
وسإلم وأبي بكر وثلثا من إمارة عمر؟ فقال ابن

".عباس: نعم

)196 ص2- وفي رواية في المستدرك للحاكم (ج58
عممن ابممن أبممي مليكممة "أن أبمما الجمموزاء أتممى ابممن عبمماس

ًا كن يرددن علىَ عـهـد رسـإـوُلفقال : أتعلم أن ثلث
الله صلىَ الـلـه علـيـه وسـإـلم إـلـىَ واـحـدة؟ ـقـال:

 قال الحاكم: "هممذا حممديث صممحيح السممناد". وفممينعم".
إسناده عبد الله بن المؤمل، تكلم فيه بعضهم، والحق أنممه

ثقة.

2- وفي رواية عند الطحاوي فممي معمماني الثممار (ج59
) بإسممناد صممحيح مممن طريممق طمماوس، قممال ابممن32ص

أيـهـاعباس: "فلما كان زمان عمر رضي الله عنه قممال: "
الناس،ٌ قد كانت لكم ـفـي الطلقا أـنـاة وإـنـه ـمـن

تعّجل أناة الله في الطلقا ألزمناه إياه".

). 35)  سبق تخريجه في رقم ((1
)  بالياء المثناة قبل العيممن، كممما نممص عليممه النممووي فممي شممرح(2

مسلم، وهو بمعنممى "تتممابع" بالبمماء الموحممدة، ولكنممه بالمثنمماة إنممما
يستعمل في الشر فقط، قال النووي: (وهو بالمثناة أجود). 
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لم - فهذه الحاديث تدل علممى أن إيقمماع طلقممات ثلث60

ّد فممي عهممد ُيممَر في مجلس واحد أو مجالس متعددة –كممان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلممى طلقممة واحممدة كممما
فعل الرسول عليه السلما نفسه في قصة ركانممة، إذ قممال

وهمميإنـمـا تـلـك واـحـدة فارجعـهـا إن ـشـئْت" لممه "
أحاديث صممحيحة ل يتطممرق الضممعف إلممى أسممانيدها وهممي
موافقممة لنظممم القممرآن ورسمممه فممي الطلق. لن اللممه
سبحانه وتعالى شرع في طلق غير المدخول بها أنها تبين
بنفس الطلق وليس للمطلق عليها عدة تعتممدها، فبمجممرد
أن نطق بالطلق وأنشممأه بممانت منممه، فل يمكنممه أن يكممرر

. وشرع في)1(طلقها مرة أخرى إل أن يتزوجها بعقد جديد
طلق المدخول بها أنها تطلق مرتين، وفممي كممل مممرة إممما
إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان، ثممم تممبين منممه فممي
الثالثة، وعليها العدة، ول يجوز له أن يراجعها فيتزوجهمما إل

بعد زوج آخر.

- وقممد قممال حجممة السمملما الجصمماص فممي أحكمماما61
): "إن اللممه تعممالى لممم يبممح الطلق380 ص1القممرآن _ج

ًا بذكر الرجعة. منهمما ابتداء لمن تجب عليها العدة إل مقرون
ؤـعـُروٍفقمموله تعممالى: ( إبَم ؤمـَسـاٌك  إإ إن َف َـتـا ُقا َمّر ّطلَ )ال
َـثـَةوقوله تعالى: ( َ َثل إهّن  إس َأنُف إب ؤصَن  ّب َتَر َي ّلَقاُت  َط ؤلُم َوا

ؤـغـَن. وقممال تعممالى: ()ُقُرَوٍء َل َب ّنـَسـاء َف ُـتـُم ال ؤق ّل َط َذا  إإ َو
ؤو سَإـــّرُحوُُهّن َأ ــُروٍف  ؤـع إبَم ُكوُُهّن  إســـ ؤم َأ ــّن َف َلـُه َأَج

ـُروٍف ؤـع َقإبَم ) أي: فممارقوهن بمعممروف. فلممم يبممح الطل
ًا بذكر الرجعة". المبتدأ لذوات العدد إل مقرون

- وليس المقصود من الطلق اللعممب واللهممو، حممتى62
يزعم الرجل لنفسممه أنممه يملممك الطلق كممما شمماء، وكيممف
شاء، ومتى شاء، وأنه إن شاء أبان المممرأة بتممة، وإن شمماء

جعلها معتدة يملك عليها الرجعة.

- كل، ثم كل. بل هو تشريع منظممم دقيممق مممن لممدن63
ًا لهممم ورحمممة بهممم، حكيم عليم. شرعه الله لعبمماده ترفيهمم
ًا لممما يكممون فممي السممرة بيممن الزوجيممن مممن ًا شافي وعلج
شقاق وضرار، ورسم قواعده وحد حدوده بميزان العدالممة
ك. الصحيحة التامة، ونهمى عمن تجاوزهما، وتوعمد علمى ذل
ولهذا تجد في آيات الطلق تكرار ذكر حدود اللممه، والنهممي

عن تعديلها وعن المضارة.

)  وقد قلنا: إن جمع الطلق ووصفه بالعممدد بلفممظ واحممد محممال(1
باطل. 
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لم َد( ُدو ـ ّد ـُح ـ َتـَع َي ُدوَها،ٌ َوَمن  َت ؤع َت إه َفلَ  ّل ُد ال ُدو ؤلَك ُح إت

إلُموَُن ّـظـا إئَْك ـُهـُم ال َلـ ؤو ُأ إه َف ّل إه)(ال ّـلـ ُد ال ُدو ؤـلـَك ـُحـ إت  َو
ـوَُن َلـُم ؤع َي ٍم  ؤوُ ـ إلـَق ـا  ُنـَه ّي َب ًا)(ُي ـَرار إـض ُكوُُهّن  ـ إـس ؤم ُت  َولَ 

ؤفـَسـُه َولَ َن َـلـَم  َظ ؤد  إـلـَك َفـَقـ َذ ؤل  ؤفـَعـ َي ؤا َوـَمـن  ُدو َـتـ ؤع َت ّل
ًا إه ُهُزو ّل إت ال َيا ؤا آ ُذَو إخ ّت َلُم َما) (َت ؤع َي ّلَه  َأّن ال ؤا  َلُموُ ؤع َوا
ُه َذُرو ؤح ؤم َفا ُك إس َأنُف ).إفي 

- وهممو تشممريع تقطعممت دونممه أعنمماق المممم قبممل64
السلما وبعده، وها أنت ذا ترى المم العظيمة التي تزعم
ُعُمها لها الناس-: تحاول إصمملح نظمماما لنفسها المدنية، ويز
السممرة، وتشممريع القمموانين لممديها للطلق، فل تصممل إلممى
شيء معقول، بل هي تتخبط في الظلمات، وتممأتي بالبليمما
َتْصدر في تشريعاتها عممن العقممل وبالمضحكات. وذلك أنها 
النساني القاصر. أما التشريع السلمي فغنه وحممي إلهممي
كريم، أرسل به أعظم رجل وأعقممل رجممل ظهممر فممي هممذا
الوجود، وأمره أن يفسره للناس ويبينه لهممم، ثممم يحملهممم

في طاعته والعمل به.

- وإنممما المقصممود مممن الطلق فممي هممذه الشممريعة65
ًا –كسممائار النقية الواضحة الكاملة: أن بيممن الزوجيممن عقممد
العقود- على المعايشة والمعاشرة بممالمعروف، فممإن هممما
ّقق المقصد الصحيح من الممزواج وطمماب عيشممهما، فعل تح
وإن هما تباغضا وتنافرا وخافا أن ل يقيما حدود الله ورغبمما
في الفراق: فهممما كغيرهممما مممن كممل متعاقممدين: لهممما أن
يتفقا على النفصال في مقابل عوض من المرأة للرجممل،

 في مقابل الصداق من الرجمملكما تعاقدا في أصل النكاح
َألّ(للمرأة، وبذلك جاء نص القرآن الكريم:  ؤم  ُـتـ ؤف إخ ؤن  إإ َف

إه إب ؤت  َد َت ؤف إفيَما ا إهَما  ؤي َل َناَح َع إه َفلَ ُج ّل َد ال ُدو إقيَما ُح )ُي
ًا تملممك فشرع لهما الخلع والمبارأة، وكانت المرأة بممه بائانمم
أمر نفسها، وليس للرجممل عليهمما حممق المراجعممة إل بعقممد
جديد واتفاق آخر، ولم يكن عليه للمرأة حقوق أخرى مممن
حقوق العقد كالصداق والنفقممة وغيرهممما، إل أن يتشممارطا

على شيء: فالمسلمون عند شروطهم.

- واختار اللممه لعبمماده –لحكمممة سممامية- أن يسممتثنى66
النكاح من القاعدة العامة في فسخ العقود، فأباح للرجممل
أن ينفرد بفسخ هذا العقد بإرادته وحممده، بشممرائاط خاصممة
َبممَل ِق ًا  ونظاما واضممح، ورتممب لكممل مممن المتعاقممدين حقوقمم
صاحبه، ل يجوز لحدهما أن يتهرب منها: فمن وقممف عنممد
حدود الله وفسخ عقد النكاح الممذي بينممه وبيممن زوجممه فممي
ًا يملكه دائارة الحدود التي حد الله له: كان قد استعمل حق
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بتمليك الله إيمماه، وجمماز عملممه وترتبممت عليممه آثمماره. ومممنلم

تجاوز حدود الله، واجترأ على حل عقدة النكاح علممى غيممر
ًا، ًا، وكمان عملمه بماطل لغمو المنهج المرسوما له: كان عابثم
كما إذا انفممرد أحممد المتعاقممدين بإلغمماء عقممد الممبيع أو عقممد
الرهن مثل، فإن عملممه لٍغ ل أثممر لممه فممي العقممد. فكممذلك

المطلق في غير الحدود التي أذن فيها.

- وها نحن نحكي لك قصة الطلق وأحكامه مفصلة67
واضحة، على ما جاء بهمما الكتمماب الكريممم والسممنة النبويممة
ّيد بمذهب معين ول تقليد لحممد، وإن الصحيحة، من غير تق
كان في بعض ذلك تكرار لشيء مما مضى، ليتسممق نظممم
الكلما في ذهممن القممارئ والسممامع، ولتظهممر عظمممة هممذه
الشريعة الكاملة لكل ذي عينين. ولني أكتب في موضمموع
ذي خطر شديد، يحتاج إلى بيان وإسهاب، وقد يكون فيممما
ًا من القمموال والراء فهمته وذهبت إليه أشياء تخالف كثير
المقررة في كتب الفقه، وفي أقمموال المفسممرين وُشممّراح
الحديث، وإن كان ما ذهبت إليه ل يخممرج فممي جملتممه عممن
مجموع أقوالهم، وكله –ولله الحمد- مؤيد بالدلة الصحيحة

الواضحة من الكتاب والسنة.

- أذن الله سبحانه وتعالى للرجممل أن يطلممق زوجممه68
بإرادته وحده، فإذا كان لم يمسممها: طلقهمما –مممرة واحممدة-
ُعلقممة النكمماح الممتي كممانت في أي وقممت شمماء، وانقطعممت 
ًا، فليس له عممدة، وليسممت لممه عليهمما رجعممة إل بينهما نهائاي
بزواج جديد. وجعل الله لها على الرجممل نصممف ممما سمممى
ًا كمانت لهما ا صمداق لها من الصداق، وإذا لم يكن سّمى له

ُه(المتعة:  ؤدُر إر ـَقـ إـتـ ؤق ؤلُم َلىَ ا ُه َوَع َدُر إع َق إسإ ؤلُموُ َلىَ ا )َع
ا)1( ا، لنه ب له ويض مناس ، وذلك النصف وهذه المتعة تع

ًا. لم يستمتع بها الزوج، ولم تعطه من نفسها شيئ

- وإن كان الزوج قممد ممس زوجممه، فقممد جعممل اللممه69
ًا أخرى: فأذنه أن يطلقها –مرة واحدة- لطلقه إياها أحكام
ً في قبل عدتها، أي في استقبال العدة، فممإن كممانت حممامل
ًا حملها كممان لممه طلقهمما قبممل وضممع الحمممل، لنهمما مستبين

)  "قممدره" بفتممح الممدال قممراءة حفممص وأبممي جعفممر وحمممزة(1
والكسائاي وخلف وابن ذكمموان، وبإسممكانها قممراءة بمماقي العشممرة.

ًا قراءتممان قممد333-332 ص2قممال الطممبري (ج ). "إنهممما جميعمم
جاءت بهما المة، ول يحيل القراءة بإحممداهما معنممى فممي الخممرى،
بل هما متفقتا المعنى، فبأي القراءتين قرأ القممارئ فهممو للصممواب

مصيب". 
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بوضعه تخرج من العدة، فهممي إذا طلقممت والحمممل ظمماهرلم

استقبلت عدتها وعرفتها، وإن كممانت غيممر حامممل –وكممانت
ممن تحيض- طلقها في طهر لم يمسها ولممم يقربهمما فيممه،
حتى تعرف هي أن عممدتها تبممدأ مممن الحيضممة التاليممة لهممذا
الطهر الذي طلقت فيه، فل تشتبه عليها العدة ول تطممول،
فتتممأذى بطولهمما. وإن كممانت المممرأة ل تحيممض، كالصممغيرة
والكبيرة التي ذهب حيضها وكالمنقطعة الحيض لمممرض أو

، وكلهممن)1(غيره، مما سنبين في موضع آخر إن شمماء اللممه
ُهّن بالشهر: كان للرجل أن يطلقها –مرة واحدة- مممن ُت عد
غير قيد بوقت، لنها –في غالب الظن- ل يخشى أن تكون
حامل، ولنها تستقبل عدتها بالشهر، وثلثة أشهر كافية أن
يستبين حملها إذا كممانت حممامل، فتتغيممر عممدتها إلممى وضممع

الحمل.

- وقد جعل الله للزوجة المدخول بهمما كممل الصممداق70
المسمى بينها وبيممن رجلهمما، لنهمما أعطتممه مممن نفسممها ممما
تعاقدت معه عليه، فيجب أن يعطيهمما كمل مما تعاقمد معهما
ًا، كمثل الحال في سممائار العقممود. ثممم جعممل اللممه عليه أيض
سبحانه وتعالى لها عليه إذا هو طلقها –بعد استحقاقها كل
ًا لها عن انفراد الرجل بحل عقممدة صداقها –المتعة، تعويض

َـلـىَ(النكمماح:  ًا َع إف َحـّقـ ؤعُرو ؤلَم إـبـا َـتـاٌع  إت َم ّلَقا َط ؤلُم إل َو
إقيَن ّت ؤلُم ُـتـّن). (ا ُكن إإن  إـجـَك  ؤزَوا َّل إـبـّي ُقـل  ّن ّيَها ال َأ َيا 

ـّن ُـك ؤع ّت ُأَم ؤيَن  َل ـا َتـَع ـا َف َتـَه َن إزي َيا َو ؤن ّد ـ َة اـل ـا َـي ؤلَح ؤدَن ا إر ـ ُـت
ً إميل ًا َج ُكّن سَإَراح ؤح ُأسَإّر ].28:23). [َو

- وكان للرجل على هذه المطلقممة بعممد الممدخول أن71
تعتد: إما بوضممع الحمممل، وإممما بثلثممة قممروء –أي حيممض أو
أطهار، والحيض عنممدي أرجممح وأصممح- وإممما بثلثممة أشممهر.
وهذه العدة أوجبها الله تعممالى علممى المممرأة للرجممل، أول:
للتيقن من خلو رحمها من حمل منه –ولممذلك كممانت عممدة
ًا: الحامممل وضممع الحمممل، طممالت المممدة أو قصممرت- وثانيمم
لتكون للرجل مهلة يتروى فيها، ويطيممل التفكيممر، ويراجممع
نفسه، ويدير الرأي في رأسه: فعله أن يشك فممي صممواب
فعلتممه، ثممم يعممود إلممى رأيممه فيممرى أنممه تعجممل هممذا العلج

لالحاسم، كما قال رسول الله صلى الله عليممه وسمملم: "

)  سيأتي الكلما فممي ذلممك فممي المسممألة الرابعممة مممن المسممائال(1
). 184-166الملحقة بالبحث، في الرقاما (
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إـضـَي)2(يفَرُك مؤمن مؤمنةلم ًا ر إره منـهـا ُخلـقـ ،ٌ إن ك

ًا:منها آخر".  وكما قال أيض

َلع،ٌ ـلـن تـسـتقيم ـلـك" إـضـ إلَقت من  إن المرأة ُخ
علىَ طريقة. فإن اسـإـتمتعت بـهـا اسـإـتمتعت بـهـا
َتها. وكـسـُرها ؤر َكـَسـ ُتقيمها  إعوَُجَ،ٌ وإن ذهبت  وبها 

.)1("طلقها

- وبعد ذلممك قممد ينممدما الرجممل علممى ممما جنممى علممى72
نفسه وعلى زوجه، إذا هو أيقن بخطئه، أو قمد ينمدما علمى
ذلك شفقة عليها، وإن كان الخطأ منهمما، ويرجممو أن يعالممج
ما كان بينهما بالحسنى. فكانت هذه العدة هدنممة للممتروي،

يملك فيها أن ينفرد بإصلح ما انفرد به من الطلق.

ًا( ؤمر َأ إلَك  َذ َد  ؤع َب إدُث  ؤح ُي ّلَه  َلَعّل ال إريِ  ؤد َت ).َل 

ؤا( ُدو َأَرا ؤن  إإ إـلـَك  َذ إـفـي  إـهـّن  ّد إبَر َأـَحـّق  ُتُهّن  َل ُبـُعـوُ َو
إف ؤعُرو ؤلَم ـا إـب إهــّن  ؤي َل إذيِ َع ـ ّـل ـُل ا ؤـث إم َلُهــّن  ًا َو ؤصــلَح إإ

ُكيٌم إزيٌز َح ّلُه َع َدَرَجٌة َوال إهّن  ؤي َل إل َع إللّرَجا ).َو

- وجعل الله للمرأة على الرجل في هذه العممدة أن73
ينفق عليها حتى تبلغ أجلها بانقضاء عدتها، جزاء احتباسممها
عليه بأثر علقة الزواج. وفي مقابل حقممه عليهمما فممي ردهمما
ًا. ونهمماه إلى عصمته باختياره وحده، إن أراد بممذلك إصمملح
ًا بقصد المضممارة، وليممس للمممرأة فممي عن مراجعتها عدوان
هذه الحال خيار في العودة إلممى الزوجيممة. فل هممي تملممك
الرجعة إلى زوجها إذا أبممى، ول هممي تملممك معارضممته فممي
إعادتها إلى عصمته إذا أراد، إل أن يريد بإمساكها الضممرار
بها، فلها إذ ذاك أن ترفعممه إلممى الحمماكم، فممإن ثبممت قصممد

الضرار حكم لها عليه ببطلن الرجعة.

ؤا( ُدو َأَرا ؤن  إإ إـلـَك  َذ إـفـي  إـهـّن  ّد إبَر َأـَحـّق  ُتُهّن  َل ُبـُعـوُ َو
ًا ؤصلَح ).إإ

ؤا( ُدو َت ؤع َت ّل ًا  إضَرار ُكوُُهّن  إس ؤم ُت ).َولَ 

)  "يفممرك" بفتممح اليمماء والممراء، أي: يبغممض، وهممو مرفمموع علممى(2
الخبار، أي ليس ذلك من شأن المؤمن. وهو الذي اختاره القاضي
عياض، واختار النووي أن يكون بممالجزما علممى النهممي والول أعلممى

وأبلغ في الدللة على النهي. 
). 421 ص1)  حديثان صحيحان، رواهما مسلم في صحيحه (ج(1
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لم - فمممإن رأى الرجمممل أنمممه غيمممر مسمممتطيع العلج74

والصمملح، وأن هممذه المممرأة الممتي طلممق ل تمموافقه فممي
المعايشة، وأراد أن يبينها منه: استأنى عليها حتى تنقضممي

إـلـَكعممدتها، وممما يممدريه بعممد: ( َذ َد  ؤـعـ َب إدُث  ؤـحـ ُي ّـلـَه  َلَعّل ال
ًا ؤمر  فهو ل يملك عليها بعد هذه الطلقة الولى إل ممما)؟!َأ

إريٌحجعلمممه اللمممه لمممه: ( ؤســ َت ؤو  َأ ؤعــُروٍف  إبَم ؤمَســاٌك  إإ َف
ؤحَساٍن إإ ).إب

- فإذا عادت المرأة المطلقة إلى عصمة الرجل بعد75
أن طلقها المرأة الولى، إممما بمراجعتممه إياهمما فممي العممدة،
وإما بزواجه بها بعقد آخممر، بعممد أن بممانت بانقضمماء عممدتها:
ًا له، كما كانت في الزوجية الولى. فإن عادت المرأة زوج
بدا لممه أن يطلقهمما بممإرادته وحممده: كممان حمماله كحمماله فممي
ُبل عدتها، ووجبممت ُق المرة الولى: يطلق طلقة واحدة في 
لها المتعة، ونفقة العدة، ثم ل يملك من أمرها إل ممما أمممر

به:

ؤحَساٍن( إإ إب إريٌح  ؤس َت ؤو  َأ ؤعُروٍف  إبَم ؤمَساٌك  إإ ).َف

- فإن أعادها لعصمته الثالثة –إما برجعة وإما بعقد-76
ًا زوجا لممه، كحالهممما فممي المممرة الثانيممة، عادت المرأة أيض
فإن رغب في الطلق لثممالث مممرة، طلممق كممما طلممق فممي
الوليين، ووجب لهمما ممما وجممب لهمما فيهممما، ثممم بممانت منممه
بنفس الطلق، وكان عليها أن تتربص حتى تنقضي عممدتها،
كالمطلقة في المرة الولى أو في الثانية، إل أنممه ل يملممك

ّتىََ(ردها إلى عصمته في عدتها  ُد َح ؤع َب إمن  َلُه  إحّل  َت َفلَ 
ُه ؤيَر ًا َغ ؤوج إكَح َز .)َتن

- وإنما وجبت عليها العدة ووجبت لها النفقممة فيهمما،77
وهو ل يملك رجعتها، لنها إن كممانت حممامل فممالمر ظمماهر،
ًا لبماب العمدة علممى وإن كانت غير حاممل كممان ذلممك طممرد
ًا مممن الشممارع ًا مقصممود وتيرة واحممدة، وكممان ذلممك تشممديد
العليم الحكيم على هذين الزوجين اللذين جّربا المعاشممرة
ثلث مممرات فلممم تفلممح تجربتهممما، ولممم يكممن أحممد منهممما
ًا في حياته الزوجيممة، حممتى تقطعممت بينهممما أسممباب محسن
المودة وأسباب الرحمة، وخالفا سنة الله سبحانه في أدق

ؤنالروابط وأشرفها وأعلها وأنفعها للنوع النسممماني: ( إم َو
ُنوُا ُك ؤـسـ َت ّل ًا  ؤزَواـجـ َأ ؤم  ُك إـسـ َأنُف ؤن  ُكم ـّمـ َل َلَق  ؤن َخ َأ إه  إت َيا آ
إـلـَك َذ إـفـي  إإّن  ؤحـَمـًة  ًة َوَر ّد ُـكـم ـّمـوَُ َن ؤي َب ؤيـَهـا َوَجـَعـَل  َل إإ

ّكُروَن َتَف َي ٍم  ؤوُ ّلَق َياٍت  ].21-30 [)َل
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لم - هذا هو نظاما الطلق في السلما، كما تممدل عليممه78

الدلة الصحيحة الثابتة، من الكتاب والسنة. وهو كما ترى:
ل عمموج فيممه ول أمممَت، جممادة واضممحة مسممتقيمة، يسممير
النسان فيها علممى هممدى. نظممر فيممه إلممى صممالح الزوجيممن
وحفظت فيه حقوق كل واحد منهممما، بممما يطممابق العدالممة
ِبُن أحدهما الخر، أعطى الرجل بعممض المزايمما ْغ َي التامة، ل 

ّنـَسـاءعلممى المممرأة فممم ( َـلـىَ ال .)الّرـَجـاُل َقوُّاـُمـوَُن َع
ًا تعتاض بهمما عممما يلحقهمما ومنحت المرأة في مقابلها حقوق

من استعمال الرجل حقوقه.

إل( ـا إللّرـَج إف َو ؤعُرو ؤلَم ـا إـب إهّن  ؤي َل إذيِ َع ّل ؤثُل ا إم َلُهّن  َو
َدَرَجٌة إهّن  ؤي َل ).َع

- إذن، فقد منح الله الرجل حممق النفممراد بممالطلق،79
وهو حل لعقدة النكاح: بين الزوجين عقد كسممائار العقممود،
وهو عقد الزواج، فإذا أراد أن يطلق بمحض إرادته وحممده،
فلن يملك من ذلك إل أن يتبع أمر ربه الذي شرع لممه هممذا
الحق وأذنه به. فإذا كانت المرأة مممدخول بهمما طلقهمما عنممد
استقبال عدتها –كما بينمما فيممما مضممى- فممإذا عممزما الطلق
وقال لها: (أنت طالق) طلقت منه حيممن النطممق بممما يممدل
على عزمه، ل قبله ول بعده، أي حين أنشأ الطلق. فكممأنه
قال لهما: حللمت العقمدة المتي بينمي وبينمك، فسمخت همذا
العقد، قطعت هذا الرباط الذي يربط كلّ منا إلى صمماحبه،
ُفِسَخ العقد الذي كان بينهما، أو حلت العقدة أو قطممع فإذا 
الرباط: فمن أين يملك الرجل فسخ العقد أو حممل العقممدة
أو قطع الرباط مممرة أخممرى أو ثالثممة؟ وفممي أي عقممد مممن
العقود فممي هممذه الشممريعة المطهممرة –أو فممي غيرهمما مممن
الشرائاع والقوانين- يمكممن فسممخ العقممد الواحممد مرتيممن أو
ثلثا، وهو عقد واحممد، إل أن يتجممدد العقممد فيتجممدد إمكممان

ًا لعقد آخر. الفسخ، ويكون فسخ

وخ.80 - نعم: إن الله استثنى الطلق ممن سمائار الفس
ولكنه استثناه في أشياء معينة، كانفراد أحممدهما بالفسممخ،
َبل صاحبه، ولكنممه لممم يسممتثنه ِق وكترتب حقوق لكل منهما 
من أحكاما العقل، ومن أنه فسخ كسائار الفسمموخ: ل يممأتي
على العقد الواحد إل مرة واحدة. فإذا رد الرجل مطلقتممه
في عدتها إلى عصمته بالرجعة تجدد العقممد بينهممما، فكممأنه
وصله بعد إذ قطعه، فيمكن قطعممه وفسممخه مممرة أخممرى،
وكذلك الثابتممة. أممما أنممه يمكممن قطعممه وهممو مقطمموع فممإنه
شيء ل تجد عليه دليلً معقولً ول منقولً. ثممم هممو مخممالف

لنص الكتاب الكريم:
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لم إريٌح( ؤـسـ َت ؤو  َأ ؤـعـُروٍف  إبَم ؤمـَسـاٌك  إإ إن َف َتا ُقا َمّر ّطلَ ال

ؤحَساٍن إإ ).إب

ففي كل مرة من المرتين إمساك أو تسريح، أي يجب
أن يتبع المرة الولى أحد هذين فقط، ل يملك الرجل غيممر
ُأنٌف، كممما الخيار بينهما، وكذلك المرة الثانية، وهذا تشريع 

َتقبلً:قالت عائاشة: " ؤـسـ ـاس الطلقا ُم فاسإتأنف الـن
ق" ن طل م يك ن ل ق وم ّل  بطممل أمممر.)1(من كان ط

الجاهلية، وجاء في الطلق شرع جديد ونظمماما مسممتحدث،
َـكـاَن(يجب على المممؤمنين بممه والمصممدقيه اتبمماعه:  َوَما 

َأن ًا  ؤمر َأ ُلُه  ّلُه َوَرسُإوُ َذا َقَضىَ ال إإ َنٍة  إم ؤؤ إمٍن َوَل ُم ؤؤ إلُم
ّـلـَه إص ال ؤـعـ َي ؤم َوـَمـن  إـهـ إر ؤم َأ ؤن  إـمـ ُة  َـيـَر إخ ؤل َلـُهـُم ا ُكوَُن  َي

ًا إبين ؤد َضّل َضَللً ّم َلُه َفَق ].36:33). [َوَرسُإوُ

- ولم يبلغنا في شيء من الخبار الصممحيحة الحجممة81
ًا فممي العممدة، لن أنه كممان فممي الجاهليممة طلق يتلممو طلقمم
ًا بعممدد، ًا بموقت ول محممدود الطلق عنممدهم لممم يكمن ُمؤقتمم

ًا. يضار الرجل امرأته كما يشاء. ًا جاهلي وكان أمر

- فلما جاء فممي السمملما التممأقيت والتحديممد، وصممار82
الرجل ل يملك على المرأة إل ثلث تطليقات، ظممل بعممض
المتعجلين أنه قد يملك هذه الثلث من غير قيد، وأنها حق
مممن حقمموقه. يحسممن اسممتعماله أو يسمميء. فطلممق رجممل
ًا، فلممما بلممغ ذلممك رسممول اللممه امرأته ثلث تطليقات جميع
صمملى اللممه عليممه وسمملم، وهممو المبلممغ عممن ربممه، والمممبين
لشممرعه، والمممأمور بإقامممة دينممه: قمماما غضممبان. ثممم قممال:

ؤلَعب بكتاب الله وأنا بـيـن أظهرـكـم؟!"" ُي  وطلممق)2(َأ
ركانة امرأته ثلث تطليقممات فممي مجلممس واحممد، ثممم نممدما
على طلقها وحزن، فأبان له الرسول عليه السلما خطممأه
في عمله، وتجاوزه لحدود الله، وأنه لم يصممح مممن طلقممه
الذي زعم إل الطلقة الولى، لنها بها حلت عقممدة النكمماح،
ُلخريين- في غير موضممعه، فجاء ما بعدها –من الطلقتين ا

ًا يقطعه، فقال له: " ًا يفسخه، ول رباط ـافلم يجد عقد إنـم
.)3(تلك واحدة،ٌ فارجعها إن شئْت"

- وما هذا التعجل؟ وإلى متى يعجل المطلممق؟! هممو83
يريد أن يفارق زوجه ويدعها وشأنها، فليفعل، ولممه حقمموق

). 7)  مضى في رقم ((1
). 32)  مضى في رقم ((2
). 33)  مضى في رقم ((3
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عليها إذ ذاك، ولها عليه مثل ذلك، ولكنه يعلم أنه بالطلقةلم

الولى يملك عليها الرجعة، وكذلك الثانية، وهو يخشممى أن
ترضى نفسه عنهمما بعممد ذلممك فليراجممع، فيظممن إن طلقهمما
جميع المرات الثلث بطل حقممه فممي الرتجمماع، وليممس لممه
بعد الثلث شيء، فيعجل إلى تحريم ما أحل اللممه لممه مممن

ذلك، ليبطل حق نفسه فيما يبدو له.

- هذا من ظنه ومن زعمه، ولكن من أنبأه أنه يملك84
إبطال ما أذن الله فيممه، أو أنممه مسممتطيع تحريممم ممما أحممل
الله؟ العقد واحد، وقد فسخه بالطلقة الولى، فماذا تقطع
الطلقة الثانية؟! ثم الثالثة الباتة؟ ل شمميء. فلممم يبممق إذن
إل أنه يريد أن يجعل هممذه الطلقممة الولممى بمثابممة الثالثممة.
فهو يريد تغييممر حكممم الطلقممة الولممى إلممى حكممم الطلقممة
الثالثة برغبته وهواه! وهيهات هيهات، إن الحكاما ل تتغيممر

بالرغبات والهواء.

- ولماذا كان للمطلق أن يغيممر حكممم الطلقممة الممتي85
يملك فيها الرجعة –بحكم القرآن ونصممه-: فيجعلهمما تحممرما
ًا ولم يقطممع عليه الرجعة، بإنشاء طلق آخر لم يفسخ عقد
ًا: ولم يكن له أن يغير حكم الطلقة البائانة إلى طلقممة رباط
رجعية، بأن يقول لغير المدخول بها أو للتي طلق ثم راجع
مرتين: أنت طالق طلقة رجعيممة، أو نحممو ذلممك؟! وكلهممما

سواء.

)163-162- قال ابن القيم في إغاثة اللهفممان (ص86
بعد بيمان أنمواع الطلق: "وهممذا كتمماب اللممه عممز وجممل قممد
تضمممن هممذه النممواع الربعممة وأحكامهمما، وجعممل سممبحانه
وتعالى أحكامها من لوازمها التي ل تنفممك عنهمما. فل يجمموز
أن تتغيمر أحكامهما البتمة، فكمما ل يجموز فمي الطلق قبمل
الدخول أن يثبممت فيممه الرجعممة ويجممب بممه العممدة، ول فممي
الطلقممة المسممبوقة بطلقممتين أن يثبممت فيهمما الرجعمة، وأن
تباح بغير زوج وإصابة، ول في طلق الفدية أن يثبممت فيممه
الرجعة-: فكذلك ل يجوز في النمموع الخممر مممن الطلق أن
يتغير فيقع على وجه ل يثبممت فيممه الرجعممة، فممإنه مخممالف
لحكم الله تعالى الذي حكم به فيه، وهذا صفة لزمممة لممه،
فل يكون على خلفها البتممة. ومممن تأمممل القممرآن وجممده ل
يحتمل غير ذلك. فما شرع الله سبحانه الطلق إل وشممرع
فيمممه الرجعمممة، إل الطلق قبمممل المممدخول وطلق الخلمممع
والطلقة الثالثة. فبيننا وبينكممم كتمماب اللممه، فممإن كممان فيممه

شيء غير هذا فأوجدونا إياه".

)41(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
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ًا بحدود الله، وأنه ليس مممن طلق المسمملمين: الرجعة لعب
أفيكممون الطلق بعممد الطلق مممن طلق المسمملمين؟! أو
ًا عند حممدود اللممه؟! فقممد روى ابممن ممماجه فممي يكون وقوف

) بإسممناد صممحيح: "عممن أبممي موسممى318 ص1سممننه (ج
ما ـبـالقال: قال رسول الله صمملى اللممه عليممه وسمملم: "

أـقـوُام يلعـبـوُن بـحـدود الـلـه،ٌ يـقـوُل أـحـدهم: ـقـد
ّلقتك،ٌ قد راجعتك،ٌ قد طلقتك" ورواه الطبراني.)1(ط

ـدفممي المعجممم الوسممط بلفممظ: " ـه: ـق ـال لمرأـت ـق
طلقتك،ٌ قد راجعتك،ٌ قد طلقتك: ليس ـهـوُ طلقا
إرـهـا". ؤه ُط إل  ُـبـ ّلـقـوُا الـمـرأة ـفـي ُق المـسـلمين،ٌ ط

ًا في المعجم الكبير بلفممظ: " بلغ أـبـا موُسـإـىَورواه أيض
إـضـب عـلـىَ أن الـنـبي ـصـلىَ الـلـه علـيـه وسـإـلم َغ
ؤـغـُت أـنـك إل ؤب ُأ ّيين،ٌ فـقـال: ـيـا رسـإـوُل الـلـه،ٌ  ؤشَعر ال
ّيين؟ ـقـال: أـجـل،ٌ إن أـحـدهم غضبت علىَ الشعر

فذكر نحوه. نقلممه عممنيقوُل: قد نكحت قد طلقت". 
كتابي الطبراني الحممافظ نممور الممدين الهيثمممي فممي مجمممع

) وقال: "رجاله ثقات". ولممذلك قممال336 ص4الزوائاد (ج
ؤلَعُب بكـتـاب الـلـهرسول الله صلى الله عليه وسلم: " ؤي أ

ّلممق ثلثوأـنـا بـيـن أظهرـكـم؟!" . إذا بلغممه أن رجلً ط
ًا .)2(تطليقات جميع

- ولكممن مممع كممل هممذا تتممايع النمماس فممي الطلق88
وتعجلوا، فتجاوز بعضهم حدود الله، وطلق مرتيممن أو ثلثمما
في عدة واحدة، وكثر ذلك منهم، وممما ذاك فممي رأينمما عممن
يقين منهم بوقوع الثلث، وكتاب الله بين أيديهم يأبى مممن
ذلممك، وسممنة رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملم فممي
صدورهم وأحكامه، وإنما نرى –والله أعلم- أنهم ظنمموا أن
ذلك مما يملكون اسممتعماله فممي غيممر موضممعه، أو قصممدوا
إلى إرهاب النساء المطلقات، وإيقاع الرعب في قلمموبهن
وهن: "ناقصممات عقممل وديممن" كممما وصممفهن رسممول اللممه
صلى اللممه عليممه وسمملم، فقممد يقممع فممي نفوسممهن أن هممذا
الطلق الثمماني أو ذاك الطلق الثممالث فممي العممدة لممه أثممر
صحيح، وأنممه طلق معتممبر فممي عممدد الطلقممات، فيخشممين
ًا على الزوجية أن تقطع الرجال، ويحاذرن إغضابهم، حرص

إلى غير رجعة.

) أنممه رواه230 ص6)  ونقممل السمميوطي فممي الممدر المنثممور (ج(1
ًا عبممد بممن حميممد وابممن مردويممه. (ج ص ) أنممه: رواه286-285أيض

ًا ابن جرير والبيهقي (السنن الكبرى للبيهقي  ). 323-322/ 7أيض
). 32)  مضى هذا الحديث في رقم ((2
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رضي الله عنه أراد عقابهم من جنس عملهممم، وتعزيرهممم
على ما تعدوا حممدود اللممه، فاستشممار أولممى الممرأي وأولممى

إن الناس قد اسإتعجلوُا ـفـي أـمـر ـقـدالمر وقال: "
" فلممماكانت لهم فيه أناة،ٌ فـلـوُ أمـضـيناه عليـهـم؟

أيها الناس،ٌوافقوه على ما اعتزما أمضاه عليهم وقال: "
قد كانت لكم فـي الطلقا أنـاة،ٌ وإنـه ـمـن تعجـل

.)1(أناَة الله في الطلقا،ٌ ألزمناه إياه"

ًا للحكممم90 - ولممم يكممن هممذا اللممزاما مممن عمممر تغييممر
الظاهر من القرآن، والثابت عممن رسممول اللممه صمملى اللممه
عليه وسلم أن الطلق ل يلَحق، وأن الطلقة الولممى ليممس
للمطلق بعدها إل الرجعممة أو الفممراق، وكممذلك الثانيممة بعممد
ًا بحكم السياسممة الشممرعية رجعة أو زواج. وإنما كان إلزام
فممي النظممر إلممى المصممالح، مممما جعممل اللممه للحكمماما بعممد
استشممارة أولممي المممر، وهممم العلممماء وزعممماء النمماس
وعرفاؤهم، فقد أراد عمر والصحابة أن يمنعوا الناس مممن
السترسال في الطلق، ومممن التعجممل إلممى بممت الفممراق،
فألزموا المطلق ثلث مرات في عدة واحدة ممما ظنممه –أو
ما رغب فيه- من أنها بانت منه بمّرة، فمنعوه من رجعتهمما
ًا غيممره، بإرادته، ومن تزويجها بعقممد آخممر حممتى تنكممح زوجمم

إـنـه ـمـن تعـجـل أـنـاة الـلـه ـفـيولممذلك قممال عمممر: "
ًا مممن الممماما ومممنالطلقا ألزمناه إياه" . فجعله إلزاممم

ًا بوقوع الطلق الذي لم يقممع، أولي المر. ولم يجعله حكم
ًا ل يملممك أحممد لن الحكاما الثابتة بالكتاب والسممنة صممريح
ًا أما تغييرها أو الخيار بينها وبيممن غيرهمما، سممواء أكممان فممرد
كان أمة مجتمعة. وعمر رضي اللممه عنممه والصممحابة أعلممم
بالله وأتقى له من أن يقدموا برأيهم على الشريعة لتغييممر

شيء من أحكامها.

- وكانت هذه العقوبة من عمر زاجممرة للنمماس عممن91
العبث بالطلق، وكانت عقوبة لوقتها. ثم اضممطرب المممر،
واسترسل الناس فمي العبمث، وأكمثر الصمحابة حاضمرون،
ًا يرون أمر عمر الذي أقروه عليه، ويرهبون خلفممه، تحممرز
من الخممروج علممى رأي الكممثرين، وبعضممهم يفهممم أن هممذا
المر تعزير وزجر: فيفتي تارة بإمضمماء الثلث التطليقممات،
وتممارة بعممدما إمضممائاها، وباعتبممار الطلقممتين الخرييممن فممي
العدة باطلتين ل تقعان، كما ثبت عممن ابممن عبمماس الفتمماء
بهذا وبذاك، وكذلك عن غيره منهم. ولعمل اختلف فتيماهم

). 59و55)  مضى الحديثان عن عمر في رقمي ((1
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إنمممما كمممان عمممن اختلف الحممموادث، واسمممتحقاق بعمممضلم

المطلقين في نظر المفتي أن يعممّزر، واسممتحقاق بعضممهم
ُتحَك لنا حكايممات الحمموادث مفصمملة، حممتى ْعذر، إذ لم  أن ي
نعرف الظروف والملبسات التي كممانت فممي كممل واقعممة،

فنتبين وجه الرأي فيها.

ًا، واختلفممت92 - ثم جاء عصممر التممابعين فمماختلفوا أيضمم
عن كثير منهممم الروايممات فممي الفتيمما. وكممانت العجمممة قممد
دخلممت علممى اللسممنة، وسمممع النمماس الكلما فممي الطلق
الثلث والخلف فيمممه. وسممممعوا الروايمممات علمممى الممموجه
العربممي: وجممه الخبممار عممن تطليقممات ثلث بلفممظ: (طلممق
ًا) (من طلق امرأته ثلثا) ونحو ذلك، إذ هو صممدق فلن ثلث
في الخبار –فظنه من لم يحسن العربية ومممن لممم يتأمممل
في الفرق بين النشاء وبين الخبر: أنه قول القائاممل (أنممت

ًا) بهذا اللفظ ونحوه، بقصد النشاء. طالق ثلث

- وُرِعمممَب النممماس ممممن الطلق الثلث، وركبهمممم93
كابوسه، وقد وقع في روعهم أنه هممو هممذا اللفممظ المفممرد
الباطل، حتى نسى أكثرهم موضوع الخلف الصلي، وهممو

َق. لحوق الطلِق الطل

- وآيممة ذلممك: أن الفقهمماء الممذين رأوا حممديث ابممن94
ًا مممن جهممة عباس عن أمر عمممر لممما لممم يجممدوا لممه مممدفع
السناد والصحة: حاولوا التفّصي منه بأجوبة شتى ضعيفة،
ًا لخصها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر منها جواب

ًا، فقال (ج ):318 ص9بطريقة تدل على أنه لم يره مقنع
"الجواب الخامس: دعوى أنه ورد في صورة خاصة. فقال
ابن ُسريج وغيره: يشبه أن يكون ورد فممي تكريممر اللفممظ،
كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنممت طممالق، وكممانوا أول
على سلمة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلممما
كثر الناس في زمن عمر، وكثر فيهم الخداع ونحمموه، مممما
ن ادعمى التأكيمد: حممل عممر اللفمظ يمنع قبول دعموى م
على ظاهر التكرار، فأمضاه عليهم وهذا الجممواب ارتضمماه
القرطبي، وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمممر
كانت فيه أناة. وكذا قال النووي: إن هممذا أصممح الجوبممة".
ثم سكت الحافظ عنه. فلممم يممذكر رأيممه فيممه. ومممن الممبين
ًا حممديث ابممن الواضح أنه تأويممل ل يعتممد بممه، ويهممدمه هممدم
عباس في قصة ركانة الذي فيه "في مجلس واحد؟" وقد

) وقممال:316ذكره الحافظ قبممل ذلممك بورقممة واحممدة (ص
"وهذا الحديث نص في المسألة ل يقبل التأويل الذي فممي

غيره من الروايات التي ذكرها".
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ًا موضعه، وفهموه على غير وجهه، فظنوا أن للطلق شممبه
باليمان والنذور، وأن مممن الممتزما الطلق علممى صممفة مممن
الصفات أو بأي وجه من الوجوه لزمه ما التزما واسترسل
العامة فممي اللعممب بممالطلق، وعمماملهم أكممثر الفقهمماء بممما
َعلممق، والطلق علممى شممرط، عملمموا، فممأوقعوا الطلق الُم

واليمين بالطلق، والطلق بالحساب!!

- وقوى أمرهم فممي ذلممك أهممواء الملمموك والمممراء،96
وخاصة في أمر البيعة وخشية الخيانة، فلم يجممدوا اليميممن
ًا في المنممع مممن الحنممث، وأرادوا السممتيثاق مممن بالله كافي
الوفاء،  فصاروا يأخذون العهود على الرعية بأيمممان –هممي
ًا علممى القممداما، في زعمهم- مغلظممة، كالنممذر بالحممج سممير
وطلق كل امرأة في العصممة، وعتمق كمل مما يملمك ممن
الرقيق: إذا حنث الحالف فيممما أقسممم عليممه، ونحممو ذلممك.
ًا بطلق كممل ّلفممون الرعيممة أيضمم ُيح ًا، فصمماروا  وزادوا غلممو
امرأة يتزوجها الحالف مستقبل، وبعتممق كممل رقيممق يملكممه
كذلك، حتى ل يجد المسممكين لممه مندوحممة مممن الوفمماء، إذ
يخشى أن ل تصل يده بعد إلى امرأة يتزوج، أو إلى رقيممق
يملك. وعن هذا جاءت أيمان البيعة المعروفة في التاريخ.

 ص2- قال الماما ابن رشد في بدايممة المجتهممد (ج97
) في الخلف في الطلق الثلث: "وسبب الخلف: هل51

الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقممة الثالثممة يقممع
بإلزاما المكلف نفسه هممذا الحكممم فممي طلقممة واحممدة؟ أما
ليس يقع ول يلزما من ذلك إل ما ألزما الشرع؟ فمن شممبه
الطلق بالفعممال الممتي يشممترط فممي صممحة وقوعهمما كممون
الشروط الشرعية فيها، كالنكاح والبيوع قال ل يلزما. ومن
شبهه باليمان والنذور، الممتي ممما الممتزما العبممد منهمما لزمممه
على أي صممفة كممان: ألممزما الطلق كيفممما ألزمممه المطلممق
ّلبمموا حكممم التغليممظ فممي الطلق، نفسه. وكممأن الجمهممور غ
ّدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفممق س

إدُثالمقصود في ذلك. أعني قوله تعالى: ( ؤحــ ُي ّلَه  َلَعّل ال
ًا ؤمر َأ إلَك  َذ َد  ؤع ).َب

ًا (ج98 ): "الشرع إنما سمملك فممي52 ص2- وقال أيض
ذلك سبيل الوسط. وذلك: أنه لو كانت الرجعة دائامة بيممن
َتت المرأة وشقيت، ولو كانت البينونممة واقعممة ِن َع َل الزوجين 
ِنممَت الممزوج ممن قبممل النممدما، وكممان َع َل في الطلقة الواحدة 
ًا عليممه. فجمممع اللممه بهممذه الشممريعة بيممن ذلممك عسممر
المصمملحتين. ولممذلك ممما نممرى واللممه أعلممم: أن مممن ألممزما
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الطلق الثلث في واحدة فقد رفع الحكمة الموجودة فمميلم

ًا فممي هذه السنة المشروعة، قال الزجاج: "وإذا طلقها ثلث
َدوقت واحد فل معنى له، لقوله: ( ؤـعـ َب إدُث  ؤـحـ ُي ّـلـَه  َلَعّل ال

ًا ؤمر َأ إلَك  .)1()430: 2)" نقله الطبرسي في التفسير (َذ

- والصممالحون مممن العلممماء والفقهمماء غلممب عليهممم99
، لخطممر أمرهمما مممن)2(الحرص على الحتياط فممي البضمماع

ًا علممى صممحة النسمماب، فغلمموا جهة الحل والحرمة، وحرص
في الفتوى بوقوع الطلق في كل حال، وبكل لفظ، وبكل
شبهة، حممتى أفممتى بعضممهم بوقمموعه بالنيممة المجممردة عممن

 ففاتهم قصممدهم، وكممان الحتيمماط فممي غيممر ممما)3(اللفظ!!
صنعوا.

- وذلك أنه إذا طلق رجل امرأته على غيممر المموجه100
المأذون فيه، كأن طلقها وهي حائاض –مثل- فإنه إذا أفتمماه
ًا فممي مممن يقممول ببطلن هممذا الطلق وكممان مفممتيه مخطئمم
نفس المر، كان هناك محظور واحد محرما، وهو معاشممرة
الرجل امرأة حرمت عليه. وإذا أفتاه من يقول بوقوع هذا
ًا في نفس المر، كانت المحظممورات الطلق، وكان مخطئ
ًا: إباحممة أربعممة، أول: تحريممم المممرأة الحلل لزوجهمما، ثانيمم
ًا: إذا تزوجت آخممر تزوجها لخر وهي في عصمة الول، ثالث
ًا: معاشممرة رجممل عاشممرته حراممما لبطلن زواجهمما، رابعمم

لمرأته وهي في عصمة رجل آخر.

وارتكمماب أخممف الضممررين هممو الحتيمماط بداهممة، وهممو
الفتوى بعدما الوقوع.

- وهذا بحث نظري صرف. والحقيقة أن الحتيمماط101
الصحيح إنما هو في الوقوف عند حدود اللممه، وفممي الفتيمما
بما قاما عليه الدليل مممن الكتمماب والسممنة. وشممأن الطلق

في هذا كشأن غيره من الحكاما.

- ولو شئنا أن نضرب المثممال مممن كتممب الفقهماء،102
مممما أفتمموا فيممه بوقمموع الطلق فممي غيممر وجهممه: لكثرنمما،

)  من قوله: (قال الزجمماج إلممى هنمما زيممادة مممن الطبعممة الثانيممة)(1
الناشر. 

)  في الحتياط في الطلق بحث نفيس للسنوي في التمهيد ص(2
67 .

) وهممو56 ص2) انظر المقدمات لبن رشد الفقيه المممالكي (ج(3
جد ابن رشد الفيلسوف الماما. 
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ًا، ولخرجنا من بحث علمي دقيق إلممىلم ولطال بنا القول جد

حكاية أقوال، هي أقوال فقط.

- وكان عن هذا أن انقلب الدواء داء، إذ اسممتعمله103
الناس في غير موضعه، ولغير وقته المناسممب لممه، وتعممدوا
في الطلق كل الحدود، حتى صارت مشممكلة الطلق مممن
أكبر المشاكل الجتماعية في العصممر والعصممور السممابقة،

 عن علجها، فاستعصى الداء. وما من)1(وعجز النطاسيون
سبيل إلى العلج إل بالرجوع إلى الكتاب والسممنة، والعممود

إلى أصل التشريع فيه، والوقوف عند حدود الله.

- وإن مما خشى النماس ممن البحمث فمي شمؤون104
الطلق أن وقر في نفوسهم استعظاما القداما على الكلما
فيه، مما وهموا أنممه أمممر شممبيه بممأمور العبممادات، كالنممذور
واليمان، ومما اعتقدوا من وجوب الحتياط والتشممدد فممي
ًا، ومممما أرجممف الحل والحرمة في البضمماع، كممما بينمما آنفمم
المرجفون بدعوى إجممماع المممة مممن عهممد الصممحابة علممى

وقوع الطلق البدعي بأنواعه.

- وليس شيء من هذا بصممحيح: فل الطلق يشممبه105
النممذور واليمممان، ول الحتيمماط فيممما ذهبمموا إليممه. ول صممح
الجماع الذي زعممموا، ول اسممتقر رأي العلممماء علممى قممول
َتمّج بمه، ُيح مقبول في معنى الجمماع –فمي نفسمه- وكيمف 

ومتى؟.

- والخلف فمممي وقممموع الطلق البمممدعي والطلق106
ًا ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في ثلث مرات جميع
كل عصر، وكان الئامة من أهممل الممبيت رضممي اللممه عنهممم
يفتون بعدما الوقوع، ول يزال هممذا مممذهب علممماء الشمميعة
ًا مممذهب الظاهريممة، إل أن ابممن كلهم إلممى الن، وهممو أيضمم
حزما خالفهم في جواز الطلق الثلث بلفظ واحد وبألفمماظ

، بممل غل بعممض العلممماء فممي)2(متعددة إن نوى بها النشمماء
القول، فممذهب إلممى أن الطلق الثلث بلفممظ واحممد (أنممت
طالق ثلثا): طلق بدعي إذ وصفه بوصف باطممل، فل يقممع
به شيء أصل، ل واحدة ول أكثر وهمو مممذهب الحجماج بمن

)  النطاسممي: هممو العممالم بممالمور الحمماذق بممالطب وغيممره، وهممو(1
ّنسطاس.  بالرومية ال

ًا! وما كان الظن بممه أن يلتفممت(2 ) وقد أخطأ في ذلك خطأ مدهش
نظره عن الوجه الصحيح، حتى يتهافت في الستدلل، ويندفع فممي

). 173-167 ص10الخطأ، بما تراه في المحلى (ج
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1، قال حجة السلما الجصاص (ج)1(أرطأة القاضي الفقيهلم

): "ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنممه قممال:388ص
ًا! وكممان يقممول: طلق الثلث كان الحجاج بن أرطممأة خشممن

.)2(ليس بشيء"

- وكان العلممماء المصمملحون المجتهممدون فممي كممل107
ُيفتون النمماس بممالقول الصممحيح الراجممح، مممن بطلن عصر 
الطلق البدعي، ومن وقوع الثلث مجتمعة طلقة واحممدة،
َذر، ِبح ُع بالحق، وبعضهم يفتي  َيْصد فبعضهم يجاهر بفتياه و
خشية العامة والدهماء. حتى قاما الماما المجممدد العظيممم،
شيخ السلما أبو العباس أحمد بممن عبممد الحليممم ابممن عبممد

) فنصممر المممذهب728-661السلما الشممهير بممابن تيميممة (
الحق، وأبان للناس عنه، ودعاهم إليه، ل يخشى في ذلممك
إل الله. وتله تلميذه النابغة الجريء، الماما الكبير شمس
الدين محمد بن أبي بكممر المعممروف بممابن قيممم الجوزيممة (

) فسار على نهجه، ونصره في قوله. وثار بهممما691-751
بعض العلممماء والجمماهلون، وشممجبوهما، ورموهممما بممالفري
والكاذيب، والكفر والضمملل ومخالفمة الجمماع!! وأوغممروا
عليهما صدور الملوك والمراء، وهما ثابتان ثبات الرواسي
علممى ممما تممبين لهممما مممن الحممق، لممم تزعزعهممما الهمموال
والرزاء، وصبرا على الضممطهاد والبلء، فممي سممبيل اللممه،

ولسان حال كل منهما يقول:

ًا     علىَ أيِ َتل مسلم ؤق ُأ ولست أبالي حين 
جنب كان في الله مصرعي

وتبعهممما علممى ذلممك كممثير مممن العلممماء والفقهمماء مممن
تلميذهما وأنصارهما، إلى العصر الذي نحن فيه.

- وبعد: فإن حديث ابممن عبمماس فممي إمضمماء عمممر108
الطلق الثلث، وحديثه فممي قصممة ركانممة مممن طريممق ابممن

ًا  وأطلنمما)3(إسحق عن داود بن الحصين، اللذين ذكرنمما آنفمم
القول فيهما-: حديثان ثابتان من جهة النقل ل مطعن فممي
أسانيدهما: وقد حاول القائالون بخلفهما أن يخرجوا منهما
بأجوبة، كلها ضعيف مسممتكره، ذكرهمما الحممافظ ابممن حجممر

) ويظهممر لممي مممن319-315 ص9فممي فتممح البمماري (ج
طريقته في إيرادها، ومما ختم به كلمه في الموضوع: أنه

. 145)  مات سنة (1
ًا، قول لبعض علماء الشيعة كما حكوه في مؤلفاتهم.(2 )  وهو أيض
). 59-54 و35و33)  في الرقاما ((3
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لم يقنعه شيء منهما ولممم يرضممه، وأنممه يميمل إلممى القموللم

ه أممر أن يكتمب فمي الخر، ولكنه يخشى أن يجهر به، وأن
الرد على ابن تيمية وأنصاره، فلم يسممعه إل طاعممة المممر،
والشارة إلى ذلك بدهاء سياسي قممدير، فقممال فممي ختمماما
بحثه: "وقد أطلت في هذا الموضع للتممماس مممن التمممس

ذلك مني، والله المستعان".

- وأولممى الجوبممة بممالبحث مممما ذكممر ابممن حجممر،109
الجواب بدعوى النسخ، أي إن حديث ابن عباس عن شيء

كان ثم نسخ، بدللة إجماع الصحابة.

- قال ابن حجر، الجممواب الثممالث: دعمموى النسممخ،110
فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكممون ابممن
ًا نسمخ ذلممك. قممال الممبيهقي: ويقمويه مما عبمماس علممم شميئ
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عممن عكرمممة عممن
ابن عباس قال: كممان الرجممل إذا طلممق امرأتممه فهممو أحممق
ُا، فنسخ ذلمك. وقمد أنكمر الممازري برجعتها وإن طلقها ثلث
ادعاء النسخ فقال: زعم بعضهم أن هممذا الحكممم منسمموخ،
وهو غلط. فإن عمر ل ينسخ. ولممو نسممخ –وحاشمماه- لبممادر
الصحابة إلى إنكاره، وإن أراد القائال أنممه نسممخ مممن زمممن
النبي صلى اللممه عليممه وسمملم فل يمتنممع، لكمن يخمرج عمن
ظاهر الحديث. لنه لو كان كذلك لم يجز للرواي أن يخممبر
ببقاء الحكم في خلفة أبي بكر وبعممض خلفممة عمممر. فممإن
قيل: فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك. قلنا: إنما يقبل
ذلك لنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، وأما أنهم ينسخون
من تلقاء أنفسهم فمعمماذ اللممه، لنممه إجممماع علممى الخطممأ،
وهم معصومون عن ذلممك، فممإن قيممل: فلعممل النسممخ إنممما
ًا غلممط، لنممه يكممون قممد ظهر في زمن عمر. قلنا: هذا أيض
حصل الجممماع علممى الخطممأ فممي زمممن أبممي بكممر، وليممس

ًا في صحة الجماع على الراجح". انقراض العصر شرط

- قال ابن حجر: "قلت: نقل النممووي هممذا الفصممل111
في شرح مسلم وأقره. وهو متعقب في مواضممع: أحممدها:
أن الذي ادعى نسممخ الحكممم لممم يقممل إن عمممر هممو الممذي
نسخ، حتى يلزما منه ما ذكر، وإنما قال ما تقدما: يشبه أن
ًا من ذلك نسخ، أي اطلع على ناسخ للحكم يكون علم شيئ
ًا، ولممذلك أفممتى بخلفممه. وقممد سمملم الممذي رواه مرفوعمم
المازري في أثنمماء كلمممه أن إجممماعهم يممدل علممى ناسممخ،
وهذا هو مراد من ادعممى النسممخ. الثمماني: إنكمماره الخممروج
عممن الظمماهر عجيممب! فممإن الممذي يحمماول الجمممع بالتأويممل
ًا!! الثالث: أن تغليظه من قممال: يرتكب خلف الظاهر حتم
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ًا! لن المممراد بظهممورهلم المراد ظهممور النسممخ: عجيممب أيضمم

انتشاره، وكلما ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر
محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسممخ، فل
يلزما ما ذكر من إجماعهم على الخطأ. وما أشار إليه مممن
مسألة انقضاء العصر ل يجيء هنا، لن عصر الصممحابة لممم
ينقرض في زمن أبي بكر بل ول عمر، فإن المراد بالعصر
الطبقة من المجتهدين، وهم في زمن أبي بكر وعمر –بممل

وبعدهما-: طبقة واحدة".

- ثم قممال ابممن حجممر فممي آخممر البحممث: "وقممد دل112
إجماعهم على وجود ناسممخ، وإن كممان خفممى عممن بعضممهم
قبل ذلك، حتى ظهر لجميعهم في عهممد عمممر! فالمخممالف
بعد هذا الجماع منابذ له. والجمهور على عدما اعتبممار مممن
أحدث الختلف بعد التفاق. والله أعلم. وقممد أطلممت فممي
هممذا الموضممع للتممماس مممن التمممس ذلممك منممي. واللممه

المستعان"!!

- وهذا الجممواب وإن كممان ظمماهره القمموة، بممل هممو113
أقوى ممما تمسممكوا بممه، إل أنممه منقمموض كلممه. وقممد أصمماب

المازري في رفضه.

- أممما أول: فممإن حممديث ابممن عبمماس –الممذي زعممم114
البيهقي أنه يقوى دعوى النسخ- نصه فممي سممنن أبممي داود

2 وفي شممرح عممون المعبممود ج259 ص2 ج2195(رقم 
) "حدثنا أحمد بممن محمممد المممروزي حممدثني226-225ص

علي بن حسين بن واقد عن أبيممه عممن يزيممد النحمموي عممن
ؤـصـَن(عكرمة عن ابن عبمماس، قممال:  ّب َتَر َي ّلـَقـاُت  َط ؤلُم َوا

ؤـمـَن ـَمـا ُت ؤك َي َأن  َلُهّن  إحّل  َي َثَة ُقُرَوٍء َولَ  َثلَ إهّن  إس َأنُف إب
إهّن إم ؤرَحا أ

َ إفي  ّلُه  َلَق ال ) الية، وذلممك: أن الرجممل كممانَخ
ًا، فنسخ إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلث

إن(ذلك، وقال:  َتا ُقا َمّر ّطلَ )ال

- وهذا السناد فيه (علي بممن الحسممين بممن واقممد)115
ضعفه أبو حاتم وقال النسائاي: "ليس به بأس" والحق أنه
صدوق له أوهاما، فرواياته صحيحة إل ما ظهر فيممه الخطممأ

منها.

- وهذا الحممديث فممي معنممى حممديث عائاشممة الممذي116
) عن بدء تقييد الطلقات، وأن الرجل كان7ذكرناه برقم (

يطلق امرأته ما شمماء، ثممم نسممخ ذلممك بجعممل الطلق ثلث
مرات. فأين هذا من قول ابن عباس عن قصة ركانة: أنممه

)50(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
ًا فمميلم ًا في مجلس واحد؟ وأين هو عن قوله أيضمم طلق ثلث

الخبار عن الطلق ثلث مرات: وأنممه كممان يممرد فممي عهممد
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلممى واحممدة؟ وأنممه لممما
تتايع الناس في الطلق أجازه عمر عليهم؟ وأن عمر قال:

إن الناس قد اسإتعجلوُا في أمر ـقـد ـكـانت لـهـم"
ًا: "فيه أناة" أيها الناس قد كــانت وأن عمر قال أيض

لكم في الطلقا أناة،ٌ وإـنـه ـمـن تعـجـل أـنـاة الـلـه
.في الطلقا ألزمناه إياه"

فهممذا الحممديث حكايممة عممن أصممل التشممريع فممي عممدد
الطلقات، والحاديث التي معنا في إلزاما عمممر للنمماس ممما
تعجلوه ممن إيقماع العمدد المحممدود لهمم ممن الطلق قبمل

أوانه.

ًا: فإن فتوى ابممن عبمماس بإيقمماع الطلق117 - وأما ثاني
المكرر –في بعممض الحيممان- إنممما كممان طاعممة لمممر عمممر
ًا فمي أحيمان الذي وافقه عليه الصممحابة، وكمان يفممتي أيضم
ًا به إلى ما كان عليه المر فممي أخرى بعدما الوقوع، رجوع

عهد الرسول عليه السلما.

ًا: فممإن دعمموى أن الجممماع يممدل علممى118 - وأممما ثالثمم
وجود ناسخ-: دعوى عريضة، يدعيها الفقهاء وفي كثير من
المواطن، إذا ما غلبتهم الحجة، وأعوزهم البرهان، وليممس
لهممم عليهمما أي دليممل. هممذا إن سمملم لهممم أن الجممماع هممو
ًا أن فممي هممذه بممالمعنى الممذي يزعمممون! وإن صممح أيضمم
ًا! والخلف ثابت فيها في كل عصممر. المسألة بعينها إجماع
حممتى قممال ابممن حجممر فممي الفتممح بعممد حكايممة الخلف:
"ويتعجب من ابممن الممتين حيممث جممزما بممأن لممزوما الثلث ل
اختلف فيممه، وإنممما الختلف فممي التحريممم! مممع ثبمموت

الختلف كما ترى"!!

ًا: فممأين هممذا الجممماع المذي يمدل علمى119 - وأما رابع
وجممود ناسممخ؟ إن سمملم لهممم كممل ممما يممدعون فممي هممذه
ًا، وإنما حكى أن عمر المسألة؟ لم يحك ابن عباس إجماع
استشممار الصممحابة فممي إلممزاما المتعجليممن بممالطلق، وأنممه
ألزمهممم إيمماه، فكيممف يممدل هممذا علممى ظهممور ناسممخ أو
انتشاره؟! وكيف يدل على أن الذي كان يفعلممه فممي زمممن
أبي بكر وأول خلفممة عمممر-: هممو مممن لممم يبلغممه النسممخ؟!
حقيقممة أن الممذي يحمماول الجمممع بالتأويممل يرتكممب خلف
ًا ل يقبل! ولكن الممذي ًا! وقد يكون تأويله تكلف الظاهر حتم
تممأول هنمما لممم يرتكممب خلف الظمماهر، وإنممما نقممض أصممل
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الروايات عن ابن عباس!! فإنه ادعى دعوى خالها ثممم أرادلم

أن يجعلها هي مدلول الحاديث، وليست منها فممي شمميء،
ًا!! بل هي تنفيها وتردها، فصارت دعواه دعوى ودليلً مع

- إذ لو صح أن الذي كان يفعله في زمن أبي بكممر120
وأول خلفة عمر هو من لم يبلغمه النسمخ ثمم بلمغ الناسمخ
عمر-: لكان وجه الكلما أن يقول للصممحابة: إنمما كنمما نفممتي
الناس ونحكم فيهم بأن مممن طلممق ثلث مممرات فممي عممدة
واحدة أنها طلقة واحدة، ولكني علمت بعد ذلك مممن فلن
وفلن –مثل- أن ذلك كان عن رسول الله صلى الله عليممه
ًا يخممالف وسلم في أول المر، وأنه قال بعد ذلك كذا –شيئ

ما عليه عملهم- أو أنه حكم بعد ذلك بكذا.

ًا كممن يممرددن121 - أما أن يروي ابممن عبمماس، "أن ثلثمم
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلممى واحممدة"،
و"أنما كانت الثلث تجعل واحممدة علممى عهممد النممبي صمملى
ًا مممن خلفممة عمممر"، وأن الله عليه وسلم وأبممي بكممر وثلثمم
يقول: "فلما كان في عهد عمممر تتممايع النمماس فممي الطلق

إن الناس ـقـدفأجازه عليهم"، وأن يحكى قممول عمممر: "
ـوُ ـاة،ٌ فـل ـه أـن ـانت فـي ـد ـك ـر ـق ـي أـم ـتعجلوُا ـف اسـإ
أمضيناه عليهم" و: "أيها الـنـاس،ٌ ـقـد ـكـانت لـكـم
في الطلقا أناة،ٌ وأنه ـمـن تعـجـل أـنـاة الـلـه ـفـي

ّدعيالطلقا ألزمناه إياه".  ثم يظممن هممذا المتممأول الممم
النسخ أن ابن عباس يريد بأقواله هذه ممما زعمممه هممو؛ لممم
يكن ظنه هذا تأويلً  ارتكب فيه خلف الظاهر، وإنما يكون
ًا بالكلما عن كل وجه من أوجه دللممة اللفمماظ علممى خروج

المعاني!!

ًا: فإننا لو سلمنا أنهم أجمعوا على ما122 - وأما خامس
رآه عمر من إمضاء الطلق: لم يكممن إجممماعهم عليممه دال
على وجود ناسخ لننما علمنما سمبب التفماق عليمه، بإخبمار
الراوي الثقة، وعلمنا أنه ليس عن علم وصل إليهم بنسممخ
الحكم، وإنما هو عن نظر الماما وأولى المممر فيممما حممدث
ًا أنفذوه. وهممذا يشممبه أن يكممون من القضية، فرأوا فيه رأي
من باب المصالح المرسلة، وليممس مممن بمماب النسممخ فممي

شيء.

ًا: فممإنه لممو ادعممى مممدع أن الجممماع123 - وأما سادسمم
استقر في عهد أبممي بكممر وأول خلفممة عمممر علممى الحكممم
بعممدما الوقمموع، "فالمخممالف بعممد هممذا الجممماع منابممذ لممه،
والجمهممور علممى عممدما اعتبممار مممن أحممدث الختلف بعممد
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التفاق" كما هو نص كلما ابن حجممر الماضممي فممي رقممم (لم

)-: لو ادعى هذا أحد لكان قوله أقممرب إلممى القواعممد112
التي عند الصوليين في الجماع.

َدلي صممرف، ولسممنا نقممول بممه124 ًا بحث َج - وهذا أيض
ول نرضاه، ولكنا نقول: إن الذي كان فممي زمممن أبممي بكممر
وأول خلفممة عمممر هممو الحكممم الصمملي الموافممق للكتمماب
والسممنة، وإن الممذي عملممه عمممر بموافقممة الصممحابة ليممس
ًا للحكم الثابت، إنما هممو إلممزاما المتعجممل بممما الممتزما، تغيير
علممى سممبيل العقوبممة والتعزيممر، فممي ظممروف وملبسممات
ًا. فليممس استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم، كما بينا مممرار
العمل الول خطأ تبين أنه منسوخ، وليس الثاني خطأ في
ًا. ورحمم وقته الذي عمل فيه، وليممس واحمد منهمما إجماعمم
الله الماما أحمد بن حنبل إذ يقول: من ادعى الجماع فهو
كاذب، ما يدريه؟ لعل الناس اختلفوا! وصدق، رضممي اللممه

عنه.

- والجماع الصممحيح الممذي تثبتممه الدلممة، والممذي ل125
يجوز لحد خلفه: هو المور المعلومة من الدين بالضرورة

ًا . وقممد ذكممرت)1(كلها، وليس شيء غيرهمما يسمممى إجماعمم
رأيي هذا فممي التعليممق علممى كتمماب (الحكمماما فممي أصممول
الحكمماما) للممماما الحممافظ أبممي محمممد بممن حممزما (طبعممة

) وقلممت هنمماك:144-142 ص4 ج1346الخممانجي سممنة 
"وأما الجماع الذي يدعيه الصمموليون فل يتصممور وقمموعه،
ًا ما ترى الفقهمماء إذا ًا، وما هو إل خيال؟ وكثير ول يكون أبد
َبُهممم المممر وأعمموزتهم الحجممة: ادعمموا الجممماع ونممبزوا حَز
مخالفممة بممالكفر، وحمماش للممه. إنممما الجممماع الممذي يكفممر
مخالفه هو المتممواتر المعلمموما مممن الممدين بالضممرورة. ومما
أحسن ما قاله الماما أبو الوليد بن رشممد الفيلسمموف فممي
كتممابه "فصممل المقممال فيممما بيممن الشممريعة والحكمممة مممن

التصال" قال:

ُدلك علمممى أن الجمممماع ل يتقمممرر فمممي126 َيممم - وقمممد 
النظريممات بطريممق يقينممي، كممما يمكممن أن يتقممرر فممي

)  وقال ابن جرير الطبري في كممثير ممن كتبممه: (إن الجمماع هممو(1
نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه
ًا مممن جهممة ًا أو مممأخوذ وسمملم مممن الثممار، دون أن يكممون ذلممك رأيمم

) وهمو447-446 ص6القياس) نقله ياقوت في معجمم الدبماء (ج
ًا والحمد لله رب العالمين. موافق لما ذهبت إليه تمام

[هذا التعليق زيادة من الطبعة الثانية. الناشر]. 
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العمليات-: أنه ليس يمكن أن يتقرر الجممماع فممي مسممألةلم

ًا، ما، في عصر ما، إل بأن يكون ذلك العصر عندنا محصور
وأن يكممون جميممع العلممماء الموجممودين فممي ذلممك العصممر
ًا أشخاصممهم ومبلممغ عممددهم، معلومين عندنا، أعني معلوممم
وأن ينقل إلينا في المسألة مممذهب كممل واحممد منهممم فيهمما
نقل تواتر، ويكون مع هذا كلمه قمد صمح عنمدنا أن العلمماء
الموجودين في ذلك الزمان متفقون علممى أنممه ليممس فممي
ألة يجمب أن ل الشرع ظاهر وباطن، وأن العلمم بكمل مس
يكتممم عممن أحممد، وأن النمماس طريقهممم واحممد فممي علممم
الشريعة. وأما وكممثير مممن الصممدر الول نقممل عنهممم أنهممم
ًَا، وأنممه ليممس يجممب أن ًا وباطن كانوا يرون أن للشرع ظاهر
يعلم الباطن من ليس ممن أهممل العلمم بمه ول يقممدر علمى
فهمه، مثل ما روى البخاري عن علي رضي اللمه عنممه أنمه
قال: حدثوا النمماس بممما يعرفممون، أتحبممون أن يكممذب اللممه
ورسوله؟ ومثل ما روى من ذلك عن جماعة من السلف-:
فكيف يمكن أن يتصور إجماع منقول إلينا عن مسألة مممن
ًا أنه ل يخلو عصر مممن المسائال النظرية؟ ونحن نعلم قطع
العصار من علماء يرون أن في الشرع أشياء ل ينبغي أن
يعلم بحقيقتها جميع الناس؟ وذلممك بخلف ممما عممرض فممي
العمليات فإن الناس كلهم يممرون إفشمماءها لجميممع النمماس
على السممواء. ويكتفممي حصممول الجممماع فيهمما بممأن تنتشممر
المسممألة فل ينقممل إلينمما فيهمما خلف، فممإن هممذا كمماف فممي
حصمممول الجمممماع فمممي العمليمممات، بخلف الممممر فمممي

العلميات".

- "ونحممن ل نمموافقه علممى الكلمممة الخيممرة الممتي127
معناهمما الجممماع السممكوتي، إل إن كممان يريممد بممه العملممي
فقط، وأما أن يفتي مفت أو يحكم حمماكم بممأمر مممن أمممور
الشريعة ثممم ل يخممالفه –فيممما يصممل إلينمما- أحممد مممن أهممل

ًا به، وهو واضح. ًا ول شبيه عصره: فليس هذا إجماع

- "وقال المماما العلمممة عمز المدين أبمو عبمد اللمه128
محمد بن إبراهيم ابممن المرتضممى اليمنممي المعممروف بممابن
الوزير –مؤلف الروض الباسم- في كتابه –إيثار الحق على
الخلق-: "اعلم أن الجماعات نوعان: أحدهما: تعلم صحته
بالضرورة من الممدين، بحيممث يكفممر مخممالفه، فهممذا إجممماع
صحيح، ولكنه مستغنى عنه بالعلم الضممروري مممن الممدين،
ًا، لنممه وثانيهما: ما نزل عن هذه المرتبممة ول يكممون إل ظنمم
ليس بعد التممواتر إل الظممن، وليممس بينهممما مرتبممة قطعيممة
بالجماع وهذا هو حجة من يمنع العلم بحصول الجماعات
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بعد انتشار السلما. ولعلك بعد هذا اقتنعت بما رسمنا لممكلم

من معنى الجماع".

ًا عممن129 - هذا ممما كتبتممه هنمماك، وقممد أعممدته هنمما بيانمم
الممرأي الصممحيح فممي الجممماع، لكممثرة إرجمماف الُمْرجفيممن
بدعوى الجماع فممي الطلق، ليرعبمموا العلممماء المجتهممدين
الصممادقين المخلصممين، ويصممرفوهم عممن البحممث فيممه، أو
ُيؤلبوا عليهم العامة والغوغاء، فتحاممماه أكممثرهم وأحجممموا
عنه، إل من ثبت الله قلبه وأيده بروح من عنده. وفي هذا
ّدامون بغضمماء السمملما ودعمماة العصر قمماما المجممّردون الهمم
الفتنة: يكتبون في الطلق في السلما، وينقدون أحكممامه،
على غير علم ول بصيرة إل الهوى وحب التقليممد للفرنممج،
بما أشممربوا مممن تعمماليمهم، ويزعمممون أنهممم يريممدون إلممى
إصلح السلما وأحكامه! وما بهم إل إلغمماء هممذه الشممريعة
ًا لخطتهممم فممي نقممض السمملما عممروة عممروة منممه، اتباعمم

ـٌز( إزـي إوُيِّ َع َلَق ّلَه  إإّن ال ُه  َينُصُر ّلُه َمن  َينُصَرّن ال َل  [)َو
22 :40.([

- وقممد كتممب ابممن تيميمة وابمن القيممم فممي مواضممع130
متعددة من كتبهما عن حديث ابن عباس في إمضمماء عمممر
الطلق الثلث، وبينا وجه ما صنع بموافقممة الصممحابة. وقممد
رأيت أن أنقل هنمما ممما قمماله ابممن القيممم فممي كتممابه (إغاثممة

) لنه أسممهب182-179اللهفان من مكايد الشيطان) (ص
في ذلك، وأتى فيه بفوائاد جمة، ينبغممي النظممر فيهمما بدقممة

وأناة وإنصاف. قال:

- "الحكاما نوعان: نوع ل يتغيممر عممن حالممة واحممدة131
هو عليها، ل بحسب الزمنة ول المكنة ول اجتهمماد الئامممة:
كوجوب الواجبات، وتحريممم الحرمممات، والحممدود المقممدرة
بالشرع علممى الجرائاممم، ونحممو ذلممك. فهممذا ل يتطممرق إليممه

تغيير ول اجتهاد يخالف ما وضع عليه".

- "والنممموع الثممماني: مممما يتغيمممر بحسمممب اقتضممماء132
ًا وحممال: كمقممادير التعزيممرات ًا ومكانمم المصمملحة لممه، زمانمم
وأجناسممها وصممفاتها، فممإن الشممارع يتنمموع فيهمما بحسممب
المصلحة: فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المممرة
الرابعة، وعزما على التعزير بحرق البيوت علممى المتخلممف
عن حضور الجماعة، لو ما منعممه مممن تعممدي العقوبممة إلممى
غيممر مممن يسممتحقها مممن النسمماء والذريممة، وعممزر بحرمممان
النصيب المسممتحق ممن السمملب. وأخممبر عممن تعزيممر مممانع
الزكاة بأخذ شطر ماله، وعزر بالعقوبات المالية في عممدة
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مواضع. وعزر من مثل بعبده بإخراجه عليه وإعتاقه عليمه.لم

وعزر بتضعيف الغرما على سممارق ممما ل قطممع فيممه وكمماتم
الضللة. وعزر بالهجر ومنع قربان النساء. ولم يعممرف أنممه
ِدّّرة ول حبممس ول سمموط، وإنممما حبممس فممي تهمممة ِبمم عممزر 

ليتبين حال المتهم".

- "وكذلك أصممحابه تنوعمموا فممي التعزيممرات بعممده:133
فكان عمر رضي الله عنه يحلق الممرأس وينفممي ويضممرب،
ويحرق حوانيت الخمارين والقربة التي تبمماع فيهمما الخمممر،
وحرق قصر سعد بالكوفة لممما احتجممب فيممه عممن الرعيممة.
وكان له –رضي الله تعالى عنه- في التعزير اجتهاد وافقممه
عليه الصحابة. بكمال نصحه وفور علمممه وحسممن اختيمماره
للمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيممره لهممم بممما يردعهممم،
لم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أو كانت ولكن زاد الناس وبالغوا فيها، فمن ذلك: أنهم لما
زادوا في شرب الخمر وتتايعوا فيه، وكان قليل على عهممد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله عمممر رضممي اللممه
ِدّرة يضممرب بهمما عنه ثمانين ونفى فيه، ومن ذلك: اتخمماذه 
ًا للسجن، ومن من يستحق الضرب، ومن ذلك: اتخاذه دار

ذلك: ضربه للنوائاح حتى بدا شعرها".

- "وهذا بمماب واسممع، اشممتبه فيممه علممى كممثير مممن134
الناس الحكاما الثابتة اللزمممة الممتي ل تتغيممر –بممالتعزيرات

ًا". ًا وعدم التابعة للمصالح وجود

- "ومن ذلك: أنه رضي الله عنممه لممما رأى النمماس135
قد أكثروا مممن الطلق الثلث رأى أنهممم ل ينتهممون عنممه إل
بعقوبة، فرأى إلزامهم بها، عقوبة لهم، ليكفوا عنها. وذلممك
إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة، كممما كممان
يضرب في الخمر ثمانين، ويحلق فيها الرأس وينفممى عممن
الوطن، وكمما منممع النممبي صمملى اللممه عليممه وسمملم الثلثممة
الذين ُخلفوا عنه عن الجتماع بنسائاهم. فهذا له وجه. وإما
ًا بشممرط، وقممد ظنا أن جعممل الثلث واحممدة كممان مشممروع
ًا وإممما زال، كما ذهب إلى ذلك في متعة الحج، إممما مطلقمم
متعة الفسخ، فهذا وجه آخر. وإما لقياما مانع قاما في زمنه
منع من جعل الثلث واحدة، كما قاما عنممده مممانع مممن بيممع
أمهمات الولد، وممانع ممن أخممذ الجزيمة ممن نصمارى بنمي
تغلب، وغيممر ذلممك. فهممذا وجممه ثممالث. فممإن الحكممم ينتفممى

لنتفاء شروطه أو لوجود مانعه".
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لم ًا- لمن لم يقممم136 ًا ل طلق - "واللزاما بالفرقة –فسخ

ًا بالواجب: مما يسوغ فيه الجتهمماد. لكممن تممارة يكممون حقمم
ّنة واليلء والعجز عممن النفقممة والغيبممة ُع للمرأة، كما في ال
ًا للممزوج، الطويلة، عنممد مممن يممرى ذلممك. وتممارة يكممون حقمم
كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقممود عليممه أو كممماله.
ًا لله تعالى، كما في تفريممق الحكميممن بيممن وتارة يكون حق
الزوجين، عند مممن يجعلهمما وكيليممن وهممو الصمواب، وكممما
وقع الطلق بالمولى إذ لم يف في مدة التربص، عند كثير
من السلف والخلف، وكما قممال بعممض السمملف، ووافقهممم
عليه بعض أصممحاب أحمممد رحمممه اللممه: إنهممما إذا تطاوعمما
على التيان في الدبر فرق بينهممما. وقريممب مممن ذلممك: أن
الب الصالح إذا أمر ابنه بالطلق، لممما يممراه مممن مصمملحة
الولد فعليه أن يطيعه، كما قال أحمد رحمممه اللممه وغيممره،
واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بممن

عمر أن يطيع أباه لما أمره بطلق زوجته".

- "فمماللزاما –إممما مممن الشممارع وإممما مممن الممماما-137
بالفرقممة، إذا لممم يقممم الممزوج بممالواجب: هممو مممن ممموارد

الجتهاد".

- "وأصل هذا: أن اللممه سممبحانه وتعممالى لممما كممان138
يبغض الطلق، لما فيه من كسر الزوجممة وموافقممة رضممي
عدوه إبليس، ومفارقة طاعته بالنكاح الممذي هممو واجممب أو
مستحب، وتعريض كل مممن الزوجيممن للفجممور والمعصممية،
وغير ذلك من مفاسد الطلق، وكممان مممع ذلممك قممد يحتمماج
إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه:- شممرعه علممى
وجه تحصل بممه المصمملحة، وتنممدفع بممه المفسممدة، وحرمممه
على غير ذلك الوجه. فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها

لمصلحة الزوج والزوجة".

اع139 ن غيمر جم ًا م ه أن يطلقهما طماهر - "فشمرع ل
طلقة واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فإن زال الشر
بينهما وحصلت الموافقة، كان له سممبيل إلممى لممّم الشممعث
وإعادة الفراش كما كان، وإل تركها حممتى انقضممت عممدتها،
فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها وتجديممد العقممد
عليها برضمماها، وإن لممم تتبعهمما نفسممه تركهمما فنكحممت مممن
شاءت. وجعلممت العممدة ثلثممة قممروء ليطممول زمممن المهلممة
والختبار. فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه، ولممم يممأذن فممي
إبانتها بعد الممدخول إل بالتراضممي بالفسممخ والفتممداء. فممإذا
طلقها مرة بعد مرة تبقى لممه طلقممة واحممدة. فممإذا طلقهمما
الثالثة حرمها عليه عقوبة له، ولم يحل له أن ينكحها حممتى
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ًا غيره ويممدخل بهمما ثممم يفارقهمما بممموت أو طلق.لم تنكح زوج

فإذا علم أن حممبيبه يصممير إلممى غيممره فيحظممى بممه دونممه-:
أمسك عن الطلق".

- "فلممما رأى أميممر المممؤمنين أن اللممه سممبحانه140
وتعالى عمماقب المطلممق ثلثمما بممأن حممال بينممه وبيممن زوجممه
ًا غيره-: علم أن ذلك لكراهته وحرمها عليه حتى تنكح زوج
الطلق المحرما وبغضممه لممه. فمموافقه أميممر المممؤمنين فممي

ًا: بأن ألزمه بها وأمضاها عليه. عقوبته لمن طلق ثلث

- "فإن قيل: كان أسهل من ذلك أن يمنممع النمماس141
من إيقاع الثلث ويحرمه عليهم ويعاقب بالضرب والتأديب
من فعله، لئل يقع المحذور الذي يترتب عليمه. قيمل: نعمم،
لعمر الله كان يمكنه ذلك، ولذلك ندما عليه في آخر أيامه،
وود أنه كان فعله. قال الحافظ أبو بكممر السممماعيلي فممي
مسند عمر: "أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالممك حممدثنا
مجالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قممال: قممال عمممر بممن
الخطاب رضي الله عنممه: ممما نممدمت علممى شمميء نممدامتي
على ثلث: أن ل أكون حرمت الطلق، وعلممى أن ل أكممون
أنكحت الموالى، وعلممى أن ل أكممون قتلممت النوائاممح" ومممن
المعلوما أنه رضي الله عنه لم يكن مممراده تحريممم الطلق
الرجعي الذي أباحه الله تعالى، وعلم من دين رسول اللممه
صلى الله عليه وسمملم جمموازه، ول الطلق المحممرما الممذي
أجمع المسلمون على تحريمه، كالطلق في الحيض وفممي
الطهر المجامع فيمه، ول الطلق قبمل المدخول الممذي قمال

ّنـَسـاءالله تعالى فيه: ( ُـتـُم ال ؤق ّل َط إإن  ؤم  ُـكـ ؤي َل َناَح َع لّ ُج
إريَضًة َلُهّن َف ؤا  إرُضوُ ؤف َت ؤو  َأ َتَمّسوُُهّن  ؤم  َل ) هممذا كلممهَما 

من أبيممن المحممال أن يكممون عمممر رضممي اللممه عنممه أراده.
ًا أنه أراد تحريممم إيقمماع الثلث. فعلممم أنممه إنممما فتعين قطع
كان أوقعها لعتقاده جواز ذلك، ولذلك قال: إن الناس قممد
اسممتعجلوا فممي شمميء كمانت لهممم فيممه أنمماة فلممو أمضمميناه
عليهم. وهممذا كالصممريح فممي أنممه غيممر حممراما عنممده، وإنممما
أمضاه لن المطلق كانت له فسمحة ممن اللمه تعمالى فمي
الى لمه إلمى الشمدة ا فسمحه اللمه تع التفريق، فرغب عم
والتغليظ، فأمضاه عمر عليه، فلما تبين له بالخرة ما فيممه
من الشممر والفسمماد: نممدما علممى أن ل يكممون حممرما عليهممم
إيقاع الثلث ومنعهم منه –وهذا هو مذهب الكثرين: مالمك
وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله- فرأى عمر رضي الله عنه
أن المفسدة تندفع بإلزامهم به، فلما تبين له أن المفسدة
لم تندفع بذلك وما زاد المر إل شدة: أخبر أن الولى كان
عدو له إلى تحريم الثلث الذي يدفع المفسدة من أصلها.
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وانممدفاع هممذه المفسممدة بممما كممان عليممه المممر فممي زمممنلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبممي بكممر وأول خلفممة
عمر رضي الله عنهما: أولى من ذلك كله. ول يندفع الشر

والفساد بغيره البتة. ول يصلح الناس سواه".

- هذا ما قاله ابن القيممم رحمممه اللممه، وفيممه فوائاممد142
نفيسة، وآراء جليلة، تحتاج إلى دراسة واسعة، وتعمق في
البحث، ليعم النفع بها في مسائال كممثيرة مممما يحتمماج إلممى
الصلح. وهذه إشارة كافية الن. وأنا أوافقه على أكثر ما
قال فيه، إل الثر الذي نقله عن عمر أنه ندما إذ لم يحممرما
الطلق وما معه، فإنه خممالف عممادته وعممادة علممماء السممنة
المحققيممن، الممذين ل يحتجممون بروايممة إل بعممد التثبممت ممن
صحتها. وهذا الثر إسناده غير قائام: أممما صممالح بممن مالممك
أبو عبد الله الخوارزمي فإنه صدوق، وروى عنه عبممد اللممه
بن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي الدنيا، وله ترجمة فممي

)1()، وأما شيخه مجالممد316 ص9تاريخ بغداد للخطيب (ج

بن يزيد فإني لم أجد له ترجمة بعد كثرة المراجعممة، وأممما
أبوه يزيد بن أبي مالك الهمداني فقد ذكره ابن سممعد فممي

130) وذكممر أنممه مممات سممنة 166 ص2 ق7الطبقات (ج
ًا لنقطممع عنممده،72عن   سنة، فلو كان السناد إليه صحيح

. أي قبل ولدة يزيد23فإن عمر رضي الله عنه قتل سنة 
 سنة، والمنقطع ضعيف ل يحتج به.35بن أبي مالك بنحو 

ًا: وقبممل أن أختممم هممذه البحمماث أحممب أن143 - وأخير
أنبه إلى أمر سبق الكلما فيه طويل، خشية أن يشبه علممى
ًا مممن أقمموال السممابقين مممن القممارئ. فممإني نقلممت كممثير
المؤلفين في الحتجاج للقول الصحيح بعدما وقمموع الطلق
الثالث، وهم أوردوها على إرادة أن الطلق الثلث يشمممل
النوعين اللذين فرقت بينهما: أعني التطليممق مممرة واحممدة
بإنشاء واحد موصوف بالعدد،والتطليممق ثلث مممرات بعممدة
ًا منهممم يموردون واحدة في مجلس أو مجالس. بل إن كثير
احتجمماجهم علممى إرادة النمموع الول فقممط، إذ يظنممون أنممه
أقوى في الدللة على الطلق الثلث من النمموع الثمماني إذا
كان في مجلس واحد. وقد أبنت عن المموجه الصممحيح فممي
إبطممال الطلق الثلث بلفممظ واحممد فممي النشمماء، وأنممه ل
يصلح محممل خلف أصممل، وأنممه لممم يكمن محممل خلف بيممن
المتقدمين. ولذلك أوردت الدلة التي ذكرتها والتي نقلتهمما

)  صوابه (خالد بن يزيد) وله ترجمة في التهذيب وأبوه (يزيد بن(1
ًا هناك وخالد ضعيف. [همذا عبد الرحمن أبي مالك) وله ترجمة أيض

التعليق زيادة من الطبعة الثانية. الناشر]. 
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عن غيممري فممي معممرض الحتجمماج علممى بطلن الطلقممتينلم

التاليتين للطلقممة الولممى فممي العممدة، وعلممى أن الطلق ل
يلحممق الطلق، وعلممى أن المعتممدة ل يلحقهمما طلق. فهممذا
وجه اختلف النظر بيني وبينهم في إيراد الدلة. وأرجو أن
أكممون أحسممنت البيممان عنممه، وأن أكممون أقمممت الحجممة،
وأوضحت البرهان وأقنعت القارئ بما أنا مقتنع به وموقن

منه. والتوفيق من الله، والحمد لله رب العالمين.

- والن وقممد أكملنمما القممول فممي الطلق البممدعي144
والطلق الثلث: ينبغي أن نقول كلمة فممي أحكمماما الطلق

). وهممذا القممانون عمممل1929 لسنة 25في القانون (رقم
جليل، وكان في وقته وثبة كبيرة في سبيل الصمملح: لنممه
ًا كمان يرهقهممم ول يجممد المصملح ِنير رفع عن أعناق الناس 
المخلص لدفعه سبيل، وهو كممابوس (لطلق الثلث) بلفممظ
ًا، وهممو (الطلق غيممر ًا وأكممثر ضممرر واحممد. وآخممر أبعممد أثممر
المنجممز إذا قصممد بمه الحمممل علممى شمميء أو تركممه) أو مما

يسميه العامة (الحلف بالطلق).

- أما الممادة الثانيمة منمه، ونصمها: (ل يقمع الطلق145
غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركممه ل
غير): فإنه ل اعتراض عليها، إل أنها غير كافية فممي إبطممال
ًا، والطلق المعلق كلممه غيممر صممحيح الطلق المعلق مطلق
ول واقع، لنه ليس مممن الطلق المممأذون فيممه، والرجممل ل
يملممك مممن الطلق إل ممما أذنممه بممه اللممه سممبحانه وتعممالى.
ًا: فممإن تعليقممه علممى شمميء سمميكون فممي المسممتقبل وأيض
ًا باطلً، لن النشاء إنما يكون في الحال فقط، يجعله لفظ
ول يمكن عقل أن يكون فمي السمتقبال. وهمذا القمول همو

10مذهب الشيعة، وقد اختاره ابن حزما فممي المحلممى (ج
). والدلممة الممتي احتججنمما بهمما فيممما مضممى216-213ص

لبطلن الطلق البدعي كافيممة فممي الحكممم ببطلن الطلق
المعلق كله.

- وأمممما الممممادة الثالثمممة منمممه. ونصمممها: (الطلق146
ًا أو إشممارة ل يقممع إل واحممدة) –فإنهمما المقممترن بعممدد لفظمم
ًا، ورفعممت عممن النمماس كممابوس الطلق ًا جديممد كممانت فتحمم
الثلث –كما قلنا- ولكنها لم تكن العلج الصحيح لندفاعهم
في الطلق وسوء استعمالهم إياه، ولم تكن كافية للرجوع
بأحكامه إلى الطلق المشروع الثابت في الكتاب والسنة.
ثم إنها لم تمنع حيل المحتممالين المختممالين مممن المممأذونين
في إثبات الطلق الثلث بالشممهادات الممتي يكتبونهمما. وقممد
ًا مممن المطلقيممن عرضت أمامي قضايا تيقنت منها أن كثير
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ينطقممون بممالطلق الثلث بلفممظ واحممد، ويتحيممل المممأذونلم

لثباته فمي الشمهاد بمأن يكتمب عمن لسمان المطلمق: أنمه
اعترف بأن هذا الطلق مسبوق بطلقتين قبلممه، ثممم يكتممب
الكلمة الخالدة في ألسنتهم: وبذلك بانت منه بينونة كبرى
إلخ. لن بعض المأذونين ل يقتنع بصممحة هممذه المممادة مممن
القممانون، ويعتقممد أن الطلق وقممع ثلثمما بمماللفظ الواحممد،
ويتدين بوجوب التحيل لثباته، ويقممدما بممذلك علممى جريمممة
التزوير، ثقة منه بأن إثباتهمما عليممه غيممر يسممير، وكممثير مممن
القضايا لم يكن إثبات الحقيقممة فيهمما بالدلممة الكافيممة، مممع

اليقين بأن ما كتب في الشهاد غير صحيح.

 مممارس10- وكنت عقيممب صممدور هممذا القممانون (147
 مممارس سممنة16) كتبت مقممال فممي المقطممم (1929سنة 

) اقترحت فيه ما اقممترحته هنمما، وهممو أن المعتممدة ل1929
يلحقها طلق، وتوقعت أن يتحيل الناس بحيل شتى ليقماع

الطلق الثلث.

- ثم جاءت أمامي قضية حينما كنممت علممى قضمماء148
"ههيها" ثبت من التحقيق فيها أن المطلق لم يعترف عنممد
المأذون بطلقممتين قبممل الطلقممة الممتي يريممد إثباتهمما، وإنممما
ْتممه، َل َع َف ًا على فعممل شمميء و ًا معلق اعترف بأنه طلقها طلق
وأنه حكى ذلممك للمممأذون، فأفتمماه بعممدما وقمموعه، فطلقهمما
أمامه ثلثا، ولم يعرف ماذا كتب المأذون، لنممه أّمممي، مممع
أن الذي أثبته المأذون: أنه طلقها بلفظ واحد، وأنه عممرف
أن هذه الطلقة مسبوقة بطلقممتين قبلهمما. وقممد حكمممت إذ

 فممي القضممية رقممم1931 سممبتمبر سممنة 13ذاك (جلسممة 
أنه طلقمة أولمى رجعيمة، وبإلغماء1931-30 سمنة 432 ) ب

وصفه بالبينونة الكممبرى. وهممذا الحكممم منشممور فممي مجلممة
).552-549المحاماة الشرعية (المجلد الثالث ص 

- ومما قلته في أسمبابه: "إن المطلمق حيمن يمرى149
أنه منع من الطلق أكثر من طلقة دفعممة واحممدة، وأنممه إن
فعل فعمله لغ، وقصده مردود عليه، ول يقع به إل طلقممة
واحدة:- حين يرى هذا يتحيل بأوضح حيلة، وأقربها للعامي
قبل العالم، وللغبي قبل الذكي، فيحضر أممماما القاضممي أو
المأذون ثم يطلق بالصفة التي أراد، ويعممترف بممأن طلقممه
هذا مسبوق بما شاء بطلقة أو بطلقتين، وبذلك يصل إلممى
ًا من الحكممم ببطلنممه بصممريح القممانون، فكممأن غرضه، رغم
المادة ما اقتبست إل لتحدد للناس الصمميغة الممتي يوقعممون
بها ما يشاءون من الطلق، أو لتمنعهم من بعممض اللفمماظ
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ددون بعض، وكأنها ما جاءت لصلح حال ضج الناس منهممالم

بالشكوى".

- وقممد بقممى مممن (نظمماما الطلق فممي السمملما)150
مسائال ملحقة به:
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المسألة الولىَلم

الشهاد علىَ الطلقا وعلىَ الرجعة

- قال الله تعالى في أول سورة الطلق:151

ّلـُقـوُُهّن( َط ّنـَسـاء َف ُـتـُم ال ؤق ّل َط َذا  إإ إـبـّي  ّن ّيَها ال َأ َيا 
ؤم َل ـ ُـك ّب ـَه َر ّـل ّتُقــوُا ال َة َوا ّد ـ إـع ؤل ؤحُصــوُا ا َأ إهّن َو إت ّد ـ إـع إل
إتيَن ؤأ َـيـ َأن  إإّل  ؤـجـَن  ؤخُر َي إهّن َوَل  إت ُـيـوُ ُب إـمـن  إرُجوُُهّن  ؤخ ُت
َد ُدو ـ ّد ـُح ـ َتـَع َي إه َوـَمـن  ّل ُد ال ُدو ؤلَك ُح إت َنٍة َو ّي َب إحَشٍة ّم إبَفا
َد ؤـعـ َب إدُث  ؤح ُي ّلَه  َلَعّل ال إريِ  ؤد َت ؤفَسُه َل  َن َلَم  َظ ؤد  إه َفَق ّل ال
ؤعُروٍف إبَم ُكوُُهّن  إس ؤم َأ َلُهّن َف َأَج ؤغَن  َل َب َذا  إإ ًا،ٌ َف ؤمر َأ إلَك  َذ
ؤم ُـكـ ؤدٍل ّمن ؤيِ ـَعـ َذَو ُدوا  إه ؤش َأ ؤعُروٍف َو إبَم إرُقوُُهّن  ؤو َفا َأ

إه ّل إل َة  َد إقيُموُا الّشَها َأ .)َو

- والظمممماهر مممممن سممممياق اليممممتين أن قمممموله:152
ُدوا( إه ؤش َأ ًا والممر)َو  راجع إلى الطلق وإلمى الرجعممة معمم

للوجمموب، لنممه مممدلوله الحقيقممي، ول ينصممرف إلممى غيممر
الوجوب –كالندب- إل بقرينممة، ول قرينممة هنمما تصممرفه عممن
الوجوب. بل القرائان هنمما تؤيممد حملممه علممى الوجمموب: لن
الطلق عمل استثنائاي يقوما به الرجل –وهممو أحممد طرفممي
العقد- وحده. سواء أوافقته المرأة أما ل، كما أوضحنا ذلك
ًا، وتترتب عليه حقوق للرجممل قبممل المممرأة، وحقمموق مرار
للمرأة قبل الرجل، وكذلك الرجعة، ويخشى فيهما النكممار
من أحدهما، فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجحممد، ويثبممت
لكل منهما حقه قبل الخر. فمن أشممهد علممى طلقممه فقممد
أتى بالطلق علممى المموجه المممأمور بممه، ومممن أشممهد علممى
الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقممد تعممدى حمد اللممه الممذي
حده لممه، فوقممع عملممه بمماطل، ل يممترتب عليممه أي أثممر مممن

آثاره.

- وهذا الذي اخترنا هو قول ابن عباس. فقممد روى153
) قممال: "إن أراد88 ص28عنه الطبري فممي التفسممير (ج

مراجعتها قبل أن تنقضي عممدتها أشممهد رجليممن، كممما قممال
ؤم(الله:  ُك ؤدٍل ّمن ؤيِ َع َذَو ُدوا  إه ؤش َأ ). عنممد الطلق وعنممدَو

ًا. فقممد روى عنممه عبممد المراجعممة" وهممو قممول عطمماء أيضمم
الرازق وعبد بممن حميممد قممال: "النكمماح بالشممهود، والطلق
بالشهود، والمراجعة بالشهود" نقلممه السمميوطي فممي الممدر

) والجصمماص فممي أحكمماما القممرآن232 ص6المنثممور (ج
) وكذلك هو قول السممدي. فقممد روى456 ص3بمعناه (ج

ؤدٍلعنممه الطممبري قممال فممي قمموله: ( ؤيِ ـَعـ َذَو ُدوا  إه ؤـشـ َأ َو
ؤم ُك "على الطلق والرجعة".): ّمن

)63(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
لم - وذهب الشيعة إلى وجمموب الشممهاد فممي الطلق154

وأنه ركن من أركانه، كما فممي كتمماب (شممرائاع السملما ص
) ولمممم يوجبممموه فمممي الرجعمممة.1302 طبعمممة 208-209

والتفريق بينهما غريب. ول دليل عليه.

- وأما ابن حزما فإن ظاهر قمموله فممي المحلممى (ج155
) يفهممم منممه أنممه يمرى اشممتراط الشممهاد فممي251 ص10

الطلق وفممي الرجعممة، وإن لممم يممذكر هممذا الشممرط فممي
مسائال الطلق بل ذكره فممي الكلما علممى الرجعممة فقممط،
ًا، لقممول اللممه قال: "فإن راجممع ولممم يشممهد فليممس مراجعمم

ؤوتعالى: ( َأ ؤـعـُروٍف  إبَم ُكوُُهّن  إس ؤم َأ َلُهّن َف َأَج ؤغَن  َل َب َذا  إإ َف
ؤم ُك ؤدٍل ّمن ؤيِ َع َذَو ُدوا  إه ؤش َأ ؤعُروٍف َو إبَم إرُقوُُهّن   لم)َفا

 بيممن المراجعممة والطلق والشممهاد، فل)1(يفممرق عممز وجممل
يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكل من طلق ولم يشهد
ًا لحممدود ذوي عدل، أو رجع ولم يشهد ذوى عدل :- متعممدي

منالله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
عمل عمل ليس عليه أمرنا فهوُ رد".

- واشتراط الشممهاد فممي الرجعممة هممو أحممد قممولي156
):111 ص2الشمافعي. قممال الشميرازي فمي المهممذب (ج

لنه اسممتباحة بضممع مقصممود، فلممم يصممح مممن غيممر إشممهاد،
ًا أحد قولي الماما أحمممد، انظممر المقنممع كالنكاح". وهو أيض

) والشمرح الكمبير482 ص8)، والمغنمى (ج259 ص2(ج
).227-226: 5) والما (473-472 ص8(ج

- والقول باشتراط الشهاد في صحة الرجعة يلزما157
منممه أنهمما ل تصممح إل بمماللفظ، ول تصممح بالفعممل، كممما هممو

ظاهر. وهو مذهب الشافعي.

)  في النسخة المطبوعة من المحلى "فرق عز وجل" وهو خطأ(1
مطبعممي واضممح مممن سممياق الكلما. والصممواب (فقممرن) كممما فممي

15النسخة المخطوطة ممن المحلمى بمدار الكتمب المصمرية رقمم 
 فقه حنبلممي (فقممرن)45فقه حنبلي. وفي نسخة أخرى هناك رقم 

ًاوأما النسخة الولممى ففيهمما كلمممة (فقممرن) واضممحة وهي خطأ أيض
النقط ليس فيها اشتباه.

[ من قوله: (والصواب) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية. الناشر] 
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المسألة الثانيةلم

بطلن الرجعة إذا قصد بها الرجل
المضاّرة

- لم يأذن الله عز وجل للرجل بالرجعة إل مقيممدة158
إـهـّن(بعدما الضرار. كقوله تعالى:  ّد إبَر ـّق  َأـَح ُتُهّن  َل ُبُعوُ َو

ًا ؤصلَح إإ ؤا  ُدو َأَرا ؤن  إإ إلَك  َذ ُكوُُهّن وقوله: ()إفي  إس ؤم ُت َولَ 
ؤا ُدو َت ؤع َت ّل ًا  )، وترى ذلك في كل اليات التي ذكرناهاإضَرار

). وقد بينا أن الطلق والرجعممة11و8فيما مضى برقمي (
بإرادة الرجل وحده: عملن مستثنيان من القواعد العامة،
أذنه الله بهما بصفات خاصة، فل يملك منهما إل ما أذن به
والشأن هنمما فممي الرجعممة أقمموى، لن اللممه سممبحانه جعممل
الرجل أحق بها بشممرط صممريح، وهممو إرادة الصمملح، فممإذا
تخلف الشرط: لم يكن الرجل أحق بردها، فصمار ل يملمك
هذا الحق. وإذا كممان للمممرأة أن تطلممب الطلق للمضممارة،
فأولى أن يكون لها الحق في طلب الحكم بإبطال الرجعة

ًا وهذا بديهي. للمضارة أيض

1- قال أبو بكر بن العربي في أحكاما القممرآن (ج159
ًا():"قوله تعالى: 79ص ؤصلَح إإ ؤا  ُدو َأَرا ؤن   المعنى: إن):إإ

قصد بالرجعة إصلح حاله معها، وإزالة الوحشممة بينهممما، ل
علممى وجممه الضممرار والقطممع بهمما عممن الخلص مممن ربقممة
ًا النكاح، فذلك له حلل، وإل لم يجل له. ولما كان هذا أمر

ًا عليه َلم ًا جعل الله تعالى الثلث ع  ولو تحققنا نحن)1(باطن
ذلك المقصد لطلقنا عليه".

): "قال الشيخ258 ص2- وقال شارح المقنع (ج160
ّكن من الرجعممة إل مممن ُيم تقي الدين –يعني ابن تيمية-: ل 
ًا وأمسك بمعروف، فلو طلق إذن ففي تحريمه أراد إصلح
الروايات. وقال: القرآن يدل على أنممه ل يملكممه، وأنممه لممو
أوقعه لم يقع، كما لو طلق للبائان ومممن قممال: إن الشممارع

ّلك النسان ما حّرما عليه: فقد تناقض". م

ًا عليممه:-(1 )  ادعاء أن هذا أمممر بمماطن وأن اللممه جعممل الثلث علممم
ادعمماء مجممرد، لن الطلقممة الثالثممة لهمما حكممم غيممر حكممم الطلقممة
ًا صرفا، بل هو من المور ًا باطن الرجعية. وقصد المضارة ليس أمر
التي يمكن التحقق منها بممالقرائان والدلممة. وقممد ذهممب المالكيممة –
الذين منهم ابن العربي- إلى جواز التطليق من القاضي للمضممارة،
فلممماذا أمكممن التحقممق منممه لرادة التطليممق، ولممم يمكممن لبطممال

الرجعة؟!
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لم - ول مضارة أكبر من أن يراجع وهممو يقصممد بهممذه161

الرجعة إلى إيقاع طلقة أخرى، وهذا التطليممق دليممل قمموي
على القصد إلى المضارة بالرجعة وعلى أنممه لممم يممرد بهمما
الصلح. وكذلك إذا راجعها ولم يعلمها بهذه الرجعممة حممتى
تخرج من العدة، فإن رجعته باطلة، وقممد بممانت منممه. قممال

): "إنما يكون البعممل253 ص10ابن حزما في المحلى (ج
ًا بنص القرآن. ومممن كتمهمما الممرد أحق بردها إن أراد إصلح
ًا بل شك، بممل أراد الفسمماد، بحيث ل يبلغها: فلم يرد إصلح

ًا ول رجعة أصل". فليس رد

)66(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
المسألة الثالثةلم

وجوُب المتعة للمطلقة

) ممن سمورة البقمرة تمدلن237و236- اليتمان (162
على أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها المهممر كممان
لها المتعة. وإذا سمى لهمما المهممر كممان لهمما نصممف المهممر.

) من سورة الحزاب ظاهرها أن المطلقة قبممل49والية (
َقيد بعدما تسمممية المهممر. فممذهب ُت الدخول لها المتعة، ولم 
كثير من الفقهاء إلممى حمممل اليممة المطلقممة علممى اليممتين
المقيدتين، فلم يجعلوا المتعة للمطلقة قبممل الممدخول مممع

) من سورة البقممرة عامممة فممي241تسمية المهر. والية (
ًاكممل مطلقممة: ( إف َحـّقـ ؤعُرو ؤلَم إـبـا َـتـاٌع  إت َم ّلـَقـا َط ؤلُم إل َو
إقيَن ّت ؤلُم َلىَ ا ) مممن سممورة الحممزاب تممدل28) واليممة (َع

إجَكعلى المتعة للمدخول بها: ( ؤزَوا َّل إبّي ُقل  ّن ّيَها ال َأ َيا 
ؤيَن َل ـا َتـَع ـا َف َتـَه َن إزي َيا َو ؤن ّد ـ َة اـل ـا َـي ؤلَح ؤدَن ا إر ـ ُـت ـّن  ُـت ُكن إميلًإإن  ًا َج ُكّن سَإَراح ؤح ُأسَإّر ُكّن َو ؤع ّت ).ُأَم

- والخلف في وجوب المتعة للمطلقممة المممدخول163
بهمما ولغيممر المممدخول بهمما إذا سمممى لهمما الصممداق: خلف
معروف مفصل في كتب التفسير والفقممه. والممذي نرضمماه
ًا إل التي سمممى مهرهمما ْطلق ونختاره وجوبها لكل مطلقة ُم
ًا بين اليات، واسممتعمال لكممل آيممة فممي ولم يدخل بها، جمع
نصممها وموضممعها. وهممو مممذهب الشممافعي وقممول لحمممد،

 ص2واختاره ابممن تيميممة. وانظممر المهممذب للشمميرازي (ج
).143 ص2) والمقنع (ج67-68

- وأما ابن حزما فإنه ذهب إلى وجوب المتعة لكل164
ْطلمق فمي مطلقمة، علمى أصمل ممذهبه فمي اسمتعمال الم
ْطلممق إطلقه والمقيد في موضعه، فالمقيد داخممل فممي الم

).249-245 ص10ول يؤثر عليه عنده.انظر المحلى (ج

- وهممذه المتعممة فيهمما تعممويض لممما فممات علممى165
ّلقة من الطمأنينة على نظاما حياتها في كنف الممزوج، َط الم

إرولذلك كانت: ( إـتـ ؤق ؤلُم َـلـىَ ا ُه َوَع َدُر ـ إع ـَق إسـإـ ؤلُموُ َلىَ ا َع
ُه ؤدُر ـ ) كالشممأن فممي النفمماق، وللحمماكم أن ينظممر فمميـَق

تقديرها إلى ظروف الطلق، وإلممى إسمماءة اسممتعمال هممذا
الحق الستثنائاي أو وضممعه فممي موضممعه، ولممذلك نممرى أن
ُفرقة إذا كانت بسبب من جهة الزوجة، كالخلع والمبارأة ال
والردة وطلب التطليق للعسار وغير ذلممك-: أنهمما ل متعممة

لها.
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عدة المرتابة

) مممن سممورة228- قممال اللممه تعممالى فممي اليممة (166
ـَةالبقممرة: ( َـث َ َثل إهّن  إســ َأنُف إب ؤصــَن  ّب َتَر َي ـاُت  ّلـَق َط ؤلُم َوا

إـفـي ّـلـُه  َـلـَق ال ؤمَن ـَمـا َخ ُت ؤك َي َأن  َلُهّن  إحّل  َي ُقُرَوٍء َولَ 
إر ـ إـخ إم ال ؤوُ َي ؤل إه َوا ّل إبال إمّن  ؤؤ ُي ُكّن  إإن  إهّن  إم ؤرَحا أ

وقممال) َ
ـي() مممن سممورة الطلق: 4سممبحانه فممي اليممة ( إـئ َوالّل

ؤم ـ ُـت ؤب َت ؤر إن ا إإ ؤم  ُك إئ ّنَســا إمــن  إض  ـ إحـي ؤلَم إمــَن ا ؤســَن  إئْ َي
ؤوَلُت ُأ ؤـضـَن َو إح َي ؤم  َـلـ إـئـي  ؤـشـُهٍر َوالّل َأ َثُة  َثَل ُتُهّن  ّد إع َف
ـَه ّـل إق ال ـ ّـت َي َلُهّن َوَمن  ؤم ؤعَن َح َيَض َأن  ُلُهّن  َأَج إل  ؤحَما َؤل ا

ًا ؤسر ُي إه  إر ؤم َأ ؤن  إم ّلُه  ؤجَعل  ).َي

ُع الحمممل،167 - فالصل فممي العممدة أنهمما للحامممل وضمم
والصغيرة التي لم تحض ثلثة أشهر، والعجوز التي انقطممع
ًا، والتي تحيممض عممدتها ثلثممة قممروء، حيضها ثلثة أشهر أيض
واختلف العلماء مممن قممديم فممي القممروء: أهممي الحيممض أما
الطهار؟ خلف معروف، والراجح أنها الحيض،لدلة كممثيرة
ليس هذا موضع بسطها، وهو الذي عليه القضاء في مصر

الن، إذ هو مذهب الماما أبي حنيفة وأصحابه.

- ومن النساء من ينقطع حيضها وهي ممن يحيض168
ًا فل يعممود إليهممن، وهممو مثلها: فمنهن من يكون ذلممك دائاممم
نممادر، ومنهممن مممن يكممون لعممارض وقممتي: مممن مممرض أو
إرضمماع. فممذهب كممثير مممن العلممماء ومنهممم أبممو حنيفممة
ًا تنتظر حممتى وأصحابه-: إلى أن عدتها بالقراء،" وتبقى أبد
تدخل في السن الذي تيأس فيه من الحيض، وحينئممذ تعتممد

 وفممي أحوالهمما صممور كممثيرة)1(بالشهر أو تحيض قبل ذلك"
وخلف في كل صورة، استوفى ذلك في بحث قيممم ممتممع

 ص2أبو الوليد بن رشد الفيلسوف في بداية المجتهممد (ج
73-77.(

- وكان العمل على مذهب أبي حنيفة في القضاء،169
وكان الناس مسمملمين صممادقين يخشممون ربهممم ويخممافون
سوء الحساب، وكممانوا يتحرجممون مممن اليمممان الحاسمممة،
وكانوا يخممافون أن يممأكلوا أممموالهم بينهممم بالباطممل، وكممان
النساء يتقين الله، ول يكتمن ما خلق اللممه فممي أرحممامهن:
من حيض أو حمل –فكان الحرج فممي العمممل بهممذا القممول
والتقيد به ضعيف الثر، لنه في أفراد قلئال. ثم شاع فممي

)  هذا لفظ ابن رشد في بداية المجتهد. (1
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الناس الكذب والفجور، واسممتحلوا مممن أممموالهم ممما حممرمالم

اللممه، واجممترؤوا علممى اليمممان الكاذبممة، وكممثر المعلمممون
ّلممموا النسمماء أن يكتمممن ممما خلممق اللممه فممي المضلون، وع
أرحامهن، وأن يدعين انقطاع الحيض، حتى يرهقن الرجال
بالمطالبة بنفقة العدة إلى أن تدخل فيممما يسمممونه "سممن
اليممأس" إل فممي الشممذوذ والنممدرة، وعممم البلء وكممثرت

الشكوى.

- فرأت وزارة الحقانيممة أن تعالممج المممر باقتبمماس170
25الحكم من مذهب مالمك، فاستصمدرت القممانون (رقممم 

) لبعض المسائال، ومن ضمنها هممذه المسممألة1920لسنة 
فممي المممادة الثالثممة منممه، واعتممبرت العممدة لغيممر المرضممع
بالنسبة للنفقة فقط سنة بيضاء، فإن ادعممت الحيممض فممي
أثنائاهمما أخممرت إلممى الحيضممة الثانيممة أو إلممى سممنة بيضمماء،
وكممذلك الحيضممة الثالثممة. ثممم ل تصممدق بعممد ثلث سممنين.
وجعل الحكم في المرضع كذلك بعد انقضاء مدة الرضمماع.
فما أسرع ما تعلم النساء أن الحيض يأتيهن في كممل سممنة
مرة، وأن مدة الرضاع سنتان، فتأخذ المرضممع نفقممة عممدة
ًا خمس سنين، وما ذاك إل من معلميهن، وكان هذا مرهقمم

ًا. أيض

- فعممادت المموزارة إلممى التممماس طممرق الصمملح،171
) ومنممع فممي1929 لسممنة 25واستصدرت القممانون (رقممم 

) منممه ممن اسممتحقاق نفقمة عمدة لممدة18و17المادتين (
تزيد علممى سممنة مممن تاريممخ الطلق، فممما أسممرع ممما تعلممم
ًا أن الحيض ل يأتيهن إل في كل أشهر أربعة أو النساء أيض
ًا للمر مممن جهممة خمسة مرة واحدة. وكان هذا وذاك علج
النفقة والحقوق المالية، ل مممن جهممة انقضمماء العممدة فعل.
وهذه جهة لها آثار شرعية هامة، في بيان العدة الحقيقيممة
حتى يعرف كل من الزوجين حده فيما له من حقمموق فممي
أثنائاها وبعد انقضمائاها، كحمق الرجعمة وحمق زواجهما بغيمره

ونحو ذلك.

- والحق أن الممتي ترتفممع حيضممتها لغيممر رضمماع، أو172
تدعي ذلك: فعممدتها ثلثممة أشممهر، وهممي مرتابممة، لن قمموله

ؤمتعالى: ( ُت ؤب َت ؤر إن ا ) معناه: إن ارتبتممم فممي حيضممها. وأممماإإ
من جعل –من المفسرين والفقهاء- أن معنمماه: إن ارتبتممم
فممي حكمهمما، أي فممي حكممم اليممائاس-: فقممد أبطممل معنممى
الكلمممة، لن القممرآن نممزل لهدايممة النمماس وإعلمهممم بممما
شرعه الله لهم، فكمل حكمم قبمل بيمانه فهمو موضمع ريبمة
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وشك عندهم، حتى يأتيهم البيان: إما من كتمماب وإممما مممنلم

سنة.

- وبالذي قلنا فسرها كثير من الئامممة المتقممدمين،173
ًا عن مجاهد قال: "إن لم فروى البخاري في صحيحه تعليق
تعلموا يحضن أو –ل يحضن، واللئاممي قعممدن عممن الحيممض،
واللئاي لم يحضن: فعدتهن ثلثة أشممهر" وقممال ابممن حجممر

) إنمه وصممله الفريمابي، ثمم قمال:414 ص9في الفتمح (ج
"وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال:
الرتياب –والله أعلم- في المرأة التي تشممك فممي قعودهمما
عن الولد، وفي حيضها: أتحيض أو ل؟ وتشك فممي انقطمماع
حيضها بعد أن كانت تحيض، وتشك في صغرها: هل بلغت
المحيممض أما ل؟ وتشممك فممي حملهمما: أبلغممت أن تحمممل أو

ل؟-: فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلثة أشهر".

)91 ص28- وروى الطمممبري فمممي التفسمممير (ج174
بإسناد صحيح: "عن قتادة عن عكرمة قال: إن من الريبممة
المرأة المستحاضة، والتي ل يستقيم لهمما الحيممض، تحيممض
ًا، وفي الشهر مرة-: فعدتها ثلثممة أشممهر. في الشهر مرار
وهو قول قتادة". وروى نحوه ابممن حممزما فممي المحلممى (ج

ًا: "عن قتادة عن عكرمممة271 ص10 ) بإسناد صحيح أيض
ًا فإنها ريبة، عدتها ثلثممة ًا مختلف قال: إذا كانت تحيض حيض
أشهر. قال قتادة: تعتممد المستحاضممة ثلثممة أشممهر". وروى
ًا بإسنادين صحيحين عن طاوس وعممن جممابر بممن نحوه أيض
زيد. وقال الزجاج: "المعنى: إن ارتبتممم فممي حيضممها، وقممد
انقطع عنها الدما، وكانت مما يحيض مثلها" نقلممه عنممه أبممو

) واللوسي في تفسيره (ج284 ص8حيان في البحر (ج
).98 ص9

- وقال ابن رشد في بداية المجتهممد –بعممد أن بيممن175
)-: "وأمممما76 ص2ممممذهب مالمممك وتفسممميره لليمممة (ج

إسماعيل وابن بكيممر مممن أصممحابه فممذهبوا إلممى أن الريبممة
ههنا في الحيض، وأن اليأس فممي كلما العممرب هممو مما لممم
يحكم عليها بها يئس منممه بممالقطع. فطممابقوا بتأويممل اليممة
مذهبهم الذي هو مذهب مالممك، ونعممم ممما فعلمموا، لنممه إن
فهم ههنا من اليممأس القطممع: فقممد يجممب أن تنتظممر الممدما
وتعتد به، حتى تكون في هذا السن، أعني سن اليأس، أن
من فهم من اليأس ما ل يقطع بذلك: فقممد يجممب أن تعتممد
التي انقطع دمها عن العادة وهممي فممي سممن مممن تحيممض،
بالشهر، وهو قياس قول أهممل الظمماهر". ثممم قممال: "وأممما
التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوما، مثل رضاع أو مممرض:
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فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض، قصممر الزمممانلم

أما طال. وقد قيل: إن المريضة مثل الممتي ترتفممع حيضممتها
لغير سبب". ثم ذكر الخلف في عدة المستحاضممة وقممال:
"وإنما ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها
الدما لنه معلوما في الغلب أنها في كل شهر تحيض. وقد
جعل اللممه العممدة بالشممهور عنممد ارتفمماع الحيممض، وخفمماؤه

كارتفاعه".

ًا أن "الممتي ل تحيممض وهممي176 - ومذهب الشيعة أيضمم
في سن من تحيض: تعتد من الطلق والفسخ مع الممدخول
بثلثة أشهر" وأن المرأة "لو كانت ل تحيممض إل فممي سممتة
أشهر أو خمسة اعتدت بالشهر". (انظممر شممرائاع السمملما

).213ص

- والمعروف من عادة النساء أن أكممثر مممن يأتيهمما177
ًا، وأن الحيض الحيض كل شهر مرة، وأن غير ذلك نادر جد
ل ينقطممع مممدة طويلممة إل لحمممل أو رضمماع أو مممرض، أممما
الحمل فأمره ظمماهر فممإن ثلثممة أشممهر كافيممة فممي ظهممور
أمارته، ويمكن عند الشك الرجوع إلى شهادة الثقات مممن
ًا القابلت، وأما المرض فإنه مشكل أمره فقد بحثت مرار
مع كثير من الطباء الموثوق بهم، وعلمت من كلمهم أنممه
ل يمكن إذا فحصت إحدى السيدات أن يجزما بأنها تحيممض
في كل شهر أو في أكثر من ذلك، ولكن يمكن معرفة ممما
إذا كممانت تحيممض أو ل تحيممض، وليممس ذلممك علممى سممبيل
ًا، إل إذا كانت في حيضتها حيممن الفحممص. وأممما القطع أيض
الرضاع فالغممالب أن ينقطممع الحيممض عممن المرضممع تسممعة

أشهر أو سنة.

- ولذلك أرى أن تكممون عممدة المممرأة الممتي تممدعي178
انقطمماع الحيممض لغيممر حمممل أو رضمماع ثلثممة أشممهر، لنهمما
مرتابة في نفسممها، إن كممانت صممادقة أو لننمما نرتمماب فممي

إنزعمهمما ذلممك، إن كممانت غيممر صممادقة. وقمموله تعممالى: ( إإ
ؤم ُت ؤب َت ؤر ) يعم كل ريبة في شأنها، إما منها وإما من غيرهمما.ا

ولو كان المراد ريبتها وحدها لكان وجه الكلما: إن ارتابت.
ؤمولكن الخطاب بلفظ ( ُت ؤب َت ؤر إن ا ) يممدل علممى أن المممراد:إإ

أي ريبة تكون في حالها وقولها، بل هو أظهر في أن تكون
الريبة عند غيرها.

- وأرى أن تكون العدة للمرضع ثلثممة أشممهر، تبممدأ179
من اليوما التالي لتماما رضيعها السنة الولممى مممن عمممره،
وظاهر بالضرورة أن ذلك إذا طلقت قبممل إتمممامه السممنة،
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أما إذا طلقت بعد ذلممك فممإن الثلثممة أشممهر تبممدأ مممن يممومالم

الطلق.

- وهذا الرأي في ظني أعدل الراء وأقربهمما لنممص180
ًا مممن نممص القرآن. واستثناء المرضع وإن لم يكممن مفهوممم
ًا فإنه مفهوما منهمما دللممة. لن اشممتراط الريبممة الية صريح
يؤخذ منه أن التي ل ترتاب في دعواها تأخر حيضها ويغلب
ًا آخممر، وهممذا شممأن علممى الظممن صممدقها: فممإن لهمما حكممم
المرضممع، لنمما نعلممم أن أكممثر النسمماء يرتفممع حيضممهن فممي
السنة الولى من الرضاع، أو فممي أكممثر أشممهرها. فتحديممد
مممدة انقطمماع حيممض المرضممع بسممنة قبممل ابتممداء عممدتها
بالشمممهر أقمممرب إلمممى الصمممواب عنمممدي –انظمممر تيسمممير

) حديث محمد بن يحيى بن حيان.6: 4 ()1(الوصول

- وعلى كل حال: فممإني أرى أن اسممتثناء المرضممع181
قد يجب الرجوع فيه إلى رأي الطبمماء العممارفين بممأمراض
النساء وأحوالهن في الرضاع والحيممض. وإلممى ممما عنممدهم
من الحصاء المبني على التجارب والمشاهدة. ثم يستنبط
الحكم في شأنهن على ممما يظهممر مممن الغممالب فممي ذلممك،

ًا –فيما يبدو لنا- لقواعد العدالة الدقيقة. ليكون مطابق

- وأما الذي عليممه العمممل فممي المحمماكم الن مممن182
ًا- سممنة واحممدة بالنسممبة للنفقممة: اعتبار عدة المرأة-مطلقمم
ًا للرجال، لن أكثر النساء غير صادقات في فإن فيه إرهاق
زعمهن انقطاع الحيض، وإنما يزعمممن ذلممك إذا أردن أكممل
ًا ظلم للمرضع. لنها ل أموال مطلقيهن بالباطل. وفيه أيض
يجيئها الحيض في أكثر السنة الولى مممن إرضمماعها، فهممي

في الغالب صادقة في خبرها عن انقطاعه.

- ثممم إن الخممذ بهممذا الممرأي، فممي عممدة المرتابممة183
ًا أشاعه بين النساء جمهور مممن ًا كبير والمرضع يمنع فساد
المأذونين، لنهم عرفوا من مذهب أبممي حنيفممة أن المممرأة
ًا تصدق في دعواها انقضاء عدتها بالحيض في سممتين يوممم
من تاريخ الطلق –وهممذا إن صممح فممي الواقممع، فممإنه شمماذ
نممادر، ول يبنممى الحكممم علممى النممادر. فصمماروا ل يسممألون
المطلقات عند تزويجهن عممن الحيممض وعممادتهن فيممه، بممل
ًا عقممدوا زواجهمما ًا، فإذا أتمت الستين يوممم يعدون الياما عد
بمن تريد، من غير تحرج ول خمموف مممن اللممه، وقممد تكممون

ن الطبعمة(1 ادة م ى هنما زي )  من قوله (انظر تيسير الوصمول) إل
الثانية. الناشر. 
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المرأة طلقت في أول حيضتها وهي ل تحتسب من عدتها،لم

وهم ل يعبئون. وقد تحققت من ذلك فممي حمموادث كممثيرة،
ًا، لن المأذون إذا أحممس بالقصممد وإن لم يكن إثباتها رسمي
إلى التحقيق معه احتاط لنفسه، وعلم الزوجين والشممهود

ما يقولون.

ًا أن أكممثر العقممود الممتي تزوجممت184 َلُم يقينمم ُيع - ومما 
فيها المطلقات بغير مطلقيهن قبل تماما ثلثة أشممهر علممى
الطلق-: عقممود باطلممة، لنهمما وقعممت فممي العممدة. ويجممب
العمل على الحتيمماط لمنعهمما. وقممد حمماولت فممي المحمماكم
التي عملت فيها أن أفهم المأذونين خطر هذا العمل، وممما
فيه من الجراما والقداما على انتهاك حرمات الله، وكنممت
أطلممب منهممم أن يجتهممدوا فممي تممأخير العقممد إلممى ممما بعممد
الشهر الثلثة، ولم يكن في مقدوري أن أعمل غيممر ذلممك.
ًا، يحفممظ فلو أخذت الحقانية بهذا الممرأي لكممان عملً مفيممد

على الناس أعراضهم وأنسابهم. والله ولي التوفيق.

وبعممد: فهممذه آراء وتحقيقممات فممي (نظمماما الطلق فممي
السلما) ليست بنت الساعة، ول عفو الخاطر. وإنممما هممي
نتيجممة دراسممة واسممعة للشممريعة السمملمية، منممذ نيممف
وعشرين سنة، في مصادرها الصمملية، ومنابعهمما الصممافية:
الكتاب الكريم، والحمماديث النبويممة الشممريفة، مممع الطلع
على أقمموال الئامممة السممابقين الربعممة وغيرهممم ومؤلفممات
العلماء في العصممور السمملمية المختلفممة. لممم أتقيممد فيهمما
بمذهب من المممذاهب، ول تعصممبت فيهمما لرأيممي ول لممرأي

غيري، ولكن انتصرت لما يؤيده الدليل، وتنصره الحجة.

ًا وأسأل الله أن يتقبممل عملممي هممذا، وأن يجعلممه خالصمم
لوجهه الكريم، وأن يوفق المم السلمية للتمسك بكتابهمما

وسنة نبيها، صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين
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اقتراحلم

بالحكام التي اخترناها
في (نظام الطلقا في السإلم)

- يجمموز الطلق قبممل الممدخول فممي أي وقممت طلقممة1
واحدة.

- يجممموز الخلمممع أو الطلق علمممى ممممال، أو المبمممارأة2
للمممدخول بهمما وغيممر المممدخول بهمما فممي أي وقممت طلقممة

واحدة.

- المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيممض ولممم تكممن3
حامل؛ يجوز طلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه.

- المدخول بها إذا كانت صغيرة لممم تحممض، أو كممبيرة4
ًا؛ يجوز طلقها فممي أي وقممت ًا حقيقي انقطع حيضها انقطاع

طلقة واحدة.

- الحامل المستبين حملها؛ يجوز طلقها في أي وقت5
طلقة واحدة.

- ل يقع الطلق في الحيض، ول في النفاس، ول فممي6
طهر مسها المطلق فيه إل إذا استبان حملها.

- الطلق المعلممق بجميممع صمموره وألفمماظه ل يقممع بممه7
شيء أصل.

- اليمين بالطلق لغو ول يقع به الطلق.8

- المعتدة ل يلحقها الطلق.9

ًا أو إشارة ل يقع بممه إل10 - الطلق المقترن بعدد لفظ
واحدة.

- ل يقع الطلق إل بلفظ –أو دليممل عليممه- قصممد بممه11
النشاء.

- ل يقع أي طلق إل إذا كان بحضرة شمماهدي عممدل12
سامعين فاهمين.

ًا، إل إذا13 - الخبار بالطلق والقرار به ل يكون طلقمم
قصد به النشاء وتحققت شروط صحته حين الخبار.
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لم - إذا اختلممف الزوجممان فممي أن الطلق كممان فممي14

الحيض، أو في النفاس، أو في طهممر مسممها فيممه؛ فممالقول
قول مدعي الصحة مع يمينه.

- ل تصممح الرجعممة إل بممالقول –أو ممما يممدل عليممه-15
وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.

- ل تصممح الرجعممة إذا قصممد بهمما المضممارة، ومممن16
ًا إلممى إيقمماع طلقممة أخممرى بعممد المضارة أن يراجعها قاصد

الرجعة.

- إذا دعت المطلقة أن الرجعة قصد بهمما المضممارة؛17
كانت البينة بينتها والقول قوله مع يمينه.

- تجب المتعة على المطلق للمطلقة قبل الممدخول18
إذا كان مهرها غير مسمى.

- تجممب المتعممة علممى المطلممق لكممل مطلقممة بعممد19
).20الدخول، إل ما استثنى في المادة (

- ليممس للمختلعممة ول المطلقممة بسممبب مممن قبلهمما20
شيء من المتعة.

ًا21 - تقدر المتعممة علممى المطلممق بحسممب حمماله يسممر
ًا، مهما كانت حالة المطلقة، مممع مراعمماة الظممروف وعسر

التي حصل فيها الطلق.

- ل تصدق المعتدة مممن ذوات الحيممض فممي انقضمماء22
عدتها بالحيض قبممل مضممي ثلثممة أشممهر كاملممة مممن تاريممخ

الطلق.

- إذا ادعت المعتدة من ذوات الحيض غيممر الحامممل23
وغير المرضع أنه ل يأتيها الحيض في كل شهر مرة؛ كانت

عدتها ثلثة أشهر كاملة من تاريخ الطلق.

- إذا ادعت المعتدة المرضممع ممما تقممدما فممي المممادة24
السابقة؛ كانت عدتها ثلثممة أشممهر كاملممة، تبممدأ ممن اليمموما

التالي لتماما رضيعها السنة الولى من عمره.
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تقديرلم

قدمه والديِ السإتاذ الكبر
الشيخ محمد شاكر وكيل الزهر سإابقا

عن أعمال
المحاكم الشرعية وطرقا الصلح التي يراها

وهو مقدما إلى المغفور له الماما الشمميخ محمممد عبممده
مفتي الديار المصرية إذ ذاك. وقد أخممبرني الوالممد حفظممه

1899الله أنه قدمه إلى الستاذ الممماما فممي أوائاممل سممنة 
وكممان وقتئممذ نائابمما لمحكمممة بنهمما الشممرعية (عنممدما كممانت
محكمة مديرية)، وأن الستاذ الماما طمماف بالمحمماكم فممي
المموجه البحممري فممي صمميف تلممك السممنة، ثممم رفممع لمموزارة
الحقانية تقريره المشهور المطبوع بمطبعة المنممار بمصممر

(1317فممي شمموال سممنة  ) وقممد ذكممرت ذلممك فممي1900 
، ثممم سممألت السممتاذ)1(كتابي (نظاما الطلق فممي السمملما)

الشيخ محمد أمين قراعة عضو المحكمة العليمما الشممرعية
فأخبرني بمثل هذا الخبر وهو يعلمه عممن يقيممن، وأخممبرني
أيضا أنه بعد أن قممدما والممدي هممذا التقريممر للسممتاذ الممماما
رشممحه ليكممون قاضمميا لقضمماة السممودان وعيممن فممي هممذه
الوظيفممة فعل. ووالممدي هممو أول مممن عيممن قاضمميا لقضمماة
السودان وقد وضع أسس النظاما للقضاء الشممرعي هنمماك
على ضوء هممذه الراء الممتي ذكرهمما فممي تقريممره ول يممزال
العمل جاريا عليها إلى الن، ثممم خلفممه فممي هممذا المنصممب
خالي الشيخ محمممد هممارون المفتممش بالمحمماكم الشممرعية
بمصر سابقا رحمه اللممه. ثممم خلفممه السممتاذ الكممبر مولنمما
الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الزهر حممال،
ثم خلفه السممتاذ الكممبر الشمميخ محمممد أميممن قراعممة. ثممم

الستاذ الشيخ نعمان الجارما.

ودة التقريمر وهمي كلهما بخمط وهذه النسمخة همي مس
مولنا الوالد حفظه الله. 

كتبه
أحمد محمد شاكر
القاضي بمحكمة مصر الشرعية

1354 ذي القعدة 6
1936 يناير 30

). 8)  (ص(1
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لم

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي ومولي الستاذ العظم مفممتي الممديار المصممرية
فضيلتلو أفندما حضرتاي

إن المريض ليجد من اللم ما ل يسممتطيع الصممبر علممى
احتماله ول تقوى قواه على مقاومته، فيلجأ إلممى الطممبيب
يبثه شممكواه، ويقممص عليممه حممديث آلمممه وقممديم سممقامه،
ويشرح له مرضه من بدايته لنهممايته، ويأخممذ بيممده فبضممعها
حيث يكون اللم، يتنقل بها من اليمين إلى الشمال، ومممن
الشمال إلى اليمين، ول يزال يمده بمشاهداته في مرضه،
وأطواره في سقمه، وما يعتمموره فممي ليلممه ونهممار، ونممومه
ويقظتممه، وطعممامه وشممرابه، وسممكونه وحركتممه، ول يممرى
ًا عليممه فممي تشممخيص الطبيب مبالغته فممي الوصممف افتياتمم
دائاه، ومنازعة له في طريق علجممه ودوائاممه، فممإن وظيفممة
المريممممض أن يعلممممم السممممباب والمسممممببات، والعلممممل
والمعلولت، وعارض اللم من أيممن عممرض؛ فممرب مريممض
يجد ألما في قدمه وسممبب مرضممه فممي رأسممه، فل يممداويه
من حيث يجد اللم؛ ولكن من حيث ل يحتسب. وذلك مثٌل
هو بالمحاكم الشرعية أشممبه، وبممدائاها ألصممق، وبموظفيهمما
أعلق، فإن تقدمت إلى مولي الستاذ بما أحسسممت فيهمما
من اللما، ووجدت من الخلل فممي النظمماما، وسمموء الدارة
من الحكاما، فذلك ما وجد المريض من نفسه، وأحممس بممه
من جسمه فأفضى به إلى الطبيب يروما الممدواء، ليتخلممص
من الداء، ويصف ما عرض، لينجو من المرض، وذلك مبلغ
علمممي، ونهايممة مقممدوري، أممما العلج وطريقممه، والمممرض
وتشخيصه، وأسبابه وعلله، فذلك ممما اختممص بممه المممولى
الجليل، أداما الله تأييده، وأقاما بيديه عممماد العممدل، ونصممر
به السممنة والممدين، ووفقممه لحيمماء ممما انممدرس ممن معممالم

الشريعة، إنه سميع الدعاء.
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لم

الكلم علىَ لئحة المحاكم الشرعية

29مادة

منعت هذه المادة سماع دعوى القرار أثناء الخصومة،
إذا كممان صممدوره عنممد غيممر القاضممي مطلقمما، وينبغممي أن
ُيستثنى من ذلك المنع ما إذا كان بيد مممدعي القممرار مممن
ا إذا كتمب الممدعي الحجج ما يدفع الريبة فمي دعمواه، كم
عليه كتابا ولو إلى غير المدعي، تضمن ذلك القرار، وكان

خاليا من شبهة التزوير.

30مادة

قضت تلك المادة بمنع سماع دعوى الوقف، أو القرار
به، أو استبداله، أو الدخال والخراج وممما شمماكل ذلممك؛ إل
إذا صدر به إشممهاد شممرعي ممممن يملكممه، علممى يممد حمماكم
شرعي، أو مممأذون، وكممان مقيممدا بممدفاتر إحممدى المحمماكم
الشرعية، ومع ما في تلك الشروط من التضييق والحممرج؛
فإنها ل تقوما حجة إل إذا خلت من تهمة الممتزوير والكممذب،
لجواز أن يكممون المشممهد بشمميء مممن ذلممك أممماما الحمماكم
الشممرعي؛ ل يملممك الشممهاد بممه، وإنممما فعممل ذلممك غشمما
وتدليسا، فلو زيد علي هذه المادة العبارة التية: (أو تحرر
بذلك صك بخممط المشممهد أو إمضممائاه أو ختمممه، وكممان مممع
ذلك خاليا من شبهة التزوير) لكان أقممرب إلممى المقصممود،
فرب مشهد بشيء من ذلك أشممهد بممه فممي مممرض ممموته،
حيث ل يستطاع استيفاء الشروط سالفة الذكر، أو كان ل
يرى وجوب ذلك عليه في تصرفاته الشخصية، أو كممان لممه
من الموانع المادية أو الدبيممة، مما حمال بينممه وبيممن المتردد
على المحاكم الشمرعية لتسمجيل وقفمه. وأذكمر أن واقفما
سجل صك إيقافه بالمحكمممة المختلطممة فممي حيمماته، فلممما
ُنص بهذه المادة، مات تقاسم ورثته وقفه اعتمادا على ما 
وليس في اسممتطاعة مممن أقممامه نمماظرا عليممه أن يخاصممم
أحدا منهم، وليس بيده من حجممج اليقمماف إل تلممك الحجممة
المسجلة بالمحكمة المختلطة، وهذه المادة أسقطتها عن
درجة العتبار في الحتجاج؛ فانقلب ممما هممو وقممف صممحيح

شرعا، إلى الملك المطلق بما جنته عليه هذه المادة.

31مادة 
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يستفاد من هذه المممادة أن دعمموى الزوجيممة أو الطلقلم

بعد الموت ل تسمع إل إذا كانت مؤيدة بأوراق خاليممة مممن
شبهة التصنع، ول شك أن الغرض من وضممعها سممد أبممواب
التزوير أماما من يجرأ علممى أن يلتصممق بممذي نعمممة تركهمما
لورثته، طمعا في أن يكون واحدا منهم، والخذ على أيدي
النفوس المتكالبممة علمى أكمل أمموال النماس بالباطممل، إذا
استعانت بما أوتيت من بسطة المال والجاه على حرمممان
أرملة من فضلة نعمة، كانت فيها صمماحبة الكلمممة الخيممرة
والتصممرف المطلممق. ولكممن كممثيرا مممن القضمماة قممد اغممتّر
بظاهر هذه المادة؛ فمنع المرأة من دعواهمما الزوجيممة بعممد
وفمماة زوجهمما، وحرمهمما مممن ميراثهمما الشممرعي؛ بحجممة أن
دعواهمما لممم تتأيممد بممأوراق خاليممة مممن شممبهة التصممنع، وإن
اسممتاقت أمامهمما إلممى مجلممس القضمماء؛ الناشممئ والممدارج
والرضمميع مممن أولدهمما منممه. وعلممى وجمموههم ذل اليتممم
ومسكنة الثكل، ل ينازعها في أنهم أبناؤها منه منازع، بعممد
ما صدمتها المصائاب بفقممد الوالممد الشممفوق لبنيهمما، ومممات
في بيتهمما وعلممى فراشممها، وعزاهمما فيممه العممدو والصممديق،
وذلك كثير الوقموع فمي المحماكم الشمرعية، ل تكماد تخلمو

محكمة من التلطخ بوصمته.

وبعد فهممذه المممواد والمممادة الممتي تليهمما؛ دلممت بصممريح
العبممارة علممى منممع سممماع الممدعوى، وقممد ظممن كممثير مممن
القضمماة أن ذلممك بمعنممى التقريممر برفممض الممدعوى بمجممرد
صدورها من المدعي، ومن البين أنه ليممس كممذلك؛ لجممواز
أن يفترق المدعى عليه بممما ادعممي بممه عليممه مممن القممرار
والوقف والدخممال والخممراج والزوجيممة والطلق والوصممية

مثل.

.66 و39 و38 و37مواد 

هممذه المممواد أبمماحت للقاضممي مناقشممة الشمماهد فممي
شهادته للتثبت من صممحتها، ولمعرفممة درجممة الوثمموق بهمما،
وأباحت للمشهود عليه أن يبين للقاضي ممما يخممل بشممهادة
الشاهد شرعا، فظن كثير من القضاة أن مناقشة الشمماهد
فيممما شممهد بممه مممن خصممائاص القضمماة، ل يشمماركهم فيهمما
غيرهم، حتى لو أراد المشهود عليه أن يوجه إلممى الشمماهد
أسئلة وبما استبان منها أن تلك الشهادة ليست من الثقممة
بمكان، أو أنها ملفقة مممزورة، ل يجيبممونه لممذلك، وقصممروا
وظيفة المشهود عليه على الطعن في عدالة الشاهد بممأنه
تارك للصلة، أو أنه مؤجر على شهادته بشكل يتعسر بممل
اهد اسمتطاع أن يتعذر إثباته، فتمذهب الحقموق فريسمة ش
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يحفظ ما لقنه المشهود له من الخبار الكاذبممة والحمماديثلم

الملفقة، والعقل الصحيح يشهد بأن خبرة المشممهود عليممه
بالظروف التي استلزمها المشهود به وبالوقائاع المقتضممى
الستشممهاد عليهمما أكممثر مممن خممبرته بشخصمميات الشمماهد
وخبيئته في نفسه، بل ربممما لممم يتعارفمما بالممذات قبممل أداء
الشهادة فل معنمى للحجمر عليمه فيمما يعلمم وتكليفمه ممن
المطمماعن ممما ل يعلممم، كممما أن القاضممي ل علممم لممه بكل
المرين؛ إل بالستمداد من معلومات المشهود عليه فيعلم

صدق الشاهد وكذبه من ذلك.

وفيه بعد هممذا إبلغ للمشممهود عليممه لقصممى حجتممه فل
ًا في القضاء، ول سبيلً إلى الطعن في تجد بعد ذلك مطعن

القضاة.

وقد وقع هممذا المممر ببعممض المحمماكم الشممرعية، حيممث
تقرر أنه ل حق للمشهود عليه في مناقشة الشاهد، وأن ل
يقبل القاضي منممه أسممئلة يريممد أن يوجههمما إلممى الشمماهد،
واستأنف هذا القرار فأيدته المحكمة العليا بحكم أصممدرته

ًا فيه. حديث

84مادة

اعتبر في هذه المادة مبدأ الميعاد المحدد لقبول الدفع
في الحكمماما مممن يمموما صممدورها، والممواجب أن يعتممبر مممن
تاريممخ إعلنهمما لجممواز أن ل يتمكممن المحكمموما عليممه مممن
الطلع على أسباب الحكم، إل بعد مضي الميعاد المحممدد
ًا ممما يتوقممف طعنممه فممي الحكممم علممى لقبول الدفع، وكممثير
العلم بأسبابه المبني عليها، وليس من النصاف أن يكلممف
باستخراج صورة ذلك الحكمم برسمموما ممن عنممده هممو فمي
غنى عممن تحملهمما، بممل ربممما كممان المحكمموما لممه لممم يممدفع
الرسم المقرر علممى دعممواه، فيضممطر المحكمموما عليممه أن
يممدفع كممل الرسمموما المطلوبممة حممتى يمكنممه الطلع علممى
أسممباب الحكممم فيهمما، وذلممك تكليممف ل تمموجبه العدالممة ول

ترضاه.

17مادة

امتنع بهذه المادة قبول الدفع في الحكاما الصادرة من
محاكم سيوه والعريش والقصير والواحممات الثلث، ولعممل
ذلك لبعد الجهة عن مقر المجلس الشرعي، ولكن هممذا ل
ًا لتنفيذ أحكاما ربما كانت بينة البطلن، يصلح أن يكون سبب
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فلممو استحسممن أن يرفممع الممدفع فممي تلممك الحكمماما إلممىلم

المجالس الشرعية، فإن رأوا من صورة الممدعوى والحكممم
أن الحكم غير صحيح قممرروا عممدما صممحته وبعثمموا بممه إلممى
ًا، ويحكم فيها، وإن القاضي الذي أصدره لتعاد الدعوى ثاني
ًا والممدفع مقبممولً قممرروا قبممول الممدفع كممان الحكممم صممحيح
وأعيدت الوراق إلى محكمتها لتسمع الممدفع وتحكممم فيممه،
ًا والدفع غير مقبول قممرروا رفضممه، وإن كان الحكم صحيح
وصار الحكم نهائايا، لكان أقرب إلى المقصود وأولممى إلممى

العدالة.

الكلم عن العذار

إن الطريقة التي جعلت قاعدة للعمل في العذار هممي
أنه عند تخلف المدعى عليه عممن الحضممور إلممى المحكمممة
في الجلسة المحددة لسماع الدعوى عليه يكلف المممدعي
بإعممذاره؛ وذلممك بانتممداب مممأذون البلممد، أو محضممر مممن
المحكمممة، أو أي شممخص كممان ليتمموجه إلممى محممل إقامممة
المدعى عليه وينادي على بابه بأنه إن لم يحضر فممي يمموما
كذا إلى محكمة كممذا لسممماع الممدعوى المقامممة عليممه مممن
فلن نصب القاضي وكيلً عنه، وسمع الدعوى فممي وجهممه.
يفعل ذلك ثلثة أياما متوالية ومعه شاهدان على ممما فعممل،
ًا، حتى إذا كان يوما الجلسة حضر ذلك ويحرر بذلك محضر
الرجل المنتدب والشاهدان المذكوران وأثبممت فعلتممه بيممن
يدي القاضي بشهادة شمماهديه، وقممدما للمحكمممة المحضممر
الذي حرره بذلك، فيقيم القاضي وكيلً عن الغممائاب يسمممع
الدعوى في وجهه بعممد إثبممات كممل ذلممك بمضممبطة المممواد

الشرعية.

وقد أريد بالعمل على هذه الطريقممة أن يكممون القضمماء
ًا علممى المممدون بكتممب الفممروع مممن علممى الغممائاب منطبقمم
مذهب أبي حنيفة، ولكن من تتبع كلمات الفقهاء فممي هممذا
الموضمموع يممرى أن العممذار بهممذه الطريقممة قاصممر علممى
المختفممي فممي داره بحيممث يتعممذر إحضمماره إلممى مجلممس
ًا، القاضي، أما الممتنع عن الحضور لغير عذر فيجبر إجبممار
ّذر على المتناع بما يليق به، والغائاب عن البلد يممتربص ويع
إلى حين حضوره. ولكممن المحمماكم الشممرعية قممد اعتممبرت
ًا فأعذرت كل متخلف عن الحضور، ولممو لممم ًا عام ذلك أمر
ًا حتى المريض والمسجون والغائاب، وحتى من يكن مختفي
ًا على باب المحكمة ل يمنعممه مممن الممدخول إلممى كان واقف
مجلس القضاء وسماع الممدعوى فممي وجهممه أي مممانع مممن
العذار المقبولة، فإن تكممن الظممروف الوقتيممة قممد قضممت
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بعممدما الجبممار علممى الحضممور إلممى مجلممس القضمماء فمميلم

المحاكممممات المليمممة دون المحاكممممات البدنيمممة، فتلمممك
الظروف بعينها تقضي أن يتوسع في المر؛ حمتى ل تكمون
حاجممة إلممى المنمماداة علممى داره أو حممانوته بممذلك اكتفمماء
بإعلمه بالدعوى ويوما الجلسة، ولقد روعممي هممذا التوسممع
في الطلب الول، حممتى اكتفممي بتسممليمه لخممادما المممدعى
عليممه وزوجتممه وعمممدة البلممد ونحمموهم، واتبممع ذلممك فممي
ًا، فهل استغني عن هذه المنمماداة والشممهاد العذارات أيض

بها عن محاضرها.

وما كانت المناداة مشممروعة إل ليسمممع المختفممي فممي
داره حيث ل يستطاع الحديث معه والقبض عليه لحضاره
ة الشخصمية مجلس الحكم، أمما الن وقمد تجماوزت الحري
حدها من العالم، حتى أن الرجل ليقف أماما القاضي يمموما
الجلسة، حتى إذا شرع المممدعي فممي إقامممة دعممواه عليممه
ًا، تسلل من بين الجموع وأومأ إلى القاضي أن يعتبره غائاب
ويحكممم عليممه فممي غيبتممه فل محيممص عممن القممول بكفايممة
العلن؛ وذلممك مممن الختلفممات الممتي يقتضمميها العصممر

والزمان ل الحجة والبرهان

إقامة الوُكيل عن الغائب

لم أحد في كتب الحنفية مما يتعلق بإقامة الوكيل عممن
الغائاب أجمع ول أوفممى ول أكممثر فائاممدة مممن قممول صمماحب
جامع الفصولين ما نصممه: "وأقممول قممد اضممطربت آراؤهممم
وبيانهم في مسائال الحكم علمى الغمائاب ولمه، ولمم يصمف
ولم ينقل عنهم أصل قمموي ظمماهر تنبنممي عليممه الفممروع بل
اضممطراب ول إشممكال، فالظمماهر عنممدي أن يتأمممل فممي
ًا الوقائاع ويلحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسممبها جممواز
ًا..." إلممى أن قممال: "ففممي مثممل هممذه المواضممع لممو وفساد
برهن على الغائاب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب على
ظنه أنه حق ل تزوير ول حيلة فيه، فينبغي أن يحكم علممى
ًا الغائاب وله، وكممذا ينبغممي للمفممتي أن يفممتي بجمموازه دفعمم
للحرج والضرورات، وصيانة للحقوق عن الضممياع، مممع أنممه
مجتهد فيه، ذهب إلى جوازه الشافعي ومالممك وأحمممد بممن
حنبل وفيه روايتان عن أصحابنا، والحمموط أن ينصممب عممن
الغائاب وكيل يعرف أنه يراعممي جممانب الغممائاب، ول يفممرط

في حقه فينصب الولى له ثم الولى والله أعلم" انتهى.

) مممن اللئاحممة أن70ومممن أجممل هممذا ذكممر فممي مممادة (
القاضممي يقيممم وكيلً عممن الغممائاب يعلممم أنممه يحممافظ علممى
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حقوقه، ولكن من نظر إلى الحقيقة وما درج عليممه قضمماةلم

هذا الزمان ل يستريب فممي أن اشممتراط المحافظممة علممى
ًا علممى العقممول حقوق الغائاب إنما وضع في اللئاحة تمويهمم
ًا للرممماد فممي أعيممن النظممار، فممإنهم لممم يجعلمموا لممذلك وذر
الوكيل عملً إل أنه ينكممر الممدعوة لتقمماما البينممة فممي وجهممه
ويحكممم عليممه، وتلممك وظيفممة تؤديهمما الحيوانممات العجممم
والجمممادات الصممّم، فممإن عممدما الجابممة نمموع مممن النكممار
ًا، وأكمممل ممما يكممون هممذا النمموع مممن ًا سكوتي يسمونه إنكار
النكار في الحيوانات والجمادات، فإن كان الغرض إقامممة
البينة بعد الدعوى للحكم بها، فأي بمماعث لقامممة الوكيممل؟
وأي معنى لشتراط المحافظة علممى حقمموق الغممائاب؟. إذا
ًا، وهممل فممي كان قصارى عمل ذلك الوكيل أن يكون منكر
النكممار ممما يسمممى محافظممة علممى الحقمموق فممي عممرف
العقلء؟، وهل يستطيع العتراف ويقبممل منممه حممتى يكممون

ًا؟. النكار احتفاظ

وإذا كانت اللئاحة قد جعلت للمحكوما عليه الغائاب حق
ًا، فممأي مممانع يمنممع المعارضة في الحكم، وحق الممدفع أيضمم
من سماع الدعوى والحكم عليه في غيبته بل إقامة وكيممل
عنه بل فائادة من إقامته إل التطويل في العمل والتزاما ما
ل يلزما من المصروفات، وليس هذا بمبتدع ل أصل له في
النصوص الفقهية بل عبارة الفصولين السابقة ترشممد إليممه
حيث قال: "والحوط... إلممى آخممره، وفممي معيممن الحكمماما:
"ولو ادعي على غائاب شيئا ليس للقاضي أن ينصممب عنممه
وكيلً، ولو قضى على الغممائاب بل خصمميم عنممه. ففممي نفمماذ
حكمه روايتان من فتاوى ظهير الدين"، وقال في الفتمماوى
الصغرى: "والفتوى على نفاذه قريممب منممه ممما فممي جممامع
الفصولين والنقروية والحانية والدر المختار فل بممأس مممن
العمممل بممه وقممد ألجأتنمما الضممرورة إليممه وإن تممأول تلممك
النصوص العلمة ابن عابدين بما أطممال بممه حواشممية علممى

الدر المختار.

االوُكيل عن الغائب ومصروفاته

70ًقضت مادة ( ) من اللئاحممة أن القاضممي يقيممم وكيل
عن الغائاب يعلم أنه يحافظ على حقمموقه، ومممن الممبين أن
ذلك الوكيل إنما يكون مقتدرا على المحافظة على حقوق
الغممائاب إذا كممان مممن أهممل الدرايممة بطممرق المرافعممات
الشرعية وهم طائافة المحممامين، وهممؤلء قممد اتخممذوا تلممك
الصممناعة مممن حيمماتهم المعاشممية، فليممس مممن الجممائاز أن
يكلفوا بالدفاع عممن الغممائاب ل فممي مقابلممة شمميء، وبعممض
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القضاة الشرعيين سأل نظارة الحقانية عن ذلممك فأجممابتهلم

بأن المصاريف اللزمة للوكيل تكون على المدعي، ولكممن
من للمحاكم الشرعية بوكيل كلما دعي إلى حضور جلسة
من الجلسات يذهب إلى باب خصيمه ليسممأله مممن فضمملة
نعمته أجرة عربة الركوب أو السكة الحديد فيقبضممها منممه
ليخاصمه ويحمماججه أممماما القضمماء، وربممما اقتضممى واجممب
الدفاع أن يطعممن فممي أعممماله بممالتزوير، وهممل ثممّم موضممع
للثقة به إذا كان شأنه هكممذا؟ أما هممل يضمماف إلممى تكليفممه
بالدفاع عن الغائاب أن يصرف من ماله علممى قضممية ربممما
كانت مغبتها الخسران؟، ولئن كان ذلك فعلممى مممن يرجممع
بما صرف، والمحاكم الشممرعية ل تقضممي إل بالمممدعي ول
ًا ل بممد تفصل في المصاريف الرسمممية وغيرهمما بشمميء، إذ
من تكليف المدعي بوضع مبلغ في خزانة المحكمة يكممون
تحت تصرف القاضي للصرف منه في هذا السبيل ونحمموه
من أنواع العلنات التي قد تستلزمها الدعوى، ول بد مممن
ُأجرة للوكيل في مقابلة عمله على المحكوما عليممه، تقدير 
كممما ل بممد مممن النظممر فممي أمممر جميممع المصمماريف الممتي
استلزمتها الدعوى، فإن الغفلمة عنهما ممن ضمروب الخلمل
في العمال، وقد فعل ذلك المتقدمون من فقهاء الحنفيمة
بما يلئام عوائادهم وزمانهم، قال في معيممن الحكمماما –بعممد
أن يبن ما يقدر من الجر للوكلء في كل جلسة حضممروها
وللمحضممرين فممي كممل طلممب خرجمموا إليممه مممع اختلفممه
باختلف المسممافات وتفاوتهمما ممما نصممه: "قممال فممي شممرح
السرخسي لدب القاضي: القاضي إذا بعث للمدعى عليه
بعلمة فعرضت عليه فممامتنع وأشممهد عليممه المممدعي علممى
ذلك وثبت ذلك عنده، فإنه يبعممث إليممه ثانيمما ويكممون مؤنممة
الرجالة على المدعى عليه، ول يكون على المدعي شمميء
بعد ذلك. قال مجد الئامة الترجمماني: فالحاصممل أن مؤنمة
الرجالممة علممى المممدعي فممي البتممداء فممإذا امتنممع فعلممى
المدعى عليه وكأن هذا استحسان مال إليممه للزجممر، فممإن
القياس أن يكون على المدعي في الحالين لحصول النفممع
له في الحالين". انتهى. وقد كان إعنات المدعى عليه في
زمانهم ل يقتضي أكثر من هذه المممؤن، أممما الن فلممو أراد
المدعى عليه أن يذهب بكل ممما يطممالبه بممه المممدعي؛ لممما
ًا أعجزه ذلك حتى لو حكم له بعد هممذا فل يكممون مسممتفيد
بذلك الحكم شيئا. فل مراء في إلزاما المممدعى عليممه بكممل
ما جر إليه إعناته، عمل بالستحسان الممذي مممال إليممه فممي
شرح السرخسي، ليكون أقموى فمي الزجممر وأبلمغ. وفمموق
ًا من المحمماكم الشممرعية ل تجممد أمامهمما مممن هذا فإن كثير
يصلح لن يقاما وكيل عن الغائاب، مستكمل للصممفات الممتي
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يستلزمها اقتداره على المحافظة على حقوق الغائاب؛ كمالم

شرطوا.

كيفية العلن والعذار

الطريق المسنون للعلن في لئاحة المحاكم الشرعية
هو أن يرسل الطلب إلى جهة الدارة، وعليها إيصاله إلممى
ًا ممما تعممود المطلوب قبل الميعاد المحممدد للجلسممة، وكممثير
الطلبات إلى المحاكم بدون إعلن، أو بإعلن غير منطبممق
على القانون؛ لجهممل عمممال الدارة بممما تسممتوجبه اللئاحممة
في طريقة العلن، فإذا كان اليوما المحدد للجلسممة كلممف
المدعي إعادة العلن بمصاريف من ماله ل ذنب لممه فممي
تحملها، يخطئ رجال الدارة في عملهم، ويعاقب المدعي
على خطئهم؛ ذلك ما ل يوجد في قممانون أمممة مممن المممم،
ولماذا يكممون هممذا الخلممط فممي العمممل! ول تنشممئ نظمماره
ًا للمحضممرين، يكممون الحقانية في كل محكمة شرعية قلممم
مممن وظيفتممه إعلن الممدعاوى والعممذارات والحكمماما وممما
يشاكل ذلك. أظن أن المانع من هذا العمل مممالي محممض.
ولئن كان ل ينبغي الضن على حسن نظاما القضاء بشمميء
من المممال؛ فقممد يمكمن تممدارك ذلممك ممن غيممر أن تتحمممل
المالية شيئا من مصروفاته، وذلمك بمأن يقمرر رسممم علمى
العلنات تقتضيه المحكمة من المحكوما عليه بعد الحكممم،
ًا علممى سممبيل ًا معينمم ًا دفممع مبلغمم وإذا كان المممدعي موسممر
المانة بخزينة المحكمممة للصممرف منممه فممي هممذا السممبيل،
فالمحكمة التي يرفممع إليهمما فممي الشممهر مائاممة قضممية مثل،
يمكنها أن تتحصممل علممى ألممف قممرش شممهريا مممن رسمموما
إعلن الدعاوى وإعلن الحكاما وإعلن العذارات ونحوهمما
وأجر المسافات، فيعين لها اثنان ممن المحضممرين أو أكمثر
يقومون بممأمر العلن حممق القيمماما. وليممس مممن البعيممد أن
يوضع لهذا العمل نظاما بعد الوقمموف علممى كميممة القضممايا
التي ترفع إلى المحمماكم الشممرعية محكمممة محكمممة، وممما
يفي بحاجة كل واحدة من المحضممرين، ولئممن كممان ظمماهر
هممذا العمممل ضممررا علممى أصممحاب الممدعاوى ولكنممه فممي
الحقيقممة رحمممة بهممم، يممأمنون بممه علممى قضمماياهم، ول

يحتاجون معه إلى ما يعد من المصروفات السرية.

ّتاب الطلبات عن حدود وظائفهم خروجَ ك

لقد رأيت بإحدى المحاكم أن كاتب الطلبممات ل يسمممح
باسمتخراج طلممب ول إعممذار لمتخلمف عممن الحضمور إل إذا
حضر الطالب بنفسه، أو وكيممل عنممه بيممده توكيممل رسمممي

)85(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
مسجل بإحدى المحاكم الشرعية؛ فهل بلغ من قدر كتممابلم

الطلبمممات أن ينمممازعوا القضممماة وظمممائافهم؛ ممممن إثبمممات
الشخصيات والتوكيلت الرسمية وغيرها؟!.

شهوُد التعريف

قد اعتادت المحاكم الشممرعية علممى أن تمل مضممابطها
وسممجلتها بحممديث التعريممف، وكممّل يتوسممع فيممه بممما فممي
وسعه، وربما استعادوا حديث التعريف في كل جلسة مممن
الجلسممات الممتي تسممتلزمها الممدعوى، ولممو كممان كممل مممن
ًا للقاضممي. نعممم إن كممان المتممداعيان المتممداعين معروفمم
معلومين له كان أبعد عن تهمة التزوير، ولكن المر الممذي
يجب المصير إليه: أن تجرد مضابط الحكاما الشرعية مممن

هذا الحديث الذي ل حاجة إليه في التقاضي.

ضبط القضايا حال انعقاد الجلسة

قضت لئاحة المحاكم الشرعية ولئاحة الجممراءات بممأن
على كاتب الجلسة أن يضبط فمي هيئمة المجلمس كمل مما
يصدر من المتداعيين؛ كلمة بكلممة وحرفما بحمرف، وربمما
استغرق ضبط دعوى المدعي كل المموقت الممكممن لنظممر
الدعاوى، إذا كانت دعواه مطولممة؛ فيضمميع المموقت سممدى،
وتتعطل الشغال، ويصبح أعضاء الجلسة في هممذه الحالممة
ّندة. إذ ل محل للتفكر ول موضع للنظممر، كأنهم خشب مس
فلو استغني عن ذلك بأن يقدما المدعي دعواه فممي ورقممة
يتلوها في هيئة المجلس، ثم يمضيها ويمضي عليها خصمه
وأعضاء المجلس؛ لغنى ذلك عن ضبطها بالكلية، وكممذلك
يفعممل المممدعى عليممه، والكمماتب يضممبط ملخممص الممدعوى
والجواب بغاية اليجاز. والجري على هذا المموجه بعيممد عممن
تهمة التغيير والتبديل في الدعوى؛ فلممو اسممتطاع المممدعي
تغيير دعواه لعجزه أن يوافقه المممدعى عليممه، وأن يفعممل
ذلك أعضاء المجلس الشممرعي، وفممي ذلممك مممن القتصمماد
في العمل والوقات لنجاز العمال ما هو غني عن البيان.

التحقيق في القضايا

ربما وقع لبعض المحاكم أن يدعى على ناظر وقف أنه
خان في الوقف، وآجر بأقل من أجر المثل، واستهلك ريممع
الوقف في خاصة نفسممه، واقتلممع أشممجاره وباعهمما، وفعممل
ًا. فإذا ُسممئل النمماظر عممن هممذه الممدعوى من نحو ذلك كثير
أنكرهمما بالكليممة، فيممؤتى بشمماهدين يقممولن مثممل مقالممة
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ة ول يفترقمان فمي عبمارة؛لم الممدعي، ل يختلفمان فمي كلم

فيحكم على الناظر بما شهدا. ولعل الكشف عن الحقيقممة
في مثل هممذه الحادثممة يحتمماج إلممى كممثير بحممث يتممبين منممه
المحممق مممن المبطممل، فلممو اخممتير أحممد أعضمماء الجلسممة
لتحقيق تلك الدعاوى إلى أن تصير القضممية بينممة الوضمموح
بعيدة عن الشكال؛ لكممان أقممرب إلممى العممدل والنصمماف،
وأبعد عن تهمممة الختلق والكممذب، ولسممتطاع القضمماة أن
يصبح في أيديهم من اعترافممات المتممداعيين بأنفسممهم ممما
يقوما حجة في الدعوى ومرجعمما عنممد التجاحممد يممأمنون بممه
الخطممأ فممي إجممراء الحكمماما الشممرعية والشممغب فممي
المرافعات من غير طائال ول جممدوى، وإلممى ذلممك المعنممى
أشار صاحب معين الحكاما حيث يقول: "ومنها أن القضممية
إذا كممانت مشممكلة فيكشممف عممن حقيقتهمما فممي البمماطن،
ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق". وقال في موضع
آخممر: "ومنهمما أنممه يجممب علممى القاضممي إذا حضممر عنممده
الخصمان أن يسأل المدعي عن دعواه، ويفهمها عنه؛ فإن
كانت دعوى ل يجب فيها على المدعى عليممه حممق، أعلمممه
بممذلك، ولممم يسممأل المممدعى عليممه عممن شمميء، وأمرهممما
بالخروج عنه. وإن نقص من دعواه ممما فيممه بيممان مطلبممه،
أمره بتمامه. وإن أتى بإشممكال أمممره ببيممانه؛ فممإذا صممحت
الدعوى سأل المطلوب عنها؛ فإن أقممر أو أنكممر نظممر فممي
ذلك، وإن أبهم جوابه أمره بتفسيره حتى يرتفممع الشممكال
عنه..." إلى آخر ما قاله. هكذا كان السمملف رحمهممم اللممه
ًا للحممق، وإصممابة للعممدل، ل ممما يفعلون في القضية، تحريمم
عليه القضمماة اليمموما مممن تجنممب الستفسممار فممي الممدعوى
والجواب خشية الريبة، ومخافة التهممة، فوقعموا فيمما همو

شر مما يخافون ويحذرون.

قضايا النفقات

المتبمممع الن فمممي المحممماكم الشمممرعية أن الممممرأة إذا
تقدمت إلى القاضي تطالب زوجها بالنفاق عليهمما؛ كلفممت
طلبه، وحممددت إحممدى الجلسممات لنظممر دعواهمما. فممإن لممم
يحضر زوجها يوما الجلسة كلفت إعذاره، وأقيم عنه وكيل،

وقضي بالنفقة عليه في غيبته.

وكم يلزمها من المصروفات فممي اليمماما العديممدة الممتي
يتم فيها ذلممك العمممل لتحصممل علممى قمموت يومهمما لنفسممها
وولدها منه إن كان لها ولد، وربما كانت ل تجد من يحسن
إليهمما فممي تلممك المممدة بممما تسممتمد منممه حياتهمما النفيسممة،
وعيشتها البئيسة، أظن أن من المستحسن في مثمل همذه

)87(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
الحالة أن ل تكلف المرأة العذار لزوجها، ويكتفي بالطلبلم

الول؛ فإن حضممر وإل قممرر القاضممي النفقممة عليممه وأعلنممه
ن حمق المعارضمة بالحكم الصادر فيهما، وذلمك ل يمنعمه م
والدفع في المدة المحددة لهما، كما أن له في كممل وقممت
أن يطلب تنقيص مقدار النفقة، إن كان ل يستطيع القيمماما
بها، وفي ذلك من الزجر للزواج والرحمة بالزوجات ممما ل
يخفى، فإن كثيرا من الرجال ل يحمله علممى التخلممف عممن
الحضور للمحكمة إل قصد إلحاق الضرر بزوجته، وتكليفهمما
ما ل تطيق مممن النتظممار مممع علمممه بحاجتهمما إلممى القمموت

الضروري.

التوُكيلت والحجج المسجلة

ممما بممال القضمماة الشممرعيين ل يعبممأون بممإعلما يتضمممن
صممدور التوكيمل ممن الموكممل لموكيله لمدى قمماض شممرعي
ويشتمل على أسماء شهود ذلك التوكيل، وهم يعلمون أن
احتمممال الممتزوير فيممه ل يكمماد يخطممر علممى البممال، لوجممود
القرائاممن الكممثيرة الدالممة علممى صممدقه، فختممم القاضممي
وإمضمماؤه وختممم المحكمممة وإمضمماء الكمماتب الول وكمماتب
الضبط وكمماتب السممجل ونمممرة الضممبط ونمممرة التسممجيل
وجب ا ي والعلمة الدالة على توريمد رسممه؛ كمل ذلمك مم
القطع بصحته، ول يدع مجال للريبة فيه. ومع هممذا كلممه إذا
قدمه الوكيل إلى القاضي ليستند به على دعواه التوكيممل؛
أوعممز القاضممي إليممه بممأن يممأتي بشمماهدين يشممهدان لممه
بمضمممونه ليحكممم بممه واللممه يعلممم وهممذا الوكيممل وشممهوده
والقاضي نفسممه أن هممؤلء الشممهود كذبممة ل يعلمممون بهممذا
التوكيل، ولم يشهدوا صدوره، ولممم يسمممعوا مممن الموكممل
صيغته! فإن كان الغممرض أن يحتمماط القاضممي حممتى يعلممم
حق العلم أن الوكيممل صممادق فممي دعممواه الوكالممة، حفظمما
ا أيمدي ونا لهما أن تعبمث به لحقموق الموكمل الغمائاب، وص
المتلصصممين فممي زي المموكلء، فخيممر للموكممل الغممائاب أن
ن يكون التعويل على توكيل صدر عن يد قاض شمرعي، م
التعويل علممى شمماهدين ممما أقممدر الوكيممل علممى إرضممائاهما
ّدلهما بقليل ممن المممال ليشمهدا لمه بالتوكيمل، حممتى إذا عمم
القاضي (ول أزيممدك علممما بحممديث التزكيممة والتعممديل فممي
المحاكم الشممرعية) وحكممم بشمهادتهما؛ لممم يكممن للموكممل
سبيل إلى الطعن في شهادتهما بعد الحكم بها، بخلف ممما
إذا اعتمد الوكيل في دعواه على إعلما شرعي صدر على
يد قاض شرعي بالتوكيل، فإنه إذا كممان مبطل فممي دعممواه
الوكالة كان للموكل أن يطعن فممي ذلممك العلما بممالتزوير،
ا حتى إذا تحقق تزويره عموقب الوكيمل وشماهداه علمى م
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فعل، ولممم يلحممق ذلممك الموكممل ضممرر فممي ممماله. وبهممذهلم

الطريقة تقل الجرأة على التزوير فممي التمموكيلت، بخلفممه
على الطريقمة المتبعمة. وهمذا ل يمنمع الممدعى عليمه ممن
المعارضة في التوكيل، ل بمعنى إنكاره لقامة البينة عليممه
كما هو جار الن؛ بل بمعنى دعوى التزوير فيه، وبغير هممذا
ل يقبل فيه الطعن بوجه من الوجوه، وهكذا يكون العمممل
في كل حجة مسجلة بإحدى المحاكم الشممرعية، أو غيرهمما
من الجهات التي اتخذتها الحكومة لصيانة الحقوق، وابتلي
الناس بالنكباب عليها والممتردد علممى أعتابهمما، لممما وجممدوه
فيها من السهولة في العمل على خلف ما عليه المحمماكم
الشرعية. وإذا كانت المحاكم الشرعية ل تعتممبر ممما يصممدر
علممى أيممدي القضمماة الشممرعيين مممن العلمممات والحجممج
المسجلة ول تعيره شيئا من الثقة؛ فلممماذا تغممرر بالنمماس،
وتقبل إثبات الشهادات بمضابطها وسجلتها، ولم ل توصد
أبوابهمما فممي وجمموه أصممحاب الشممغال حممتى ل يقعمموا فممي
شراكها، ويثبتوا عملهم لممديها، حممتى إذا كممان يمموما الحاجممة
إلى الحتجاج به أعرضوا عنه، وقالوا: إممما أن تقمماما البينممة
عليه وإل اعتبرناه مممن لغممو الحممديث. وإذا كممان ممما يصممدر
على أيدي القضاة الشممرعيين ل قيمممة لممه عنممد التقاضممي؛
فأي باعث على الحتياطات التي يبالغ القضاة في اتخاذها
عند إرادة أخممذ الشممهاد بتوكيممل أو بيممع أو رهممن أو نحمموه،
وعلممى ما ضممربت هممذه الرسمموما الممتي تتقاضمماها المحمماكم
الشرعية من أرباب الشغال في مقابلة إثبممات تصممرفاتهم
لديها، إذا كانت ل تفيد عند التجاحممد شمميئا، وأي فممرق بيممن
إعلمات التوكيممل والمسممندات الشممرعية وحجممج الوقممف؟
حيث ل يقبل إنكار الخيرين ممممن ينكممره إذا كممان مسممجل
بالسممجل المصممون، ول يحتمماج إلممى إقامممة البينممة عليهممما
بخلف الول، حيث ل يقبل من مدعيه والمحتممج بممه إل إذا
قامت البينممة عليممه وحكممم بممموجبه عنممد التقاضممي، وربممما
نهض للستدلل على العمل بالعلمات والحجج الشممرعية
لكثرة ما روعي فيها مممن ضممروب الحتيمماط، حممتى ل يجممد
المحتال سبيل إلى اصطناعها؛ ما قاله فممي معيممن الحكمماما
ونصه: "قال جمع من العلماء يجوز تقليممد المفممتي الواحممد
إذا كان عدل بالغا، سواء كان حرا أو عبدا، ويجوز أن تقلممد
رسولك إليممه، وكممذلك إذا كتممب المفممتي خطممه فممي ورقممة
للمستفتي جاز العمل بخطممه إذا كممان الرسممول ثقممة فممإن
عرف المستفتي خطه وكان الرسول غير ثقة ففيمه نظمر،
ووجه هذا ما جرت العادة به في سائار العصممار والمصممار
مع ضرورة الناس إلى ذلك. وكممانت الخممواتيم تجمموز علممى
كتب القضاة، حتى أحدثت الشممهادة علممى كتمماب القاضممي
لجل حدوث التهمة على خاتم القاضي، وأول مممن أحممدث
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الشهادة على ذلك هارون الرشيد، وقيل ابن المهدي، قالهلم

بعضهم: "انتهى. وهو إشارة إلى أن المدار على أن يكممون
الكتاب بعيدا عن مظنة التهمماما، وقممد كممانوا قبممل ذلممك إذا
اتهموا كتابا ل يعاقبون من زّوره، أما الن فطريق التحقق
من صحة الكتمماب وعممدما صممحته ميسمورة، ويبعممد القممداما
على تزوير شيء من المحررات الرسمية؛ فممإنه مممع عممدما

فائادته، قد شددت العقوبة على فاعله في القانون.

يكذبه الظاهر وعلىَ ما ل السإتشهاد علىَ أمر
يصلح محل للنزاع

اتفممق لحممدى المحمماكم أن رجل ادعممى علممى آخممر أنممه
واضع يده على عقممار بغيممر حممق، وأن ذلممك العقممار وقممف،
والمدعي ناظر عليه، وطلب تسليمه إليه. فأجاب المدعى
عليه: بأنه كان اشترى ذلك العقار من فلن، ثم بمماعه مممن
ً فلن. وقدما عقدين مسجلين في المحكمة المختلطة، دال
ّلممف ُك علممى ممما زعمممه، وأنكممر وضممع يممده علممى العقممار؛ ف

المدعي إثبات وضع يده بالبينة!

إن هذا لشيء عجمماب، ومثلممه ممما إذا اعممترف المممدعى
عليه بوضع يده على العقار، وأبرز حجة مسجلة تدل علممى
ملكيتممه للعقممار المتنممازع فيممه؛ فممإن المحمماكم الشممرعية ل
ُتكلف المدعي إقامة البينة على وضع يد تلتفت إلى ذلك، و
خصمه على العقار المتنازع فيه، وربممما كممان ذلممك العقممار
دارا يسممكنها المممدعى عليممه، ول يجهممل ذلممك القاضممي ول
غيره أمر ملكيته لهمما بالشممهرة المستفيضممة وحجتهممم فممي
ذلك ما نص عليه في كتب الفروع من أن اليد على العقار
ل تثبت بالتصادق لتهمة المواضعة عليهمما؛ فل بممد ممن أحممد
أمرين: إما إقامة البينة عليها، أو علم القاضي. ومن الممبين
أنهم لممم يشممترطوا ذلممك إل حيممث تكممون تهممة المواضممعة
ممكنة ومعتممادة وميسممورة، فلقممد كممان فممي العصممر الول
يمكن للرجل أن يأتي بشاهدين يشهدان لممه بملكيممة عقممار
ليس في يده؛ فيحكم له القاضي به، فيقبضه ممن هو في
يده فاحتيج إلى التثبت من كون المدعى عليه واضممع اليممد
ليكممون الحكممم عليممه حقيقممة ول يكممون وسمميلة إلممى نممزع
الشيء من يد مالكه الحقيقي. ولهممذا وقممع الكتفمماء بعلممم
القاضي أنه فممي يممده، أو بإقامممة البينممة المفيممدة لممه، وممما
احتمماجوا إلممى الحكممم بهمما، فالمممدار إنممما هممو علممى تحقممق
الحاكم من كون المدعى عليه ذا يممد علممى العقممار ل غيممر؛
لئل يكون هناك تواضع عليها. فإن كانت اليممد علممى العقممار
ثابتة بحجة من حجج الملك المعتبرة في التعامل؛ لم يكممن
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هناك ما يبعث علممى النظممر فممي أمممر وضممع اليممد بنفممي أولم

إثبات، على أن تواضع المتداعيين ل يفيد في هممذا الزمممان
شيئا؛ لنه ما لم يكن المحكوما عليه واضممع اليممد حقيقممة ل
يمكممن تنفيممذ حكممم صممدر عليممه برفممع يممده، فل مصمملحة
للمدعي في رفع دعممواه علممى غيممر ذي اليممد حقيقممة، إذ ل
يستطيع أن يستفيد من ذلك الحكم شيئا فهو أحرص على
أن يكون خصمه ذا يد ليكون الحكم واجممب التنفيممذ. وبعممد

) من لئاحممة المحمماكم الشممرعية91هذا وذاك فإن المادة (
حفظت حق الدفع في الحكاما، ولو صممارت انتهائايممة لغيممر
المحكوما عليه إذا كان ذلك الحكم متعديا إليه، فلو فرضممنا
أن حكما صممدر علممى غيممر ذي اليممد بنمماء علممى المواضممعة،
فلواضع اليد أن يدفعه كيفما كانت درجته، والممذي ل يكمابر
نفسه وحسممه يممرى أن البحممث عممن وضممع اليممد علممى هممذا
الوجه في كثير من القضايا ل يقتضيه عقل، ول يرشد إليه

نقل، ول يدعو إليه في الحكومة عدل.

اسإتحضار الشهوُد

ل تكاد محكمة من المحاكم الشرعية تستبيح أن يبعممث
القاضي إلى الشاهد ممما يممدل علممى أن فلنمما المممدعي قممد
استشهد به على دعواه، ليحضر إلى المحكمممة فممي اليمموما
المحدد لسماع شهادته، ول يكاد مؤلف مممن كتممب الفممروع
الفقهية يخلو من التنصيص على وجوب أداء الشهادة، إممما
على سبيل الكفاية إن كان ثّم َمْن تنممدفع بممه الحاجممة إلممى
الشهادة، وإممما علممى سممبيل الوجمموب العينممي إن لممم يكممن
كذلك. فهل رضي القضاة لنفسهم أن يؤدوا وظيفة إرشاد
الشاهد واستنهاضه إلى ما وجب عليه مممن أداء الشممهادة،
إذا رضوا أن يتهالكوا على اللحاح في طلب الرسوما التي

ْد بطلبها كتاب ول سنة؟ ِر َي لم 

ولقد تبدلت الحوال وتغيرت الشؤون، وأصبحت إقامممة
العدل بين المم في حاجة إلى رعاية الحوال الوقتية، مممع
فتممور الهمممم والعزائاممم عممن القيمماما بالواجبممات الدينيممة،
والمفروضات الشرعية، إل بحرب من الحث والسوق إليها
يكاد أن يلتحق بالجبر عليها أو الكراه. فحبذا لو جعل مممن
قاعدة العمل في القضايا؛ أن يدعو المممدعي شممهوده إلممى
المحكمة في اليوما المحدد لسماع شهادتهم، فإن أبمموا أن
يحضممروا فيممه أثبممت ذلممك فممي محضممر الجلسممة، وعيممن
أسماءهم للقاضي، وعلى المحكمة حينئذ أن تعلنهم باليوما
المحدد لسماع شهادتهم؛ فإن حضروا وإل أعادت إعلنهممم
مممرة أخممرى؛ فممإن حضممروا فبهمما، وإن تممأخروا لغيممر عممذر
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ًا بأنهم دعمموالم يبعثون به إلى المحكمة؛ حرر القاضي محضر

ِّذروا ُيع إلى الشهادة فأبوا، وبعث به إلى النيابة العمومية، ل
على التخلف عن القياما بهذا الواجب، إن لم تعط المحاكم

الشرعية سلطة التعزير على مثله.

التزكية والتعديل

اعتممادت المحمماكم الشممرعية أن تممذكر فممي مضممابطها
وسممجلتها وأحكامهمما بعممد ذكممر شممهادة الشمماهدين هممذه
ًا بشممهادة كممل ًا ثم علن العبارة: (وبعد التزكية والتعديل سر
من فلن وفلن حكمنا بكذا) إلممى آخممر الحكممم! ول أخممون
الله ورسوله، إن حمديث التعمديل فمي المحماكم الشمرعية
أصبح من المضممحكات، وأحممرى أن يكممون مممن المبكيممات.
فإن مبلغ المر أن يدعو القاضي بعد أداء الشهادة رجليممن
ل يعرفهممما ول يعرفممانه، وليممس عليهممما مممن سمميما الخيممر
والصلح ما يطعمه في صدق قولهما، فيسألهما سرا: هممل
فلن وفلن عدلن مقبولن للشهادة؟ فيقممولن: نعممم. ثممم
يعيد هذا السممؤال جهممرا، فيقممولن مثممل مقالتهممما الولممى.
وبذلك تنتهي رواية العدالة الشممرعية بفصممليها. وممما رأيممت
أحدا من الفقهاء ذهب إلى تسمية مثل هذا العمممل تعممديل
شرعيا، بل طريق التعديل الشرعي –على ما نصوا عليممه-
متعذر كممل التعممذر، ول تكمماد العدالممة الشممرعية بشممرائاطها
تتحقق في شاهد تقبل شهادته؛ لكثرة ما تستلزمه العدالة
من الكمالت، والعمل بما في الكتاب والسنة. وقد فصممل
ذلك في معين الحكاما، وبين بأجلى بيان ممما يمنممع القبممول
ّين ذلممك فممي غيممره مممن كتممب من الفعال والصفات كما ب
الفروع الفقهية، فمموجب المصممير إلممى قبممول شممهادة غيممر
العدل للضرورة، إذا كان صاحب مممرؤة تمنعممه أن يكممذب.
ّين فيه وقد عقد صاحب معين الحكاما بابا في كتابه لذلك ب
ما يقبل وما ل يقبممل مممن شممهادة غيممر العممدول للضممرورة،

فليراجع.

الحكام التي تخالف الكتاب والسنة

ًا رفعممت إليممه دعمموى ليس من البعيد أن نفممرض قاضممي
وراثة ادعى فيها المدعي أن أبمماه مممات عنممه وعممن أختممه؛
فأخطأ القاضي في حكمه، وقسممم التركممة بينهممما نصممفين
مثل. ولعممدما اتهمماما المحكمموما عليممه للقاضممي فممي علمممه
بأحكاما المواريث، ولم يوح إليه بأنه أخطأ في حكمه؛ ترك
الدفع في ذلك الحكم حتى مضت المممدة المحممددة لقبممول
دفعه، ثممم اسممتبان لممه أن هممذا الحكممم ليممس مممن الحكمماما
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الشرعية في شيء؛ فاضطر لدفعه ورفع هممذا الممدفع إلممىلم

ادة ( ) ممن لئاحمة المحماكم90المحكمة العليما. أليسمت م
الشرعية تقضي برفض هذا الدفع، وصيرورة ذلممك الحكممم
واجب التنفيذ غير قابل للدفع مممرة أخممرى؟! فكيممف ينفممذ
مثل هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والجماع واجتهاد
المجتهدين في بلد إسلمية، وعلى أي وجه يرفض أعضمماء
المحكمة العليا هذا الدفع؛ ليخالفوا كتاب الله وسممنة نممبيه؛
إن ذلك موضع نظر ل محيص لواضمعي اللوائامح والقموانين
أن ينظروا فيه. وليس هذا من المور التي تفممرض فرضمما،
ًا، فقممد وقممع للمحكمممة العليمما أن رفعممت إليهمما ْهممم َو ّدر  وتق

دفوع من هذا القبيل ل أدري ماذا تم فيها حتى الن.

الدفع في الحكام

قد أباحت لئاحة المحاكم الشمرعية للمحكموما عليمه أن
يدفع الحكاما الصادرة عليه، ولو لممم تكممن فممي الموضمموع،
فظن كثير من وكلء الدعاوى والقضاة أن كممل ممما يعممرض
فممي سممير الممدعوى يعتممبر حكممما قممابل للممدفع، حممتى أن
المتداعيين لو حضرا أماما القاضي وقممال المممدعي: أدعممي
علممى فلن بكممذا، وذكممر دعممواه. فقممال القاضممي للمممدعى
عليممه: أجممب عممن دعمموى خصمممك. لقممال فممي جمموابه: إن
سؤالي عن الدعوى تقرير منك بصحتها، وإني أستأنف هذا
القممرار لن دعمموى المممدعي غيممر صممحيحة شممكل. وهكممذا
يفعلون في كل عمر استلزمته الممدعوى، وذلممك كممثير فممي
قضايا الدفع المنظورة أماما المجالس الشرعية والمحكمة
العليا. ول أظن أحدا يستريب في أن قبول الدفع في مثل
تلك الحوال من الخطأ الصريح. نعممم؛ إن أجمماب المممدعى
عليه عن الدعوى بأنهمما فاسممدة شممكل، مممن الوجمموه الممتي
يبينهمما فممي إجممابته عممن الممدعوى، ويطلممب رفممض الممدعوى
لبطلنها من جهة الشكل، فقممرر القاضممي صممحة الممدعوى،
ورفض الوجه التي قدمها، كان لممه أن يممدفع هممذا القممرار،
تمسكا بالوجه التي قمدمها للقاضممي، ومحافظممة علممى مما
يزعم أنه محق فيه فلم يقبل منه. ومحل قبول هذا الممدفع
إذا فصل القاضي في الوجه التي طعن المدعى عليه بهمما
في شكل الدعوى، فإن قرر القاضممي تممأخير الفصممل فيهمما
إلى الحكم في موضوع الدعوى، لم يكن هناك سبيل إلممى
قبول الدفع في صحة الدعوى، ول في القرار الصادر بضم
تلك الوجه إلى الموضوع ليحكم فيهما جميعا، ول محيممص
ّد ُعم للمدعى عليممه حينئممذ ممن الجابمة عمن الموضموع وإل 

ًا وأثبت المدعي دعواه بالطريق الشرعي. منكر
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ومما ينبغي التنبه له أن من القرارات ممما يقبممل الممدفعلم

ًا لمر يطلبممه المممدعى عليممه، وذلممك فيه، ولو لم يكن رفض
ًا للفصممل فممي موضمموع الممدعوى؛ كتكليممف إذا كممان ممهممد
المممدعي بإقامممة البينممة علممى دعممواه، فممإنه بممذلك تنتقممل
الخصومة من باب الممدفاع والحتجماج، إلممى مما همو سممبيل
للفصل فيها. وقد يكون من صممالح المممدعى عليممه للممدفاع
عن نفسه؛ أن ل تنتقل الخصومة إلى البينات إل حيث يقممع
الفمراغ ممن إيمراد حججمه وبراهينمه، وربمما كمان التكليمف

بالبينة لم يصادف موقعه الشرعي.

قضايا الدفع أمام المجالس الشرعية

إذا كممان الحكممم المممدفوع فممي الموضمموع وكممان غيممر
صممحيح، فللمجممالس الشممرعية فممي كيفيممة نظممره طممرق
مختلفة؛ فمنهم من يقرر بطلن الحكم، ويثبت في قممراره
السباب الممتي انبنممى عليهمما بطلنممه، ويحممدد جلسممة لنظممر
القضممية وسممماع المرافعممة فيهمما، فممإن تممأخر الممدافع عممن
الحضور في اليوما المحدد للمرافعة شطب دفعممه، واعتممبر
كأنه لم يكممن. ومنهممم مممن يتوقممف عممن التقريممر بممالبطلن
وعن بيان أسبابه، ولكنه يكلف المتداعيين بالحضور أمامه
لجلسة يحددها؛ فإن تخلممف الممدافع عممن الحضممور شممطب
دفعه أيضا، وكلهما يعتمبر أن الحكمم الممدفوع أصمبح بعمد
ذلك الشطب واجب التنفيذ، غير قابل للممدفع مممرة أخممرى
وليس أحد الرأيين بأقل خطأ من الخممر، وإن كممان الثمماني
لم يفتضح بالتقرير بالبطلن وذكر أسبابه. والممذي يقتضمميه

) من اللئاحممة أن الحكممم87النظر الصحيح ول تأباه مادة (
المدفوع إذا ظهر خطأه قرر المجلس بطلنه، وأثبممت فممي
قممراره أسممباب البطلن، وأعلممن المممدعي بمذلك ليسممتأنف
دعممواه أممماما المجلممس الشممرعي، كممما لممو كممانت قضمميته
مبتدأة، هي من خصائاص المجالس الشرعية، إلى أن يتممم

الحكم فيها له أو عليه بما يقتضيه الحكم الشرعي.

تنفيذ الحكام الشرعية

قلما وجد النسان سبيل إلى تنفيذ حكم شممرعي صممدر
له على آخر. والقاضي بعد إصداره الحكمم ل حمول لمه ول
حيلممة فممي تنفيممذه، وجهممات الدارة ربممما كممانت هممي أكممثر
العقبات في سبيل التنفيذ؛ فلو استطاعت نظارة الحقانيمة
أن تنشئ في كل محكمة شرعية قلممما للمحضممرين علممى
الوجه الذي سبق بيانه؛ لممم يكممن هنمماك مممانع مممن تكليفممه
بتنفيذ الحكاما الشرعية بجميممع أنواعهمما، بعممد وضممع لئاحممة
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للتنفيذ يكون العمل عليها، وإذا احتاج المر إلى السممتعانةلم

بالهيئة الحاكمة عند امتناع المحكوما عليه من التنفيذ، قمماما
بممالواجب مممن ينتممدب لممذلك علممى الطريقممة المتبعممة فممي

المحاكم الهلية وغيرها.

قلم التسجيل

ل يختلف اثنان في أنه مممن المستحسممن أن ينشممأ فممي
كل محكمممة شممرعية قلممم للتسممجيل، يكممون مممن وظيفتممه
تسجيل كل ما ورد إليه على علته على الطريقممة المتبعممة
في المحاكم المختلطة، مع بقاء قلم الشهادات الشممرعية
على حمماله. فمممن شمماء أن يسممجل ورقممه تسممجيل بسمميطا
أجيب لطلبه كيفما كممانت حالتهمما، ومممن أراد أخممذ الشممهاد
على يد القاضي الشرعي، أجيممب لممذلك بعممد اسممتيفاء ممما

يجب من الحتياطات لمثله.

التخلص من العمل

كثيرا ما يرشد القضاة الشرعيون أرباب الدعاوى إلممى
رفع قضاياهم أماما المحاكم النظامية، تخلصا مممن العمممل،
وطلبا للراحممة وأكممثر ممما يكممون ذلممك فممي قضممايا الحقمموق
المدنية من الديون ونحوها، وفي القضايا التي يطالب فيها
الزوجممات أزواجهممن بالجهمماز ومتمماع الممبيت، مممما هممو مممن
خالص حقوقهن إذا وقع النزاع في شيء من ذلك. وقممد ل
يخجل القاضي أن يعتذر للمدعي بممأن المحمماكم الشممرعية
غير مختصة بنظر القضايا المدنية، بل منهممم مممن يبلممغ بممه
الجبممن والتكاسممل فممي العمممل وعممدما المبممالة بافتضمماح
المحاكم الشرعية؛ أن يقرر في مضبطة الحكاما الشرعية
الحكم بعدما الختصمماص، ويسممجل هممذا العممار علممى نظمماما
ًا على كلمة همممس بهما فممي أذنمه القضاء الشرعي، اعتماد
ًا، ومنهممم مممن يتظمماهر بالشممفقة علممى من ل يود لهمما نفمماذ
المممدعي فيجعممل علممة المتنمماع مممن سممماع دعممواه؛ عممدما
اسممتطاعة المحمماكم الشممرعية أن تنفممذ ممما أصممدرته مممن
الحكاما، ول يجد المحكوما له سبيل إلى تنفيذه في غيرهمما،
ول إلممى العممودة إلممى المطالبممة بحقممه أممماما المحمماكم
النظامية، لسبق الحكم فيه. ويصبح وقد أضاع حقممه بيممده.
وبمثل هذه الحيل يتخلصون من سممماع الممدعاوى وإصممدار

الحكاما فيها بالطريق الشرعي.
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وفضل عن كون القاضي ليس من شأنه أن يبحث عممنلم

طريق التنفيذ؛ فإن أبواب التنفيذ ل تنفد، وإن خفيت علممى
كثير من رجال القضاء الشرعي.

الوُكلء الشرعيوُن

إن تممرك المحمماكم وشممأنها فممي قبممول مممن تشمماء مممن
الوكلء أمامها، وفي حرمان ما يسقط حظه عندها مممما ل
ينبغي الغضاء عنه، ول إرجاؤه من حين لخممر؛ فل بمد ممن
من شمروط القبمول، ومما وكلء يتض ؤلء ال وضع قانون له
يجممب أن يعمماملوا بممه أممماما المحمماكم الشممرعية، ويشممتمل
القانون مع ذلك على التأديبات التي يعاقبون بهمما إذا صممدر
من أحد منهم ما يخل بشرف صناعته، وربما كان ذلك من
أقرب السبل إلى إحياء المحاكم الشرعية، وترقية شممأنها،
إذا كممان المموكلء ممممن جمعمموا إلممى التضمملع مممن العلمموما
الشرعية وغيرها؛ علو الهمة وشرف النفس وصدق القول

وحسن السلوك وفضيلة المانة والخلص في العمل.

الطلع علىَ المستندات والوراقا

كممثيرا ممما تتوقممف المحمماكم الشممرعية عممن التصممريح
للمتداعيين، باطلع كل منهما على مستندات الخر، وعلى
الوراق المختصة بالدعوى. وربما لم يكممن للممدفاع طريممق
غير هذا، ومع كون العدول عن ذلك واجبا؛ ينبغي أن يكلف
الخصمممان بممالطلع علممى الوراق قبممل الجلسممة، حممتى ل
تكون دعوى المدعي فمي جلسمة، وجمواب المممدعى عليمه

في أخرى.

قلم التفتيش ـفـي نـظـارة الحقانـيـة ومدرسـإـة
القضاء الشرعي

ًا أما عدد المفتشممين فممي نظممارة الحقانيممة فقليممل جممد
بالنسبة لعدد المحاكم الشرعية المنوطين بالمراقبة علممى

ْن كان ثم من الموانعئجميع أعمالها القضائاية والدارية، ول
المالية ما يحول بين نظارة الحقانية ومرادها مممن التوسممع
في قلم التفتيش، وزيادة عدد المفتشين فيه؛ فقممد يمكممن
الستغناء عممن زيممادة عممددهم مؤقتمما، إلممى أن يتيسممر مممن
المال ما يكفي لذلك الغممرض، مممع اسممتفادة فائاممدة كممبرى
ربما كانت في الوقت الحاضر أرفع درجة من زيادة العدد،
ومراقبة العمال، وذلك بأن يوكل إلى القائام بأمر الصمملح
في المحاكم الشرعية التصرف في قلم التفتيش، فينتدب
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ن قضماة الممديريات، وأعضماء المجمالسلم العدد الكمافي م

الشممرعية بهمما، لمشمماركة مفتشممي النظممارة فممي عملهممم،
فيتمرنممون علممى أعمممال التفممتيش ويرفعممون عممن أعنمماق
المفتشين عبأ ثقيل من العمال المتراكمة لممديهم، وبممذلك
يصممبح قلممم التفممتيش المدرسممة الكممبرى لرجممال القضمماء
الشرعي ومحممك الختبممار بالعيمان للسمملطة القائاممة علمى
رؤوس الموظفين الشرعيين، على تفاوتهم في الدرجات.
وكلما مضممت علممى طائافممة منهممم المممدة الكافيممة للتمممرن
والختبار، ردوا إلى وظممائافهم، وجيممء بطائافممة أخممرى مممن
إخمموانهم ليممؤدوا ذلممك العمممل، ويسممتفيدوا تلممك الفائاممدة،
ويختبروا هذا الختبار من غير أن تخسر النظممارة فممي هممذا
ًا من المال. ولست مبالغمما إن قلممت أن مريممد السبيل شيئ
الصلح يمكنه أن يضم إلى المفتشين فممي قلممم التفممتيش
أربعة عشر منتدبا من المديريات الربعة عشر؛ بين قمماض
وعضو يفيدون ويستفيدون، وتتبين منازلهم ومراتبهممم فممي
القوة والضعف، ول يترتب على انتدابهم هذا إخلل بنظمماما
العمل في المديريات، فإن في أكثر المدن التي هي محل
المجلس الشرعي قاضيا جزئايا يصح انتدابه في الجلسممات
الكليممة، وليسممت بممالكثيرة بممل ربممما خل منهمما السممبوع
والسممبوعان، بمل الشمهر والشممهران، ومما عممدا ذلمك ممن
القضممايا الجزئايممة ل يصمملح أن يكممون شممغل شمماغل لقمماض
واحد، فضممل عممن اثنيممن أو ثلثممة؛ فممإن كممثيرا مممن محمماكم
المديريات ل تزيد قضاياها الجزئاية في الشهر عممن ثلثيممن
قضية، إن لم تنقممص عنهمما، ومهممما بلغممت مممن الزيممادة فل
تعجز قاضيا يستطيع أن ينظر الثلثين منها في يمموما واحممد
ول يممزال يممدعوهم علممى هممذا المنمموال ثممم يردهممم إلممى
وظممائافهم أفواجمما وزمممرا، مزوديممن بممما أوتمموا مممن العلممم
والعمممل، مممما يقتممدرون بممه علممى إدارة محمماكمهم فممي
مراكزهم. ومن تبين من حاله أنه ل يصلح للعمل ول تقوى
ال العممال، ن عنماء الشمغال وأثق عليه قمواه، أراحموه م
ليقوما مقامه من هو أقممدر علممى العمممل، وأعلممم بواجبممات
وظيفته منه، فل يمضي زمن حتى يصبح بين رجال القضاء
الشرعي من تفتخر بهم المة المصرية وتتباهى، وحممتى ل
تكون المحاكم الشرعية بسمموء سمممعة موظفيهمما وجهلهممم
بإدارة ما في أيديهم من العمال؛ الحجة البالغة إلى البممد
لدى من يوجه مطاعنه الشديدة إلى السلما والمسمملمين؛
وعلى هذا المثممال يفعممل قضمماة المممديريات، أو مممن يقمموما
مقممامهم، ل ينتممدبون القاضممي لمجممرد حضمموره الجلسممة،
ومشاركته سماع قضية من القضايا، بل ليلقوا إليممه درسمما
من واجبات وظيفته وكيفية سيرته مع الخصمموما وأصممحاب
الشغال، وإذا كممانت لممديه مشممكلت اسممتعانوا علممى حلهمما
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بأنفسهم؛ فإن أعياهم حلها دّونوها في مذكرة المشكلت،لم

التي يبعثون بها إلى قلم التفتيش لخذ رأيه فيهمما فممي كممل
شهر مرة على الكثر. ومممتى كممانت تلممك المشممكلت مممن
المور التي ل تختص بمحكمة دون أخرى، كان علممى قلممم
التفتيش أن يبعث بوجه الحل إلى جميع المحمماكم، ليكممون
الكل على بصيرة في أمرهم، وليتصل بعلم كممل واحممد ممما
اشتبه عليه وعلى غيره من القضاة الشممرعيين، ول ينبغممي
أن يمضي علمى قلممم التفممتيش سمتة أشممهر ل يتعهمد فيهما
ن المحماكم ًا م المفتشون جميع محاكم الممديريات، وشميئ
المركزيمة، ول يقتصمرون فمي تفتيشمهم علمى النظمر فمي
المضابط والسممجلت وممما حمموته الممدفاتر والوراق، ولكممن
يفاجئون القضاة في جلساتهم، ويراقبممون علممى أعمممالهم،
ويمدونهم بمعلوماتهم، هكذا يجب أن يكون قلممم التفممتيش
وأعمممال المفتشممين إذا تعهممدوا محكمممة مممن المحمماكم
الشرعية، ل أن تكممون وظيفممة قلممم التفممتيش والمفتشممين
منحصرة في تحقيق عريضة تقممدمت مممن مجهممول الممذات
معروف السم للنظارة بالطعن فممي قمماض أو كمماتب مثل؛
فإن ذلك ل يأتي بالفائادة التي وضع لجلها قلممم التفممتيش،

ول بشيء منها.

تفتيش محاكم المديريات علىَ المراكز التابعة
لها

إن نظارة الحقانية في غضممون السممنة الماضممية سممنت
لئاحة للتفتيش على المحاكم المركزية؛ حتمت فيهمما علممى
قضاة المديريات أن يفتشوا المراكز التابعة لهممم فممي كممل
ثلثة أشهر مرة على القل، فارتعدت فرائاص العمال فممي
ُيظهممر التفممتيش فممي أعمممالهم خللً، كل مركز؛ مخافممة أن 
وفي سيرتهم مطعنا، فجعلوا يتسابقون في إنجاز ما عهممد
إليهم مممن العمممل، وينفضممون غبممار التهممم عممن ظممواهرهم
وبمواطنهم، ولكمن لمم تكمد تلمك اللئاحمة تصمل إلمى أيمدي
ور بمنمع القضماة الشمرعيين، حمتى أتبعتهما النظمارة بمنش
العمل بها حتى يصدر من النظارة أمر بذلك، ولقممد تصممرما
العاما الماضي وذهب أكثر هذا العاما ولم تذكر النظارة أنها
حرمت التفتيش على المحمماكم الشممرعية بمنشممور لتممبيحه
بممآخر، فقممبرت تلممك اللئاحممة، وممما كممادت أن تتممم ولدتهمما،
واستودعت في زوايا النسيان، وتركت المحاكم المركزيممة
تتصرف كيف شاءت، آمنة مطمئنة أن يهتك أسممتار عملهمما
مراقب يحاسبها على القليممل والكممثير، ومممن يعممش يممر أن
الحكومممة سممتلقي تبعممة هممذا الخلممل علممى أعنمماق القضمماة
الشرعيين، وهي الضاربة على أيديهم لئل يعملوا لصلحه،
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وكثيرا ما كان يخطر ببالي أن النظارة ل تكتفي بممالتفتيشلم

في كممل ثلثممة أشممهر مممرة كممما جمماء فممي لئاحممة التفممتيش
(الملغمماة)؛ بممل تكلممف قضمماة المممديريات بمفاجممأة قضمماة
المحاكم المركزية ومباغتتهم بين حين وآخر، ليتحققوا من
قيامهم بما عهد إليهم من العمال، وليراقبوا سير القضمماة
أثناء انعقاد الجلسات، ليرشدوهم إلى الصواب، وينبهمموهم
على الخطأ، ويلقوا إليهم من التعاليم ما ينتفعممون بممه فممي
إدارة مراكزهم، وإصمملح شممأن الممموظفين التممابعين لهممم.
وليس ذلممك بممالمر الممذي يسممتهان بممه فممي طريممق إصمملح
ًا ممن المضممرات قبمل المحاكم الشرعية؛ فمإنه يمدفع كممثير
ًا ممن المنممافع اشتداد لهبها، وتطاير شممررها، ويجلممب كممثير
ًا بسمموء. ولكممي يكممون العمممل علممى بممدون أن يمممس أحممد
النظمماما التمماما؛ يجممب علممى قضمماة المممديريات أن يجمعمموا
لديهم قضاة المراكز التابعة لهم عقب الفسممحة القضممائاية
ليقرروا أياما الجلسات من كممل أسممبوع لكممل محكمممة فممي
عموما السنة، فإذا أراد قاضي المديرية أن يفتممش أعمممال
الجلسات كان على علم بأيامهمما، وإذا أراد التفممتيش علممى
ما سواها من الداريات لم يعقه عن إدراك مطلبممه عممائاق،
وإذا احتاج المر إلى انتداب أحد قضاة  المراكز إلى مركز
آخممر أو لمحكمممة المديريممة، كممان علممم القاضممي بأيمماما
الجلسات في كل مركز مأمنا من الخطأ فممي العمممال؛ إذ
لممول ذلممك لجمماز أن ينتممدب قاضمميا خصممص أياممما معينممة
لجلساته إلى محكمة خصصت تلك الياما بعينها لجلسمماتها،
فتتعطل إحداهما عن العمل ل محالة، وذلك ينمماقض علممى
خط مستقيم، الغرض الممذي اسممتبيح لجلممه أن يقمموما أحممد
القضاة مقمماما الخممر عنممد غيبتممه. وكممما يجممب تقريممر أيمماما
الجلسات في المحاكم المركزية؛ كذلك يجب فممي محمماكم
المديريات لجلساتها الجزئاية والكلية، وترسممل صممورة مممن
ذلك القرار إلى نظارة الحقانية للحاطة بها، وربممما احتمماج
قلم التفتيش إليها يوما من الياما، ويحفظ الصل بمحكمة

المديرية، ويرسل إلى كل مركز صورة منه.

التفتيش علىَ الرسإوُم

قد جعل من عمل القضمماة فممي تفتيشممهم أن يحاسممبوا
ًا الكتاب على ما هو في عهممدتهم مممن أوراق التمغممة إيممراد
ًا، وأن يتحققمموا مممن مطابقممة الرسمموما المممأخوذة ومنصرف
على كل مادة لما هو مدون بلئاحمة الرسمموما، ومممن توريمد
كممل مبلممغ وصممل إلممى أيممديهم إلممى خزينممة الحكومممة فممي
المواعيد المحددة لتوريده؛ بمقتضى الوامر والمنشورات.
وبالجملة في كل أمر ممالي إيممرادا أو مصممرفا يجممب علممى
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القاضي أن يفتشه تفتيشا مدققا، ويقدما تقريممرا بممما يممراهلم

من الملحظات، وأوجه الخلل فيه لنظممارة الحقانيممة، وممما
كان أغنى القضاة الشرعيين عن البحث فممي هممذه المممور
التي ل تعلق لها بالوظيفة القضائاية في شمميء؛ فممإن هممذه
المباحث عمممل كتممابي محممض ليممس مممن العممار أن يجهلممه
قاض شرعي، ولئن عملممه ل ينبغممي أن يكممون مممن عملممه،
وفي محاكم المديريات رؤساء كتاب هم أولممى بممأن يلقممى
إلى عهدتهم النظر في محاسممبة كتمماب المراكممز ومممأذوني
النكحة في البلد؛ لنهم أدرى بدخائال ذلك العمممل، وأعلممم
بمخبآته ممن لم يسبق له معاناته ول الشممتغال بممه، نعممم؛
إن اقتضممى الحممال نظممرا وتحقيقمما فممي شمميء علممى أحممد
الكتاب؛ فل بأس أن يتمموله القاضممي فيممما هممو مممن عملممه

دون سواه.

العقوُد العرفية

إذا صدر بيع أو رهممن أممماما المحكمممة المختلطممة، بعممث
بصممورته أو ملخصممه إلممى المحمماكم الشممرعية الممتي يكممون
العقار المبيع أو الرهون داخل في دائارة اختصاصها، لقيممده
بها في الدفاتر المعدة لذلك بمحاكم المديريات ومراكزها،
وما أكمثر همذا العممل، ومما أقمل جمدواه. ولقمد كمان لهمذا
العمل فائادة، أياما كانت المحاكم الشرعية لهمما الحممق فممي
إعطاء شهادة أو صورة عما هو مدون بدفاترها، مما صممدر
من العقود بالمحاكم المختلطة. أممما الن وقممد امتنممع ذلممك
بمنشممور أصممدرته نظممارة الحقانيممة؛ فل فائاممدة تنتظممر مممن
تدوينه بسجلت المحاكم الشرعية، حيث ل ينتفممع بممه فممي
أخذ صورة منه، ول شهادة به، ول يعممول عليممه فممي شمميء
من الشياء. ويكفي لنقل التكليف بمقتضمماه؛ أن يبلممغ مممن
المحمماكم المختلطممة إلممى المممديريات مباشممرة مممن غيممر
توسط المحاكم الشرعية فيه. ومع ذلك فإن التراجم التي
ترد إلى المحكمة الشرعية ل يمكممن التعويممل عليهمما؛ لنهمما
قد تشممتمل علممى عبممارات غيممر معقولممة المعنممى، ويتخلممل
بعض سطورها بياض؛ هو موضع كلمات ل يتم المعنممى ول
يفهم بدون ذكرها، ويوجد علممى بعممض الكلمممات شممرطات

تدل على اللغاء من غير أن تنبه عليه كتابة.

مرتبات الموُظفين في المحاكم الشرعية

إن قلممة المرتبممات فممي المحمماكم الشممرعية ل تختممص
بالقضاة دون بقية العمال، فمإن أكمبر وظيفمة كتابيمة فيمما
عدا محكمة مصر الشرعية؛ ل تكاد تبلغ وظيفة حاجب من
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جهة المرتب في غيرها من المحمماكم الهليممة والمختلطممة،لم

ّتمماب المحمماكم الشممرعية مظنممة الرشمموة، ولممذلك أصممبح ك
والتداخل في القضايا، وإعانة بعض الخصمموما علممى بعممض،
ولست أجد سببا لغممرس هممذه الخلق الفاسمدة والسمجايا
الذميمممة، فممي نفوسممهم أكممبر مممن قلممة مرتبمماتهم، وكممثرة
احتياجاتهم، وسد باب المل في وجوههم. فإن أنزه كمماتب
في المحاكم الشرعية كيفما كانت درجته مممن النباهممة [و]
المانة والنشاط والقتدار علممى العمممل؛ ل يطمممع أن يبلممغ
مرتبه الشهري أكثر من خمسمائاة قرش مثل. ولممه عينممان
يرى بهما من هو دونه في الفضل والثقممة يتنمماول أضممعاف
ذلك، ول يمضي عليه عامان حتى تغمره الجهممة الرئايسممية
عليه بزيادة في مرتبه، وترفع درجته إلى ما هو أعلى منها
مع بقائاه على عمله، وهو يشب ويشيب شممعره، ويتقمموس
ظهره، ويشتغل ليل ونهارا وراتبه كما هو ثلثمائاة قرش، ل
يزيممد ول ينقممص. فكيممف ل يعممذر إن طمحممت نفسممه إلممى
الرشوة، يسد بها خلته، ويقضي حاجته؛ فإن كممانت الهيئممة
الحاكمة تبغي أن تخفظ على موظفيهمما شممرف نفوسممهم،
والمانة علممى ممما اسممتودعتهم إيمماه مممن العمممال؛ فلتبممدء
بإغنائاهم عن التطلع إلى ما في أيممدي النمماس، ليربمموا فممي
نفوسممهم حممب النزاهممة عممما يممدنس أعراضممهم والعفممة،
وليجدوا من الممل فممي المترقي مما يمدفعهم إلمى التخلمق
بالخلق الفاضلة، والمحافظة علممى أن ل تمممس سمممعتهم
بسوء يكون عقبة في طريممق تقممدمهم، وشممينا فممي تاريممخ
حياتهم المعيشية. وليس القضاة الشرعيون بأحسممن حممال
من الكتاب والحجاب؛ فإن ممن الغريمب أن يمولى القضماء
رجممل يتنمماول مرتبمما شممهريا ل يزيممد عممن سممتمائاة قممرش،
ويوكل إليه الفصل في الخصومات بين الشريف والوضيع،
في القليل والكثير، ول تطمممح نفسممه إلممى ممما يتجمممل بممه
ًا في مجلس قضممائاه، إل أن يكممون مممن شممرف ليكون مهاب
النفس وعزة الجانب في الدرجممة المتناهيممة، وليممس ذلممك
بممالكثير الوجممود بيممن النمماس، وإن الحكومممة لتقممرن بيممن
القاضي الشرعي، والحاكم الداري، في كثير من أعمالها،
وتنزلهما منزلة واحدة، ثم شتان ما بينهما فممي المرتبممات؛
هر مائامة جنيمه، وهمذا يتنماول أربعمة ذلمك يتنماول فمي الش
عشر، وقد ل يعطاها بتمامها عندما ينقل من وظيفة عضو
إلى وظيفة قاض في مديرية. وأين يقع هممذا المرتممب مممن
احتياجمماته فممي المسممكن والمأكممل والمشممرب والملبممس
والخدما، وتربية الولد بالعلوما والمعارف، وما يلزما لحفظ
كرامته بين الناس، ومنزلتممه عنممد العامممة والخاصممة، ولقممد
أحسن نظار الحكومة وموظفوها ومستشاروها الجنممبيون
صممنعا؛ إذ رفعمموا أصممواتهم بالشممكوى مممن قلممة مرتبممات
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الموظفين فممي المحمماكم الشممرعية. ولكممن ممما الحيلممة إذالم

كممانت الماليممة ل تسمممح للمحمماكم الشممرعية بشمميء مممن
الزيادة في ميزانيتها إل إذا بلغت النهاية من الصلح، ولممن
تبلممغ النهايممة ممما بقيممت المرتبممات علممى حالتهمما الن؛ مممن
التناهي في القلة والضيق، وربما أمكن تدارك شمميء مممن
ذلك إن لم تسمح المالية بحل ما عقدته في التضييق على
المحاكم الشرعية وليس ذلممك إل بالقتصمماد فممي العمممال،

على الوجه التي بيانه.

المر الذيِ ل يتم بدونه الصلح

مهممما أجهممد مريممد الصمملح قممواه العقليممة والبدنيممة،
للوقوف على السباب التي قضت على المحاكم الشرعية
بالسقوط فممي مهممواة النحطمماط المممدني، وواصممل الليممل
بالنهار في تتبع ما عرض لعمالهمما مممن الخلممل والختبمماط،
فوضممع لهمما مممن النظامممات والقمموانين ممما إذا روعممي حممق
المراعاة كان الكفيل بحسممن إدارتهمما واسممتقامة أعمالهمما،
فلن يبلغ الغاية من عمله ول المقصممود مممن مجاهممدته، ول
تكاد نظاماته المؤسسة على أقمموى دعممائام العممدل وأقمموما
السبل وأوضحها تأتي بشيء من النتائاج الممتي يرمممي إليهمما
بعنايته، ويتوخاها بقوي عزيمته إذا لم يتخير لها من رجممال
العلممم والفضممل وطهممارة الذمممة، وسممعة الختبممار، ودقممة
النظر، وحسن التصرف في المور، وكمممال المعرفممة بممما
أحدثته الياما والليممالي فممي العوائاممد والخلق والمعمماملت،
من يؤديها حقها، ويوردهمما مواردهمما، ويممذهب بهمما مممذاهبه،
ويتصرف فيهمما علممى وفممق مما قصممد واضممعها؛ ممن إصممابة
العدل بقدر الطاقة، ودفع الظلم بقدر الستطاعة، فممإذا ل
بد لمن يريد أن يرى المحاكم الشرعية وقد أصبحت تزهممو
بحسممن نظامهمما واسممتقامة أعمالهمما، بعممد الخممبرة برجالهمما
وعمالهمما، أن يضممن بممما وصممل إليممه اجتهمماده مممن قممويم
النظامات العدلية، أن تعبث به أيدي الجهلء، وتتلعممب بممه
سخافة السفهاء فل يولي القضاء إل مممن جمممع إلممى سممعة
الطلع على العلمموما العقليممة والنقليممة، الخممبرة بالتقلبممات
الوقتية والحوال الزمنية مما لغنى لقمماض عممن العلممم بممه
وإن كان واحد عصره في الصول والفممروع، فقممد يختلممف
الحكم باختلف العوائاد ويتبدل بتبديل الزمان، وإنممي أبممرء
إلى الله وإلى النمماس أن يكممون فممي مقممالتي هممذه تجريممد
للمحاكم الشرعية من الرجال الكفمماء الموثمموق بهممم فممي
باب القضاء وفصل الخصومات، فإن ذلك مما أذهممب إليممه
ول أحب أن يحمل عليه مقالي، ولكن الحق أحق أن يتبممع،
أن بين رجال القضاء الشرعي من رؤيته عيب ومجالسممته
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دنس، وفيهم من ل قممدرة لهممم علممى العمممل، ول قمموة لممهلم

على الفصل في الخصومة بيممن النمماس، فممأحر بمممن يريممد
إصلح المحاكم الشرعية أن يقتلع منها من يعجممزه القيمماما
بوظيفته حق القيمماما، ومممن ل ينبغممي أن يكممون فممي عممداد
الموظفين الشرعيين لسوء سمعته وقبممح سمميرته، وليممس
من الواجب أن يكون ذلك العمممل دفعممة واحممدة بممل علممى
التدريج، ينزع منها السوء فالسوء والعجز فالعجز كلممما
ن المستحسمن أن أمكنت الفرصة من نزعه، وربما كان م
ل يمموزع الصمملح علممى جميممع المحمماكم الشممرعية فتضمميع
الفائادة المقصودة منه، ولكن يبدأ مريممد الصمملح بمديريممة
من المديريات، فينتفي لها من الكفاء وأهل الدراية قمماض
وعضوان لمجلسه الشرعي، وما يلزما لمراكز مديريته من
القضاة، حتى إذا وقع الفممراغ مممن مديريممة وطممابت نفممس
مريد الصملح واطمممأن قلبممه. التفمت إلمى مديريممة أخممرى
ففعممل بهمما مثممل ذلممك، وهكممذا حممتى يعممم الصمملح جميممع
المحاكم الشرعية، أما وضع واحممد مممن الكفمماء يحيممط بممه
اثنان ل ينتفع بهم في العمممل فممذلك تعجيممز لممه مممن حيممث
يراد انبعاث القوة العاملة فيه، وربما أسممقط قيمممة عملممه
في كثير من الحوال، وربما كمان للمحماكم الشممرعية ممن
ضروب الصلح طريق غير هذا، وإن كان فيممه شمميء مممن
الضرر على بعض الموظفين، ولكن المصلحة العامة أحممق
بممالنظر مممن المصمملحة الخاصممة، وذلممك بممأن يلغممى بعممض
المحاكم المركزية وتضم أعممماله إلممى أقممرب قمماض إليممه،
ويكتفى في محاكم المديريات بقاض ونائاب عنه، ول حاجة
إلى العضو الثالث، وفي الجلسات الكلية ينضم إليهما أحد
قضاة المراكز، حممتى إذا انفضممت الجلسممة عمماد إلممى مقممر
وظيفته، وإن كان ل بد من حفممظ كيممان مجلممس ل يرتبممط
بقضمماة المراكممز فل بممأس مممن إلغمماء بعممض المجممالس
الشرعية بالكلية، وليكن في كل مديريتين مجلس شرعي
واحد ينظر في قضاياهما الكلية، وليست بممالكثيرة حممتى ل
يقوما بها مجلس واحد. وبهذا الطريق يمكن انممتزاع مممن ل
يصلح للعمل من الموظفين ليممزاد فممي مرتبممات القممادرين
عليه، وكلما سممنحت الفرصممة لزيممادة مركممز مممن المراكممز
ًا في مستقبل اليمماما، وإذا مسممت الحاجممة الملغاة أعيد ثاني
لتشكيل مجلس كممان قممد ألغممي بالسممتغناء عنممه وأمكنممت
ًا، وهكممذا يكممون العمممل حممتى تسممتقيم إعممادته أعيممد أيضمم
المحاكم الشممرعية، وتأخممذ حظهمما مممن المرتبممات الكافيممة
لموظفيها بدون إجحاف ول ظلممم ول تقممتير علممى القضمماة

ّتاب والحّجاب. والك

زوجة الغائب والمعسر عن النفقة
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أجمع فقهاء الحنفيممة علممى أنممه ل يفممرق بيممن الزوجيممنلم

بالعسار عن النفقممة، ولكممن يفممرض لهمما القاضممي النفقممة
عليه، ويأمرها بالستدانة عليممه إلممى أن يقممدر لممه اليسممار.
وتجب الدانة على من تجب نفقتها عليه لمو لممم تكممن ذات
زوج، وكذلك الحكم في زوجة المفقود، ول يقضى بالفرقة
بينهما إل بعد موت أقرانه، وذهب الماما مالك رضممي اللممه
عنه إلى جواز التفريق بالعسار عن النفقممة، وكممذا الحكممم
في زوجة المفقود، وتؤجممل أربممع سممنين إن كممان لممه مممال
تستدر النفقة منه، وإل كانت كزوجة المعسر؛ يفرق بينهما
بل ضرب أجممل، ويجممب التفريممق بل أجممل إن خممافت علممى
نفسها الزنا ولو كان ذا مال، وقممد أرشممدتنا الحمموادث إلممى
أن المصلحة في هذا الزمان تقتضي العمل بمذهب الماما
مالك رضي الله عنه؛ تقليلً للفساد بقدر المكممان، وصممونا
للعراض عن البتذال. فحبذا لو أبيممح للقضمماة الشممرعيين؛
الحكم على غير المدون بكتب الحنفية رضوان الله عليهممم
مما ذهب أليه مالممك أو الشممافعي رضممي اللممه عنهممما فممي
هذه المسممائال، وذلممك ميسممور بالنسممبة للقضمماة فممي غيممر
مصر القاهرة، فإن خديوي مصر مأذون بتولية القضاة في
ما عداها من غير تقييد بمذهب. فلممه أن يممأذن مممن ولهممم
بالحكم على غير مذهب الحنفية، وأما الحوادث الممتي تقممع
بمصر من هذا القبيل؛ فيمكن الذن لقاضي الجيزة –الممتي
هي أقرب جهات القضاء إلى مصر –بسماع الممدعوى فيهمما
إذا قدمت إليه في محل قضممائاه، إن لممم يتيسممر استصممدار
أمممر سمملطاني لقاضممي مصممر بممالحكم علممى غيممر مممذهب
الحنفية فيها. ول بأس من الحتيمماط وزيممادة التممدقيق فممي
كيفيممة إثبممات العسممار، والغيبممة المنقطعممة حممتى ل يبقممى
موضع للشك أو الريبة، ويضاف إلى الغائاب المحكوما عليه
بالشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا إذا طلبت زوجته الفرقة.

دعوُىَ القرار

اعتاد وكلء الدعوى –إذا أفسدت فممي وجمموههم أبممواب
الدفاع عن موكليهم- أن يلجئوا إلى دعوى القارير الكاذبة
علممى خصممومهم؛ بممأنهم مبطلممون فيممما يممدعون، أو بممأن
ًا، وممما شمماكل ذلممك مممن شممهودهم كذبممة، أو شممهدوا زور
الدعاوى التي ل تقاما على صممحتها حجممة أو برهممان سمموى
شاهدين، بقليل من الدراهم نشتري ذممهم ليكممذبوا علممى
الله والناس، فربممما حضممر بمجلممس القضمماء رجممل يممدعي
الوراثة لمتوفى على خصم يدعي أنه هممو المموارث الوحيممد
لذلك المتوفى، ويقيم كلهما البينممة علممى دعممواه؛ فيممدعي
كممل منهممما علممى الخممر أنممه أقممر بممأنه مبطممل فممي دعممواه
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الوراثة، وأنه ل حق لممه فممي تركممة المتمموفى، وأن شممهودهلم

على دعواه كذبة، وأن الحق والستحقاق في تلممك التركممة
لخصمه دونه، ومممع ظهممور أن ذلممك تزويممر واحتيممال، كممان
القضاة الشممرعيون يفسممحون فممي مضممابطهم وسممجلتهم

، ليطفئوا نور الحق بممأفواههم، حممتىلتلك الدعاوى الكاذبة
صممدرت لئاحممة المحمماكم الشممرعية الحديثممة، وجمماء فيهمما

)  إذا ادعي صدور القممرار عنممد غيممر القاضممي29بالمادة (
في أثناء الدعوى والخصومة بيممن المتخاصمممين؛ فل يعمممل
به، ول تسمع دعوى القممرار بممذلك، فضممربت علممى أفممواه
المموكلء أن ينطقمموا بتلممك الممدعاوى الكاذبممة فممي مجلممس
القضاء، وعلى آذان القضمماة أن يسمممعوا تلممك المغيممرات،
ًا أراد ولكن كثيرا من القضاة تأولوا تلك المادة، وفتحوا بابمم
واضممعوا تلممك اللئاحممة أن يوصممدوه فممي أوجممه المزوريممن
والمحتالين، فقممالوا: إن قممول المممادة: فممي أثنمماء الممدعوى
والخصومة، يتعلق بصدور القرار، ل بقوله: ادعي، فيكممون
الممنوع سماعه بتلك المادة على هذا التأويل؛ هو القممرار
الصممادر فممي أثنمماء الخصممومة عنممد غيممر القاضممي، وبممذلك
استبقوا لنفسهم حق سماع القارير التي يزعممم مممدعوها
أنها سابقة على الخصومة، أو يسكتون عن تاريخ صدورها.
فعاد المر إلى ما كان عليه أولً، وانفتح ذلك البمماب الممذي
ل يلجه إل مزور أو محتال؛ فمإن المذي يسمتطيع أن يمدعي
ًا يسممند صممدوره إلممى حممال الخصممومة ويممأتي عليممه إقممرار
بشاهدين؛ ل يعجزه أن يدعي ذلك القرار بعينممه، ويسممنده
إلممى تاريممخ سممابق علممى الخصممومة، والممدعوى الممدعوى،
والشاهد الشاهد والقاضي القاضي. وأي فممرق بيممن إقممرار
يقول مدعيه أن فلنا قد أقر في حال الخصومة أنه ل حق
له في دعواه، وأنه مبطل فيهمما، وأن فلنمما وفلنمما شممهوده
عليهمما كذبممة مممزورون، وبيممن قمموله أنممه أقممر بممذلك قبممل
الخصممومة، فتقبممل البينممة علممى أحممدهما دون الخممر. وأن
موضع القصد من تلك المممادة هممو سممد البممواب فممي وجممه
مدعي الكذب والبهتان حتى ل يسممتطيل لسممانه إلممى غيممر
حقه، ل أن يتأول في المادة بما يخرجهمما عممما ترمممي إليممه
مقاصممدها، ويتوخمماه واضممعها، ثممم يقممال: هممذا حلل وهممذا
حممراما. وإن رجل لبممث جملممة أعممواما يممتردد علممى أبممواب
المحمماكم الشممرعية لثبممات حممق فممي تركممة أو وقممف مثل،
وأنفق كل ماله أو جله لثبات ذلك الحق؛ ل يستطيع عاقل
أن يتصور أنه يقر على نفسه بأنه مبطل في دعممواه؛ وهممو
لم يزل يطالب بحقه ويقيم الوكلء لثباته، ويقرع البممواب
لدراكممه؛ فلممو تنبممه القضمماة إلممى موضممع القصممد مممن تلممك
المادة، لما تأولوا فيها بما تأولوا، ولما اشتبه عليهممم المممر
في عدما سماع دعوى القرار أثناء الخصومة، ولممو أسممنده
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مممدعيه إلممى ممما قبممل إقامممة الممدعوى، إل أن يكممون بيممدهلم

مكتوب يدل عليه، ل مطعن فيه بتزوير أو نحوه.

عدم العناية بالمحاكم الشرعية

لممم يقتصممر عممدما العنايممة بالمحمماكم الشممرعية علممى
الجحاف بحقوق موظفيها في المرتبممات، ول علممى الضممن
عليها بالنظامات القويمة، ول على إهمالها من انتقمماد ذوي
ل تعمدى ذلمك إلمى الجمدران الكفاءة والنزاهمة لدارتهما؛ ب
ًا مممن المحمماكم الشممرعية ل يسممتطيع والحيطان؛ فإن كثير
من يحب الحيمماة أن يقضممي فيهمما سماعة مممن أيماما حيمماته،
وليس بها من الفراش ما يصمملح للجلمموس عليممه، وأقسممم
وى كرسمي بالله لقمد دخلمت محكممة فمما رأيمت فيهما س
واحد، ولقد رأيت بعيني بصممري خطابما لقمماض يشممكو فيممه
إلى نظارة الحقانية ما عليه محكمته؛ يممذكر فممي كتممابه أن
عمممال المحكمممة يجلسممون علممى صممناديق الغمماز، إذ ليممس
لديهم ما يجلسون عليه؛ فممإذا كممان هممذا حممال الممموظفين،
فما ظنك بأصحاب الدعاوى. وهكممذا يكممون بيممت القاضممي
ومجلممس حكمممه تحممت تصممرف نظممارة الحقانيممة، ومممأمور
المركممز تشمميد لممه نظممارة الداخليممة القصممور العمموالي،
وتفرشها بأفخر المفروشممات، ليكممون مهابمما أممماما العامممة،
وممما لنمما وللداخليممة، إن الحقانيممة نفسممها لممم تبخممل علممى
المحاكم الهلية بشيء من ذلك؛ فهممذه القصممور المشمميدة
للمحاكم الهلية وفي جوارها القبممور المخصصممة للمحمماكم
الشرعية، شاهد عدل وناطق بحجة، وإلى الله المشتكى.
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لم

صورة خطية بإسناد الشيخ أحمد شاكر لصحيح
البخاري

من طريق ابن حجر العسقلني
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شرح أحمد محمممد شمماكر علممى ألفيممة السمميوطي فممي
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زاد المعاد لبن القيملم

إعلما الموقعين لبن القيم
إغاثة اللهفان لبن القيم

النصممف الثمماني مممن التهممذيب لبممي جعفممر محمممد بممن
الحسن الطوسي شيخ الشيعة 

قواعد الحكاما لبن المطهر الحلي من أئامة الشيعة
شرائاع السلما لنجم الدين بن سممعيد الحلممي فممي فقممه

الشيعة
المسند للماما أحمد بن حنبل شرح أحمد محمد شاكر

تفسير الطبري تحقيق ومراجعة محمممود محمممد شمماكر
وأحمد محمد شاكر

عمدة التفسير اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر

ثممم أكممثر الكتممب المعروفممة فممي الفقممه فممي المممذاهب
المختلفة، وفي التفسير والحديث وغير ذلك، مما ل داعممي

للطالة بذكره.

والحمد لله رب العالمين.
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لم

فهرسإت

الموُضوُع

مقدمة المؤلف

مقدمة بقلم الستاذ الشيخ محمد حامد الفقي

تمهيد

عقد الزواج وحق فسخه

الطلق الجائاز وغير الجائاز

الطلق في الجاهلية والتشريع السلمي فيه

اليات الواردة في الطلق

حديث ابن عمر في طلق الحائاض وعدما وقوعه

رسم أحوال الطلق

ًا الطلق بثلث تطليقات جميع

حممديث ابممن عبمماس فممي إمضمماء عمممر الطلق ثلث
تطليقات

تحقيممق موضمموع الخلف فممي الطلق الثلث وإبطممال
لفظ (طالق ثلثا) وبيان أنه ليس موضوع خلف

بيان أن حقيقمة الخلف همو فمي التطليممق ثلث مممرات
في عدة واحدة، وأنه هل المعتدة يلحقها الطلق؟

الكلما فممي التطليممق ثلث مممرات: هممل يقممع واحممدة أو
أكثر، وأحاديث ابن عباس في ذلك

تشريع الطلق، والمقصود منه

قصة الطلق وأحكامه

عدما إمكان الطلق أكثر من مرة

)110(والجهاد التوحيد منبر



نظام الطلقا 
في السإلم 

الالسإــــــــــ
المتعجلون في الطلقلم

عمل عمر في إلزاما المتعجل بالطلق

اختلف الصحابة ثم التابعين في الطلق المكرر

خطأ الفقهاء في فهم ما عمله عمر

مشكلة الطلق وخشية الناس الكلما فيها

المصلحون من العلماء

دعوى بعض العلماء نسخ الحديث والرد عليه

دعوى الجماع

حقيقة الجماع

كلما ابن القيم فيما عمله عمر من إلزاما الطلق

نقد إسناد أثر نقله ابن القيم

1929) من قانون سنة 3و2الكلما على المادتين (

الشهاد على الطلق والرجعة

بطلن الرجعة بقصد المضارة

وجوب المتعة للمطلقة

عدة المرتابة

اقتراح بالحكاما المختارة في الموضوع

تقرير الشيخ أحمد شاكر

مراجع الكتاب

الفهرس
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لم
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