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  الـرد العلمـي
  مـن أنكـرعلى 

  األلفـاظ نطقجرد وقـوع الطـالق مب
  

  
  
  
  

  إعـداد
  أمحـد خالـد الطحـان
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فالواجب على من علم ذه الـشريعة ولديـه         : "قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا    
 ،منكرا همِل وينهى عما ع   ، معروفا همِل أن يأمر مبا ع    ؛حقيقة من معروفها ومنكرها   

 واإلنكار على   ، واألمر بفعله  ، وال يسقط وجوب العمل به     ،فاحلق ال يتغري حكمه   
  " . أو ابتداع مبتدع، أو اجتهاد جمتهد، مبجرد قول قائل،من خالفه

   ٩٨٤ ص السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار
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  املقـدمـة
 غى يف كـل آن وشـان،     احلمد هللا الذي فتق ألسنة عباده بالبيان، وأجراها بـاللُّ         

الـذين  والصالة والسالم على النيب املصطفى من ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه       
 والتابعني ومن تـبعهم بإحـسان مـا         ،اننج واجلَ هآمنوا به وعزروه ونصروه باملُ    

  .ريان وسطع النامللوانتعاقب 
  :أما بعد

رجـت للنـاس يـأمرون       هلذه األمة أن تكون خري أمـة أخ         تعاىل فلقد شاء اهللا  
من أهواء اإلنسان ووسـاوس     باملعروف؛ وهو شريعة الرمحن، وينهون عن املنكر        

 :رمحـه اهللا امة ابن القيم يقول العلَّبذلك، الشيطان، وال تستقيم حياة اإلنسان إال       
حاجة الناس إىل الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إىل كـل شـيء، وال نـسبة               "

  .)١("ا، أال ترى أن أكثر العامل يعيشون بدون طبيبحلاجتهم إىل علم الطب إليه
لظـواهر الـسلوكية    ة، وا املادية واالجتماعي  ويف هذا العصر الزاخر بالصراعات    

ـ   ؛  ةسة ِحيال الشريعة الرباني   ة، واملفاهيم املُنتكِ  واألخالقي رار يف  يسعى مهازيلٌ وأغْ
ـ عاء أهل العلم، وخ   غَرهم هجوع بعض ضلَ   ،  تانك والبه فنشر اإل  وت ضـوء   فُ

     بعضهم، وتراءت هلم ساحة العلم تِفص   ـ  ،ار، فظنوا بأنفسهم خري ِس وحـم   بوا أ
يِسحنون صعا، فَنجالَلَوا ِخاسالد ار، وهللا در املتنيب حني قالي:  

  ونَ الغضنفَر الرئْباالـأنْ يك   -  -  -  اٍد حلَاجٍة يتمنىـكُلُّ غ
  االزان وحده والنع الطِّبلَ طَ-  -  - ٍض بأرا خال اجلبانُوإذا م

يخدعون ِضعاف العقول، بكالم غـري معقـول كأنـه مـن صـحيح              فهؤالء  
 ضـعفاء   ، ضالٍل بِعيدٍ  يف، وهم    بأٍس شديد  وأُول، فيتوهم البليد أم       ..!!املنقول
  . العلمِبالِئ على النزال يف حتقْوى قلوم ال األحالم

إذا صوت العصفوروليثٌ - -  - ه  طار فؤاد حديد عند الثرائِداِب الن   
                                                

 ).٢/٢(مفتاح دار السعادة :ينظر )  ١(

 



 ٤

، دون متييز بني فجر الليل       مسع الديكَة تصيح فصاح      ، كالفَروج  يصوت أحدهم 
  ..!!  وفجر الصباح

 يـة وا بشهادات ِعلمية أو انتسبوا جلامعات عامل      سرت، وإن ت  هكذا هم أعداء الدين   
 على املرأة وِحجاا، وعلى القَوامِة وأرباا، وكان من شر مـا            يتجرءون،  ..!! 

؛ الدعوة إىل إبطال الطالق وعدم وقوعه       ابتدعوه، وطاروا به وبني الناس أظهروه     
  ...!!  كما يقول القانون أو يف احملكمة،ما مل يوثق عند املأذون

. ، وعدم توثيقه خيالف القانون    لوضعي ا ألن  توثيق الطالق هو األصل يف القانون       
   )١(فجعلوا الشرع اإلهلي تابع للقانون الوضعي

 أم يدعون الوسطية يف الفكـر، وال  – وهؤالء عجائبهم ال تنقضي     –والعجيب  
الـدين  "  يف جلبـاب ؛      ونيعيـش  ، )٢( مقلوب الفكر  حول حيومونيدرون أم   

فروعه، وقواعده وحمكماتـه،    ، فتسامح يف كل شيء ؛ يف أصول الدين و         "تسامح

                                                
فقه املصريني يف إبطال الطالق الشفوي : هذا كتاب مسيته: أحدهم سكب ِحربا على أوراق وقال) ١(

ا ، وظن أنه جاء باحلجج اليت ال تدحض، وثلثي هذه األوراق ال عالقة هلللمتزوجني بالوثائق الرمسية
، لو أكلته املاعز النتفع به خلْق كثري حلما ولبنا، وهللا در )والثلث كثري ( باملوضوع، والثلث الباقي 

رق بني فَ وناقد ال ي،فكم من مؤلف حاطب ليل، وجارف سيل: حني قالالسيوطي رمحه اهللا اإلمام 
  .يت تؤديه إىل اهلاوية ويأيت ببعض احلجج الواهية ال،ور رغيفد ويظن أن كل م،الصحيح والضعيف

:  خطأ من الناحية اللُّغوية والشرعية، وصوابه أن يقول الطالق الشفويقوله يف عنوان كتابه: ملحوظة
الطالق القويل، أو  اللفظي، ألن اللفظ أو القول يف اللغة معناه الكالم املنطوق، وعلى هذا سار علماء 

 بعضهم جعل اللفظ يقابل اإلشارة، واإلشارة تشمل الشريعة يف كل مؤلفام األصولية والفقهية، حىت
أعضاء اجلسم ؛ من اليد والعني والشفة، وذا أصبح اللفظ املنطوق يقابل اإلشارة بالشفة، والذي 

فتأمل حكمة اهللا سبحانه يف عدم توفيقه . عناه صاحب الكتاب املذكور إمنا هو اللفظ وليس اإلشارة
 ..!!  له يف عنوان كتابه

  الفكر مقلوب الكُفر العلماء إىل أن بعضب ذه)٢(
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 ومقاصده وملَّسار املاء ، ال يرتوي منـه إن              مخاته، حىت صار الدين يف رأسه كب
   )١( التباعئ،  فكيف باألتباعِم به إن قَ، أو يتطهرظَِمئ

يستمسكون باألحاديث الضعيفة واملوضوعة، واآلثار املوهومة، واألقوال العِفنـة         
رذولة املذءومة، يستعذبون الرِجيـع، ويـستملحون قـول         املعطوبة، واحلُجج امل  

 شنيع، ديدم الكَِذب، والنفور      وفعل الوضيع، ويتهجمون على الضليع بكل قول     
من كل مستحسٍن عِذب، جتتذم فضائيات اخلنا، فيقَننون بأقواهلم الزنا، يِحلُّون           

 قولٌ الكـوه  )٢(" ل عند اهللا الطالقأبغض احلال"ما حرم اهللا، ويحرمون ما أحلْ،    
 طارت به عنهم األغْصن، فانكـشفت عـورام،         )٣(" استفِْت قلبك "باأللْسن، و 

وبانت سوءام، فما تابوا وال رجعوا ، وال أنابوا وال هجعوا، نعوذ باهللا منـهم،               
، أو  ونربأ إىل اهللا من كل من قال أو أُعجب بقوهلم، أو فَعل مثلهم، أو دافع عنهم               

  ساعدهم أو زين هلم أمرهم
ولقد حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء وأشباههم، وحذر من ضالهلم أو              
االفتتان م ، فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                

 يأتونكم مـن األحاديـث مبـا مل    ،الون كذابونجيكون يف آخر الزمان د :" قال
  )٤("موكُنِتفْونكم وال يلُِّض ال ي، فإياكم وإياهم، وال آباؤكمتسمعوا أنتم

، إال أنه   ِنتاجهم والتعفف عن اخلوض يف      ومع الشعور الدائم بالغثيان من أقواهلم،     
 ولو  ، وصب احلميم يف هذه احلالقيم،     وال بد من بيان الصواب وإظهار احلق املبني       

                                                
  :  وهم ليس فيهم كبري وال صغري، وكلهم يظن نفسه متبوعا، ويصدق عليهم قول الشاعر)١(

   لذي ِكبرة منهم على ناشئ فضال- - -سواء كأسنان احلمار فال ترى 
سواسية كأسنان : لواكأسنان املشط، فإن أرادوا االستواء يف الشر قا: وكانت العرب تقول للمساواة 

 .احلمار، والبيت السابق ينسب إىل كُثَري عزة يف هجاء بين ضمرة
  أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف:أخرجه)  ٢(
  وهو حديث ضعيف١٧٩٩٩ اإلمام أمحد يف املسند رقم :أخرجه)  ٣(
  )٧( م ، رقباب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملهامسلم،  :أخرجه)  ٤(
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فرق النـاس بـني   ، ومل يالدينمعامل ترك أهل احلق أهل الباطل يعربدون لذهبت        
 فيتـدينون بالباطـل     ، من الدين والـشرع     الباطل اظنوورمبا  التوحيد والشرك،   

 إظهارا للحق ودحضا للباطل ، وإعذارا إىل        ؛ لذا كانت هذه الورقات    ،ويعتقدونه
  .ولعلهم يتقوناهللا 

  :ولقد انتظم هذا العمل يف اخلطة التالية
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  خطـة البحـث
  :املقدمة

   أمهية املوضوع ، وخطة البحث: تشتمل علىو
  جهل املنتسبني للعلوم الشرعية : املبحث األول

  :ويشتمل على ثالثة مطالب
  التحذير من ترئيس اجلهلة: املطلب األول
  خطورة الفتوى بغري علم: املطلب الثاين

  مفاسد جهل املنتسبني للعلم مبقاصد الشريعة ومآالت األفعال: املطلب الثالث
  قواعد مهمة وضرورية: بحث الثاينامل

  :ويشتمل على مثانية مطالب
  األحكام التكليفية والوضعية: املطلب األول
  الشريعة قائمة على التيسري ورفع احلرج وتلبية حاجة اتمع: املطلب الثاين

  إعمال الكالم أوىل من إمهاله: املطلب الثالث
   ال تؤثر يف احملكماتالضرورات تبيح احملظورات لكنها: املطلب الرابع

  "ال إنكار يف املختلف فيه: "ضبط قوهلم: املطلب اخلامس
  .، ال تفيد املنع مطلقا"تقييد املباح"قاعدة : املطلب السادس
  ختصيص العموم ال بد له من دليل صحيح :املطلب السابع
  القانون الوضعي ليس مرجعا شرعيا :املطلب الثامن
  الم الطالق يف اإلس: املبحث الثالث

  :ويشتمل على أربعة مطالب
  الطالق يف اإلسالم من احملكمات الثوابت: املطلب األول
  مسألة توثيق الزواج والطالق: املطلب الثاين

  " ثالث جدهن جد: " املطلب الثالث
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  اء احلفاظ على األسرة عاد :املطلب الرابع
  فاظالرد على من أنكر وقوع الطالق مبجرد نطق األل: املبحث الرابع

  :ويشتمل على ثالثة مطالب
  أدلة املنكرين: املطلب األول
  .عرض كالمهم على ما تقرر من قواعد األصول والفقه: املطلب الثاين

 ولو شاء ربك ما فعلوه: املطلب الثالث
  :وأخريا

 ومـن  الضالل وأهلـه،  وأعوذ به من ،ى والسداد والرشاددأسأل اهللا سبحانه اهلُ 
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه         بطن،  الفنت ما ظهر منها وما      

  .أمجعني
                           وكتبه الطامع يف عفو ربه الكرمي

                           أمحد بن خالد الطحان
                           مكة املكرمة
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  جهل املنتسبني للعلوم الشرعية : املبحث األول
بـاب  :"  البخاري رمحه اهللا يف صـحيحه  )١( الفَهامة حممد بن إمسعيل مامذكر اإل 

 )١٩ حممد(﴾  فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإلَّا اللَّه        ﴿ العلم قبل القول والعمل لقول اهللا تعاىل      
   "وإمنا العلم بالتعلم ... فبدأ بالعلم

 أراد بـه أن     :بن املنري اقال   :"  بقوله  احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهللا      وعلَّق
 ألنـه   ؛ فهو متقدم عليهما   ، به إالالعلم شرط يف صحة القول والعمل فال يعتربان         

 فنبه املصنف على ذلك حىت ال يسبق إىل الـذهن           ،مصحح للنية املصححة للعمل   
  )٢(." وين أمر العلم والتساهل يف طلبه،" بالعملإالإن العلم ال ينفع " :من قوهلم

  التحذير من ترئيس اجلهلة :املطلب األول
إن أعظم وأشرف وظيفة يف الكون هي تبليغ العلم الشرعي وبيانه للناس، فهـي              
وظيفة األنبياء مث ورثتهم من العلماء، لذلك يستغفر للعـامل ويـدعو لـه كـل                

قال رسول اهللا صـلى اهللا  املخلوقات، حىت النملة يف جحرها، واحلوت يف البحر،  
 حـىت النملـة يف      ،مالئكته وأهل السموات واألرضـني     إن اهللا و   :"عليه و سلم  

  )٣(" وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري،رهاجح
 صلى   النيب وإن من بديع دالئل النبوة ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما أن           

 ينتزعه من صـدور العلمـاء،       ايقبض العلم انتزاع   إن اهللا ال  :"اهللا عليه وسلم قال   

                                                
وحنوهـا مـن األمسـاء      .. إبرهيم، وإمسعيل، وإسحق ، وسليمن، وقرون ، وهرون ،        : األمساء)  ١(

األعجمية كتابتها بدون األلف أصح لغة من كتابتها باأللف ، وحتذف استثقاال هلا كما قال ابن قتيبة     
ـ     ٢٢٨حذف األلف من األمساء وإثباا ص       :يف أدب الكاتب ، باب       ى ذلـك يف     ، وقد ِسرت عل

 . البحث كله 
 )  ١٦٠/ ١( فتح الباري : ينظر )  ٢(
، وصـححه   ) ٢٦٨٥( ، رقـم     على العبـادة   الفقه باب  ما جاء يف فضل        أخرجه الترمذي،   )  ٣(

 .  األلباين

 



 ١٠

ا جهاال،  وسء عاملاً اختذ الناس ر    ِقبم بقبض العلماء، حىت إذا مل ي      ولكن يقبض العل  
  . )١("وا وأضلوالُّضلوا بغري علم، فَئفس

 فمن شرف العلم أنه يدعيه من ال يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه، ومـن قبـيح                
اجلهل أنه يِفر منه من هو أهله، ويكَشر عن أنيابه إن وِصف به أو نـِسب إليـه،      

ن أقبح القُبح أن يتعلم متعلم بعض العلم مث يظن بنفسه األهلية فـيفيت النـاس                وم
  ويلَبس عليهم دينهم باستخدام مصطلحات العلماء 

  )٢(  وأكثرهم عند الفتاوى يكَذِْلك  ميدون لإلفتاء باعا قصرية 

  فيهرفون مبا ال يعلمون، ويتكلمون مبا ال يفهمون 
  !؟ ومن أنتم حىت يكون لكم ِعند       ا غري جائزيقولون هذا عندن

ـ ءر:" فهؤالء هم الذين عناهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بقولـه           وس ـ ا ج االه" ،
 صـفات   بيان بعـض  ميكن  وفكيف مييز الناس بني العامل ، ومن يتشبه بالعامل ؟،           

  : العامل احلقيقي يف النقاط التالية 
م األساسي وشغلهم الشاغل أـم       مبعىن أن عمله   العلماء ورثة األنبياء   - ١

، ال يـسعون إىل مناصـب وال    إىل احلق ويرشدوم إليه    الناس يهدون
  .سلطة بل يفرون منها

؛ ال ليماري به العلمـاء، أو ليجـاري بـه            تعاىل   يطلب العلم هللا  أن   - ٢
السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليوسع لـه يف اـالس،           

 والصالت، ويلقى عليه هالة من التقديس فيمـدح         وتغدق عليه اجلوائز  
تشبع مبا مل يمبا ليس فيه، ويفيغدو كالبس ثويب زورطَع  . 

                                                
ومسلم يف باب رفع العلم وقبضه ، )١٠٠(برقم  أخرجه البخاري يف باب كيف يقبض العلم) ١(

  . )٢٦٧٣(برقم  لزمانوظهور اجلهل والفنت يف آخر ا
كذلك قال فـالن،  : يقول: ، ويكذلك، أي) ٤/٢٠٨(البيت ذكره ابن القيم يف إعالم املوقعني  )  ٢(

 .  بدون دليل من كتاب أو سنة

 



 ١١

 ﴾  ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعبـاِدِه الْعلَمـاءُ       ﴿  : اخلشية من اهللا قال تعاىل     - ٣
. ل، وعدم اادلة يف الباط    االنقياد للحق ، واخلشية هي    )٢٨من اآلية : فاطر(

 أن العبد إذا خولف ورد عليه بـاحلق اسـتقبل ذلـك            : اومن عالما
 .بالقبول واالنقياد

، ألم عاصروا النيب صـلى اهللا  اعتقاد عقيدة السلف الصاحل ومنهجهم     - ٤
ا جاء عن طريقهم    عليه وسلم، وشهدوا نزول الوحي، وألن الشرع إمن       

هذا ال ينفي   ، وأفهم ملسائله وأدرى بأسباب الرتول، و      وهم أعلم به منا   
 ولكن على منـهاجهم     التعامل مع املستجدات واملستحدثات املعاصرة    

 .كما تعاملوا مع مستجدات زمام
غضهم ومعادام،   م وب  هري والتش ،تعظيم السنة وحماربة البدعة وأهلها     - ٥

، واملعاداة ال تعين     يوايل أهل السنة، ويعادي أهل األهواء والبدعة       فالعامل
 .القطيعة املطلقة بل عدم حضور جمالسهم واجتناب نواديهماخلصام و

 ويرجع عن الباطل إذا أخطأ، فالرجوع إىل احلق خري من           ينصاع للحق  - ٦
 .وال يتكرب أو تأخذه العزة باإلمثالتمادي يف الباطل، 

  الـنيب   والدليل عليها قـول   ،   الفنت جنوم يهتدى ا يف ظلمات    العلماء   - ٧
ل العلماء يف األرض كمثـل النجـوم يف         إن مث ":صلى اهللا عليه وسلم   

السماء؛ يهتدى ا يف ظلمات الرب والبحر، فإذا انطمـست النجـوم            
فال جيوز لـه أن     . رواه اإلمام أمحد يف مسنده      " أوشك أن تضل اهلداة   

هدايتهم للصواب  ) أي إذا مل يفعله يأمث      ( يعتزل الناس بل واجب عليه      
 .وحتذيرهم من اخلطأ

، وهـي مهمـة     النهي عن املنكر وعدم كتمان العلم     األمر باملعروف و   - ٨
 : تعـاىل   اهللا والدليل عليها قـول   ،  لماء اليت من أجلها تعلموا العلم     الع
﴿           تحالـس أَكِْلِهـمو الِْأثْم ِلِهمقَو نع اربالْأَحونَ واِنيبالر ماههنال يلَو

 



 ١٢

وِإذْ أَخذَ اللَّه    ﴿   : وقوله تعاىل  ،) ٦٣:املائدة (﴾لَِبئْس ما كَانوا يصنعونَ   
ِميثَاق الَِّذين أُوتوا الِْكتاب لَتبيننه ِللنـاِس وال تكْتمونـه فَنبـذُوه وراَء            

  ) ١٨٧:آل عمران (﴾ظُهوِرِهم واشتروا ِبِه ثَمناً قَِليالً فَِبئْس ما يشترونَ
خوفا  لو أن العلماء تركوا الذب عن احلق،      :"   قال ابن الوزير رمحه اهللا    

العواصم من  ( " من كالم اخللق، لكانوا قد أضاعوا كثريا وخافوا حقريا        
  ) .١/٢٢٣القواصم 

ليه وسلم والصحابة رضي  أن يتشبه يف مسته وهيئته بالنيب صلى اهللا ع - ٩
  . ،  مع حسن اخللق، ولني اجلانباهللا عنهم

 والْعـصِر  ﴿ :  تعاىل  اهللاوالدليل قول، س العمل بالعلم وتبليغه للنا  -١٠
 ِإالَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا       ِإنَّ اِإلنسانَ لَِفي خسٍر     

ِإالَّ الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا        :" فقولـه  ، ﴾ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر    
 اإلميان أوال مث العمـل مث التواصـي         عين أن؛ ، ت "الصاِلحاِت وتواصوا   

 . والصرب باحلق
فهذه عشرة كاملة وهي اختصار لعشرات الصفات اليت جيب اتصاف أهل العلـم     

، وـذا ميكـن   ا ، وهي امليزان اليت يوزن عليها كل من انتسب للعلم الشرعي          
نيب صـلى اهللا  متييز العامل عن اجلاهل أو من يدعي العلم أو كما ورد يف حديث ال            

ويف هذا احلديث   :" قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا     ،  " رءوسا جهاال :" عليه وسلم 
 وفيه أن الفتوى هي الرياسة      ، والتحذير من ترئيس اجلهلة    ،احلث على حفظ العلم   

  )١("قدم عليها بغري علم وذم من ي،احلقيقية
  
  
  

                                                
 )  ١٩٥/ ١( فتح الباري : ينظر )  ١(

 



 ١٣

  خطورة الفتوى بغري علم: املطلب الثاين
: قيل احلنبلي رمحه اهللا يف مقدمة كتابه الواضح يف أصول الفقـه           قال اإلمام ابن ع   

لن خييب عن درِك البغية من صدق نفْسه الطَّلَب، وبلغ ِجده يف االجتهاد لدرك              "
،  مث فزع إىل اهللا سبحانه فيما وراء جهده، طالبـا لإلعانـة علـى درك                املطلب

والَِّذين جاهدوا  ﴿  : ة، واثقا بقوله سبحانه   اإلصابة يف قصده حبسن التوفيق واهلداي     
   .انتهى كالمه رمحه اهللا " )٦٩ العنكبوت(﴾  ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا 

فمن كان صادقا فيما بينه وبني نفسه يف الوصول للحق فإنه سيصل إليه، وكل ما               
وإن مـن أعظـم   جيتهد لدرك مطلبه وما ينشده،  يستعني باهللا تعاىل وعليه هو أن 
 فكل إنسان حياول الوصول إىل بغيته دون تعـب أو           ،"االستسهال: "أدواء العصر 

 فمن أراد أن حيصل على فتوى يف أمر وقع له، فإنه يستسهل فيـسأل أي                جهد،
شخص حىت لو مل يكن عاملا ، والذي يسأل يستسهل يف اإلجابة وال يتعب نفسه               

 ويف استنباط ما يـدل      أهل العلم يف املسألة،    معرفة آراء    وأالدليل،  يف البحث عن    
  . الدليل أو النصعليه

فيِضلُّون الناس جبهلـهم، فيعـاين       ، واختاذ اجلُهال رءوسا   ،وهذا من أعظم اجلهل   
: الناس من ضالهلم وظالم جهلهم وهذا الذي قال عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم             

وال تقُولُوا ِلما تـِصف  ﴿: اهللا تعاىلقال ، وقد "وا وأضلوالُّضوا بغري علم، فَ  لُِئسفَ" 
               ِإنَّ الَّـِذين لَى اللَّـِه الْكَـِذبوا عرفْتِلت امرذَا حهاللٌ وذَا حه الْكَِذب كُمتأَلِْسن

﴾ متاع قَِليـلٌ ولَهـم عـذَاب أَِلـيم          يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب ال يفِْلحونَ     
أجرؤكم علـى الفتيـا     ":صلى اهللا عليه وسلم    وقال نبينا ،  )١١٧-١١٦:النحل(

  .)١("أجرؤكم على النار
يا بردها على الكَِبِد أن تقول ملـا   ": أنه قال  رضي اهللا عنه    بن أيب طالب   عن علي و

  ."اهللا أعلم: ال تعلم
                                                

 ].١٥٧[أخرجه الدارمي يف سننه برقم )  ١(

 



 ١٤

وكيـف  : إذا سئلتم عما ال تعلمون فاهربوا، قيـل       ": أنه قال  رضي اهللا عنه  وعنه  
  .)١("علم اهللا أ: تقولون: رب يا أمري املؤمنني؟ قالاهل

هي مسألة خفيفة   : ال أدري، فقيل  ": عن مسألٍة فقال   رمحه اهللا وسئل اإلمام مالك    
  )٢("ليس يف العلم شيء خفيف: سهلة، فغضب، وقال
ال حيل ألحد يفيت يف دين اهللا إال رجالً عارفًـا           ": رمحه اهللا   يقول اإلمام الشافعي    

ـ ِكبناسخه ومنسوخه، ومبحكمه ومتشاه، وتأويله وترتيلـه، وم       : بكتاب اهللا  ه ي
ل، مث يكون بعد ذلك بصريا حبديث رسـول اهللا          ِزنومدنيه، وما أريد به، وفيما أُ     

، وبالناسخ واملنسوخ، ويعرف من احلديث مثل ما عرف من          صلى اهللا عليه وسلم   
     ا بالشا باللغة، بصريحيتاج إليـه للعلـم والقـرآن،        عر، وما القرآن، ويكون بصري 

ويستعمل مع هذا اإلنصاف، وقلة الكالم، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختالف            
              فيت أهل األمصار، ويكون له قرحية بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم وي

   )٣("يف احلالل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا فله أن يتكلم يف العلم وال يفيت
إذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحمللِّ الـذي        ": رمحه اهللا قيم  البن  اوقال اإلمام   

 ال يكَن   ر فضله وال يجات فكيف مبنـصب         ،ل قدره هوهو من أعلى املراتب السني
  .)٤("التوقيع عن رب األرض والسماوات

  .)٥("وال يلزم جواب ما مل يقع":رمحه اهللالبهويت اإلمام وقال 
رد الفُتيا، إن كان يف البلد عامل قائم مقامه، وإال مل يجز لـه      وِلمفٍْت  ":وقال أيضا 

  .)٦("ردها؛ لتعينها عليه
                                                

 ).١/٧٤(أخرجه الدارمي يف سننه )  ١(
 ).١/٧٣(، واموع شرح املهذب )٦٩ص(، والديباج املذهب )٤/٢١٣(ملوافقات ا:ينظر )  ٢(
  )١/٥٠٩(الرسالة لإلمام الشافعي : ينظر)  ٣(
  . )١/١٠(إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٤(
 ).٦/٣٠١(كشاف القناع :ينظر )  ٥(
 ).٤/٢٥٧(املصدر نفسه : ينظر )  ٦(

 



 ١٥

املفيت إن مل يكن غريه، تعين عليه اإلفتـاء، وإن          ":رمحه اهللا ابن نجيم   اإلمام   وقال  
  .)١("كان غريه، فهو فرض كفاية، ومع هذا ال حيل التسارع إىل ما ال يتحقق

مما جيب على الفور بيان أحكام الشرع على        ":رمحه اهللا   بن عبد السالم   قال العز و
  .)٢("املفيت عند حتقق احلاجة إليها

عـن شـيء إالّ عرفـت       النخعي   إبرهيمما سألت   : قالبن احلارث    عن زبيد  
  . )٣(وجهه الكراهية يف

:  أكثر أن يقول إذا سئل عن شـيء        اما رأيت أحد  : قال  وعن عمر بن أيب زائدة    
   )٤( من الشعيب،علم يل به ال

على اخلبري  : كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم، قال     : سألت الشعيب :  وعن داود قال  
م، فال يـزال حـىت يرجـع إىل         ِهِتأفْ: وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه      

  .)٥(األول
، اتقول يف الطالق شيئً    مالك ال :  قلت لسعيد بن جبري   : قال عن جعفر بن إياس   و

ـ نه شيء إالّ قد سألت عنه، ولكين أكره أن أُ         ما م : قال ـ  ِح م    أو الَّ حرامأحـر
  . )٦(حالالً

 من  ةومائلقد أدركت يف هذا املسجد عشرين       : الرمحن بن أيب ليلى قال     وعن عبد 
 األنصار، وما منهم من أحد حيدث حبديث إالّ ود أن أخاه كفاه احلـديث، وال              

يأن أخاه كفأَس ٧( اه الفتيال عن فُتيا إالّ ود(  
                                                

 ).٦/٢٦٠(ائق البحر الرائق شرح كرت الدق:ينظر )  ١(
 ).١٨٠ص(قواعد األحكام :ينظر) ٢(
 ). ١٣١ ( يف باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع برقمأخرجه الدارمي يف السنن )٣(
 ).١٣٢ (يف باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع برقمأخرجه الدارمي يف السنن هذا األثر ) ٤(
 ).١٣٦(برقم   الفتيا وكره التنطع والتبدعأخرجه الدارمي يف السنن يف باب من هاب)  ٥(
 ). ١٣٤ (برقم  يف باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدعأخرجه الدارمي يف السنن )٦( 
 ). ١٣٥ (برقم يف باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدعأخرجه الدارمي يف السنن  )٧( 

 



 ١٦

إين : إين ال أحسنه، فقال لـه الـسائل       : عن شيء، فقال   وسئل القاسم بن حممد   
تنظر إىل طول حلييت وكثـرة النـاس       ال:  فقال له القاسم   ،جئتك ال أعرف غريك   

ابن أخي الزمها    يا: حويل، واهللا ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه          
واهللا ألن يقطع لـساين     : ك اليوم، فقال القاسم   اهللا ما رأيناك يف جملس أنبل من       فو

  . )١( به يل علم أحب إيل من أن أتكلم مبا ال
هاب الفتيا من هاا من أكابر العلماء العـاملني     ": وقال ابن الصالح الشهرزوري   

واضـطالعه  ،  وكان أحدهم ال متنعه شهرته باألمانة     ،  وأفاضل السالفني واخلالفني  
: يقول أو،  اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع باجلواب        مبعرفة املعضالت يف    

  . )٢( "أو يؤخر اجلواب إىل حني يدري، ال أدري
وأشقى منه من باع    ،  أشقى الناس من باع آخرته بدنياه      ":  قال و عن سحنون  

  . "آخرته بدنيا غريه
 قد  فوجدته املفيت يأتيه الرجل   ،  ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غريه     :  بعضهم قال

فيذهب احلانث فيتمتع بامرأته    ،  ال شيء عليك  : فيقول له ،  حنث يف امرأته ورقيقه   
   )٣(وقد باع دينه بدنيا هذا . ورقيقه

وقد كان علماء السلف مع أم قد مجعـوا         ": وقال اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا       
  .)٤("العلوم املشروطة يف الفتيا ميتنعون تورعا

ألن ميوت الرجل جاهالً، خري له من أن يقول مـا ال            ":وقال ابن سريين رمحه اهللا    
  ."يعلم

  .)١("إين أعلم: ويل ملن يقول ملا ال يعلم": وقال ابن جبير رمحه اهللا 

                                                
 ). ٤/٢١٩ (إعالم املوقعني: ينظر) ١( 
 . وما بعدها باختصار) ٧٤ص(ملفيت واملستفيت أدب ا: ينظر) ٢( 
 . )١٠ص(صفة الفتوى : ينظر) ٣( 
 ).٧٢ص(تعظيم الفتيا :ينظر )  ٤(

 



 ١٧

والكالم يف هذا األمر يطول وله مواضعه، ولكن هذا غيض من فيض، وذكـرى              
  .للذاكرين، وهتفة لتنبيه الغافلني

   ومآالت األفعالملنتسبني للعلم مبقاصد الشريعةمفاسد جهل ا: املطلب الثالث
 واليت وضعت جللب    ة هي اِحلكم املقصودة من األحكام الشرعية،      ياملقاصد الشرع 

 و هي اليت عناها اإلمام ابن القـيم رمحـه اهللا            املصاحل للعباد ودرء املفاسد عنهم،    
 املعـاش  إن الشريعة مبناها وأساسها على اِحلكَـم ومـصاحل العبـاد يف         :" بقوله

هـي املعـاين    :" ، وقصدها اإلمام الطاهر بن عاشور رمحه اهللا يف قوله         )٢("واملعاد
             واِحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال ختـتص
مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصـاف             

 ويدخل يف   ...ال خيلو التشريع عن مالحظتها    الشريعة وغاياا العامة، واملعاين اليت      
سائر أنـواع األحكـام ولكنـها        هذا أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف       

  )٣("ملحوظة يف أنواع كثرية منها
وأكثر اخللل الذي يأيت على املنتسبني للعلم هو جهلهم مبقاصد الـشرع وعـدم              

 مـآالت  النظـر يف :"اهللالنظر إىل مآالت األفعال ، يقول اإلمام الشاطيب رمحـه      
   تهـد           ااألفعال معترب مقصود شرعكانت األفعال موافقة أو خمالفة ، وذلك أن ا ،

باإلقدام أو باإلحجـام، إالّ     : ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني        
 ملصلحة فيـه تـستجلب ، أو        اما يؤول إليه ذلك الفعل ، مشروع      بعد نظره إىل    

كن له مآل على خالف ما قُصد فيه ، وقد يكون غري مـشروع  ملفسدة تدرأ ، ول   
ملفسدة تنشأ عنه ، أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خالف ذلك ، فإذا                 

                                                                                                                                       
 ).١٢٨-٢/١٢٦(إعالم املوقعني :ينظر) ١(
 ).٣/١٤(إعالم املوقعني : ينظر)  ٢(
 ).٥١ص(مقاصد الشريعة  : ينظر) ٣(

 



 ١٨

أطلق القول يف األول باملشروعية فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفـسدة             
  .وعية  من القول باملشراأو تزيد عليها ، فيكون هذا مانعتساوي املصلحة 

وهو جمال للمجتهد صعب املورد ، إالّ أنه عذب املذاق ، حممود الِغب جاٍر على               
  )١("مقاصد الشريعة

وجهل املنتسب للعلم أسرار هذه املقاصد واملآالت تورده املهالـك؛ ألن الفعـل             
  .الواحد قد يمنع يف حال ال تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز

سها حيتاج إىل فهم دقيق، وفهم عميق، مـع صـحة النظـر             ومعرفة املصلحة نف  
شرط املفيت كونه فقيه الـنفس،  ":قال اإلمام النووي رمحه اهللا   ،وحسن االستنباط 

اإلمام الـشاطيب   ويقول  ،  )٢("سليم الذِّهن، رصني الفكر، صحيح النظر واالستنباط      
قاصـد الـشرع يف     فزلّة العامل أكثر ما يكون عند الغفلة عن اعتبار م         ": رمحه اهللا 

  )٣("ذلك املعىن الذي اجتهد فيه
فصحة الدليل ال تكفي الستنباط احلُكْم ، بل ال بد أن تكتنـف هـذه الـصحة         
سالمة النظر، وفقه النفس، وفهم اِحلكمة، واعتبار املـآالت، ومعرفـة املـصاحل             

مـا  املترتبة يف املعاش واملعاد، واختالل أصل من هذه األصول يلزم منه اخـتالل              
، وهذا موطن تفاوت العقول، والـتفطن للـصحيح         واه من املكمل املبين عليه    س

  .ل، والتمييز بني الفاسد واملقبولواملعلو
فإن أصول املصاحل واملفاسد، قد ال تكـاد        :" بن عاشور رمحه اهللا   الطاهر  يقول   

فمقام الشرائع يف اجـتالب صـاحلها، ودرء        . ختفى على أهل العقول املستقيمة    
. مقام سهل واالمتثال له فيها هين، واتفاق علماء الشرائع يف شأا يسري           فاسدها،  

، فذاك هو املقام املرتبـك،      واملفاسد وآثارها ووسائل حتصيلها   فأما دقائق املصاحل    
                                                

    )١٧٧ / ٥(املوافقات  :    ينظر)١(
 ).١/٤١(وع شرح املهذب ام:ينظر )  ٢(
 )٤/١٧٠(املوافقات :ينظر )  ٣(

 



 ١٩

وفيه تتفاوت مدارك العقالء، اهتداء وغفلة، وقبوال وإعراضا، فتطلع فيـه احليـل       
 ظهر تفاوت الشرائع، وفازت شـريعة       والذرائع، وفيه التفطن لعلل وضده، وفيه     
  )١("اإلسالم فيه بأا الصاحلة للعموم والدوام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣١٦مقاصد الشريعة اإلسالمية ص : ينظر)   ١(

 



 ٢٠

  قواعد مهمة وضرورية: املبحث الثاين
لبشرية من خـالل أوامرهـا   ا لتحقيق مصاحل  الشريعة اإلسالمية  تعِضولقد  

  . وهذا أمر متفق عليه بني األئمة والعلماء. وأحكامها
والشريعة ما وضعت إال لتحقيق مصاحل العباد يف        ": رمحه اهللا مام الشاطيب   يقول اإل 

  )١("املعاش واملعاد، ودرء املفاسد عنهم
  . )٢("استقرينا من الشريعة أا وضعت ملصاحل العباد: "ويقول أيضا

إن مقصد الشريعة من التشريع حفـظ       : "وقال اإلمام الطاهر بن عاشور رمحه اهللا      
  . )٣("ط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالكنظام العامل، وضب

املقصد العام من التشريع هو حفظ نظام األمة واسـتدامة صـالح            : "وقال أيضا 
  . )٤("اتمع باستدامة صالح املهيمن عليه وهو اإلنسان

فالشريعة جاءت لتحقيق املصاحل للبشرية ودرء املفاسد، وهذا هو املقصد العـام            
  .س هلاوالرئي

  : ها العلماء إىل قسمني رئيسنيمسواألحكام اليت جاءت ا الشريعة قَ
وهي األحكام املنصوص عليها يف القرآن والـسنة،   : األحكام الثابتة : القسم األول 

  . إخل... وتشمل أصول اإلميان، وفرضية العبادات، وحترمي القتل والسرقة والزنا
وهي اليت ليس فيها نصوص شـرعية، وهـذه         : )٥(األحكام املتغرية : القسم الثاين 

األحكام ختضع للقواعد األصولية، والقوانني الفقهية؛ كالقياس، ورعاية املـصاحل،        
  .  إخل، وهذه وظيفة أهل العلم... وسد الذرائع

                                                
  ). ٢/٩(املوافقات : ينظر) ١(
  ). ٢/١٢(املوافقات : ينظر) ٢(
  ). ٣/٢٣٠(مقاصد الشريعة : ينظر) ٣(
  ). ٣/١٩٤(مقاصد الشريعة : ينظر) ٤(
فالفتاوى تتغري بتغري الزمان واملكان ). الفتاوى ( هذا لفظ تقرييب للمعىن فقط واملراد)  ٥(

واألشخاص والعرف، أما األحكام التشريعية فثابتة ال تتغري، فالصالة حكمها الوجوب 
وهذا حكمها التشريعي الذي ال يتغري، أما كيفية أدائها للمسافر أو املريض فيتغري ) الفرضية(

 



 ٢١

والِقسم الثاين هو الِقسم اخلاص بالنوازل والوقائع واملستجدات، وهـو مِحـل            
قعني عن رب العاملني، فاملفيت ال ينقـل آراء مـن           اجتهاد أهل العلم والفتوى املو    

سبقه من العلماء فحسب، بل البد من مراعاة الواقع، فَينزل احلكم السليم علـى              
 مراعاةوليس له اجلمود على املنقول يف كتب ظاهر الرواية من غري            "واقعه املالئم   

  . )١( "الزمان وأهله، وإال يضيع حقوقًا كثرية، ويكون ضرره أكثر من نفعه
ـ                والعامل أو املفيت ال يتكلم يف الدين برأيه؛ بل له قواعد علمية يسري على هاها، د

 فها العلماء    اها،طَويترسم خكم كُلي ينطبق على جزئياتـه      :  والقاعدة كما عرح
  )٣(قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياا: ، أو هي)٢(ليتعرف أحكامها منه

ا األساس الذي ينبين عليه احلكم، يقـول        وهذه القواعد مهمة وضرورية أل    
 هذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة النفع وبقدر اإلحاطة          :"ايف رمحه اهللا  راإلمام القَ 

 وتتـضح منـاهج     ،ا يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعـرف         
الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضالء، وبرز القـارح علـى            

وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل خيرج الفروع باملناسـبات             ،اجلذع
 وتزلزلت خـواطره    ،اجلزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت       

فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت           
لفقـه   ومـن ضـبط ا     ، وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب مناها        ،ال تتناهى 

بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات ، واحتد عنده ما             
 وتقارب وحـصل طلبتـه يف   ،وأجاب الشاسع البعيد، تناقض عند غريه وتناسب  

                                                                                                                                       
حكمها التشريعي الذي ال يتغري، أما كيفية أدائها للمسافر أو املريض فيتغري حسب املكان أو 

  .  األشخاص 
 ). ٢/١٣١(ابن عابدين رسائل : ينظر) ١(

 ). ١/٢٠(التلويح على التوضيح للتفتازاين : ينظر) ٢(

، وشرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع حباشية البناين )١٧١(التعريفات للجرجاين : ينظر) ٣(
 ). ١/٤٥(، وشرح الكوكب املنري )١/٢١(

 



 ٢٢

 فبني املقامني شأو بعيـد      ، وانشرح صدره ملا أشرق فيه من البيان       ،أقرب األزمان 
   )١( "وبني املرتلتني تفاوت شديد

 من وجوه إعجاز الشريعة اإلسالمية، فهي ذا تناسب أي زمـان     وهذا وجه 
املـشكالت  وأي مكان، بل ال يصلح أي زمان أو مكان إال ا، ففيها حل لكل               

 من االجتهاد يف الـدين، وترسـم خطـى          مبا من اهللا على العلماء    ،  واملعضالت
  .السابقني األولني

بأحد من أهل دين اهللا نازلـة إال        فليست تنزل   : "رمحه اهللا يقول اإلمام الشافعي    
ِكتـاب  ﴿: قال اهللا تبارك وتعـاىل    . ويف كتاب اهللا الدليل على سبيل اهلدى فيها       

أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيـِز              
ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء وهـدى    ﴿: عاىل، وقال ت  )١: إبرهيم(﴾  الْحِميِد

  ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحراع ما أبان اهللا خللقه يف كتابه مما        .... )٨٩: النحل(﴾  وفَِجم
مـا أبانـه خللقـه      : تعبدهم به، ملا مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه، فمنها          

 مما ليس هللا فيه نص حكـم،   صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   ومنه ما سن    ... نصا
. ، واالنتهاء إىل حكمه   صلى اهللا عليه وسلم   وقد فرض اهللا يف كتابه طاعة رسوله        

فمن قَِبلَ عن رسول اهللا فبفرض اهللا قَِبل، ومنه ما فرض اهللا على خلقه االجتـهاد               
يف غـريه ممـا فـرض    يف طلبه، وابتلى طاعتهم يف االجتهاد، كما ابتلى طاعتهم         

  . )٢("عليهم
فاالجتهاد سنة ماضية يف الكون من السلف إىل اخللف، ما دامـت الـسماوات              

ومل تنضبط قط شريعة من الـشرائع       : "رمحه اهللا واألرض، قال اإلمام الشهرستاين     

                                                
 ).١/٢(أنوار الربوق يف أنواع الفروق : ينظر) ١(

  ). ٢٢-٢٠ص (الرسالة: ينظر) ٢(

 



 ٢٣

إال باقتران االجتهاد ا، ألن من ضرورة االنتشار يف العامل احلكم بأن االجتـهاد              
  .)١("معترب

  األحكام التكليفية والوضعية : ملطلب األولا
   احلكم التكليفي: أوال
، ومسي بـالتكليفي  )٢(خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني طلبا أو ختيريا     : وهو

ال يكَلِّف  ﴿: مشقَّة وكَلَفَة، لكنها مشقَّة يف مقدور املُكَلَّف، قال تعاىل        ملا فيه من    
   فْساً ِإلَّا ون االلَّههعـا         ﴿  ) ٢٨٦  البقرة (﴾ساهـا آتفْساً ِإلَّـا من اللَّه كَلِّفال ي﴾ 

   ) ٧ الطالق(
أي طلب فعل الطاعات والواجبات، وطلب ترك احملرمـات         : الطلبواملقصود ب 

ف أن خيتار بني فعـل شـيء أو         لَّكَترك األمر للم  : واملكروهات، والتخيري معناه  
  .تركه، وهو يشمل املباح

املخاِطب باحلكم، : للحكم من حاكم، واحلاكم هو الشارع، وهوبد  وال
ال ينفك عن حتقيق مصلحة أو درء ) احلاكم(والشك أن خطاب الشارع 

  .)٣(مفسدة
وإذا كان الشارع هو احلاكم فاملُكَلَّف هو احملكوم عليه، وللمكَلَّف شـروط إن             

  توفرت كان يف استطاعته تنفيذ احلكم 
ف فعله أو ترك ما أُمـر    لِّف على فعل ما كُ    قدرة املكلَّ :  شروط التكليف   أهم ومن

، وهذا الشرط مستفاد من استقراء أوامر الشارع احلكيم ونواهيه، إذا أنا            )٤(بتركه
                                                

 ). ١٢٠ص(، منهج استنباط أحكام النوازل )١/٢٤٣(امللل والنحل : ينظر) ١(

، وشرح الكوكب املنري )١/٩٥(، واإلحكام لآلمدي )١/٥٤(فواتح الرمحوت :ينظر )  ٢(
)١/٣٣٣.(  

 ).٢/٩٦(، واملقاصد للخادمي )١/١٢(املقدمات البن رشد :ينظر)  ٣(
، واإلحكام )١٤٣ص(، وشرح تنقيح الفصول للقرايف )١٤٠، ٢/١٣٩(تيسري التحرير :ينظر)  ٤(

 ).١/٤٨٥(، وشرح الكوكب املنري )١/١٨٥(، واية السول )١/١٣٤(لآلمدي 

 



 ٢٤

ال جند أن اهللا سبحانه وتعاىل كلّف عباده بأفعال مستحيلة كحـل اجلبـال، أو               
من رمحته سـبحانه    كالتصدق بكل أمواهلم، وهذا     : كلّفهم مبا يشق عليهم جدا    

بعباده، بل كل األحكام املفروضة عليهم تكون موجهة هلم حال قدرم عليهـا،             
وأما يف حال طروء ما ينايف االستطاعة والقدرة من مرض أو عجز أو سفر أو غري                
ذلك من األعذار املعتربة شرعا، فإن الشارع خيفف احلكم، ويشرع هلم الرخصة            

ت والقدرات، وهذا جنده مبثوثًا يف جمـال العبـادات     اليت تناسب وتالئم اإلمكانا   
واملعامالت، وهو جتسيد الشتراط القدرة على القيام باألحكام، ولنفي التكليـف           

  .)١(مبا ال يطاق
وهو ويضاف كذلك إىل ما ذكر من اشتراط الفهم والقدرة، اشتراط أمر آخر، 

بتكليفه الفعل املأمور ما يتعلق بتوافق قصد املكلّف من فعله مع ما قصده الشارع 
، وهذا الشرط مشروع لتحقيق مقصد متام اإلخالص واالمتثال واملتابعة، به

ولصحة العمل يف الدارين، وذلك حبصوله على األجر املترتب عليه يف اآلخرة، 
  .)٢(بعد قبوله منه يف الدنيا 

اتـه،  الفعل املطلوب من املكلف إتيانه والقيام به قوالً أو فعـالً، يـشمل عباد             و
، وغري ذلك، فقد اشترط يف هذه األفعال واألقـوال شـروط رئيـسة             ومعامالته

، وكذلك روعي فيها مصاحل اخللق، مع       )٣(روعي فيها املقاصد اليت أرادها الشارع     
  .أدائهااعتبار قدرة املكلف على 

  
  

                                                
علم األصول واملقاصد العالقة بينهما وأثرمها يف األحكام والنوازل للشيخ عبد الرمحن  :ينظر)  ١(

  وما بعدها٢٧ السديس ص
 ).٩٨-٢/٩٧(، واملقاصد الشرعية لنور الدين اخلادمي )٢/٣٢٨(املوافقات :ينظر)  ٢(
 .املصدران نفسامها: ينظر)  ٣(

 



 ٢٥

   احلكم الوضعي: ثانيا
ت تـرتبط   ما وضعه الشارع معرفًا للحكم التكليفي من أمارات وعالمـا         : هوو

وكلـها  ،  )١(أو رخصة أو عزميـة      ونه سببا أو شرطًا أو مانعا       حيث ك من  بذلك  
موضوعة لتحقيق مقاصد املكلفني يف جلب املصاحل هلم ودرء املفاسد عنـهم يف             

  .)٢(الدنيا واآلخرة
١ -  م، وكذلك كْالسبب ويطلق يف عرف األصوليني على اَألمارة والعالمة للح

السفر، فهو سبب : الوصف الظاهر املنضبط، وذلك مثلعلى املعىن املعروف ب
  .)٣( الصالة، واملشقة احلكمة اليت شرح القصد ألجلهاصرلق

احلكم بوعلى اإلطالق األول للسبب وهو األمارة والعالمة للحكم، فإن عالقته 
طريق إن السبب : التكليفي الذي يتوقف وجوده على وجود سببه، أو يقال

  .تكليفي لوجود املشقةحلصول مقاصد احلكم ال
ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من : الشرط، وقد عرفه األصولييون بأنه - ٢

  .)٤(وجوده وجود وال عدم لذاته

                                                
، )١/٩٦(، واإلحكام لآلمدي )١/٢٢٥(، وخمتصر ابن احلاجب )١/٥٧(فواتح الرمحوت :ينظر)  ١(

  ).٣٠ص(وروضة الناظر 
ي ، واإلحكام لآلمد)٧٩ص(، وشرح تنقيح الفصول )٢/١٢٨(تيسري التحرير : ينظر)  ٢(

، وعلم ) ١/٤٣٤(، وشرح الكوكب املنري )١/٨٦(، واحمللي على مجع اجلوامع )١/١٢٧(
األصول واملقاصد العالقة بينهما وأثرمها يف األحكام والنوازل للشيخ عبد الرمحن السديس ص 

٣٥  
، )١/٩٤(، واملستصفى )٨١ص(، وشرح تنقيح الفصول )٣/١٠٢(التلويح على التوضيح :ينظر)  ٣(

 ).٦ص(، وإرشاد الفحول )١/٤٤٥(وكب املنري وشرح الك
، وأصول السرخسي )١٣١ص(، والتعريفات للجرجاين )٦٠ص(احلدود للباجي :ينظر)  ٤(

 ).٣١ص(، والروضة )٣٢ص(، وخمتصر الطويف )١/١٣٠(، واإلحكام لآلمدي )٢/٣٠٣(

 



 ٢٦

أن مـن   : ،ومن األمثلة على ذلـك    )١(ال يصح فعل احلكم إال بشرطه املنوط به       و  
قيـق  تأبيد احلياة الزوجية وحت   : شروط النكاح عدم توقيته، واملقصد من ذلك هو       

السكن واملودة والرمحة، وإجياد النسل وبناء األسرة املسلمة الصاحلة، فكل هـذه            
ذي هـو منـع النكـاح       املقاصد التفصيلية ال تتحقق إال بفعل هذا الشرط، وال        

  .)٢( على ذلك جاء حترمي نكاح املتعةاملؤقت، وبناًء
وال يلزم من ما يلزم من وجوده العدم، : املانع، وقد عرفه األصوليون بأنه - ٣

  .)٣(عدمه وجود وال عدم 
من املقاصد اليت شرعت : ، فمثالًاملوانع، انتفاًء وانعدامااألحكام متوقفة على و

زيادة املال وتنميته، ولذلك كان الدين مانعا من وجوب الزكاة، : ألجلها الزكاة
اله، فلو أدى الغين زكاته مع وجود الدين لكان ذلك تقييضا عليه وإنقاصا مل

  .)٤(فاشترط لذلك انتفاء الدين، فاتضح تقرر املقصد حبسب املانع وجودا وعدما
حكم ثابت بدليل : العزمية والرخصة، وقد عرف العلماء العزمية بأا - ٤

  .)٥(شرعي
  . )٦( ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح: والرخصة هي

  . رضقصر الصالة يف السفر وحال امل: ومن أمثلة الرخصة

                                                
 ).١٠٤-٢/١٠٣(دمي املقاصد الشرعية وصلتها باألدلة الشرعية واملصطلحات األصولية للخا:ينظر)  ١(
 ).١٠٥-٢/١٠٤(املقاصد الشرعية وصلتها باألدلة الشرعية واملصطلحات األصولية للخادمي : ينظر)  ٢(
، وشرح )٣١ص(، والروضة )١/٩٨(، ومجع اجلوامع )٢٠٧ص(التعريفات للجرجاين :ينظر)  ٣(

 ).٧ص(، وإرشاد الفحول )١/٤٥٧(الكوكب املنري
 ).٢/١٠٥(املقاصد للخادمي : ينظر)  ٤(
، واإلحكام لآلمدي )٨٧ص(، وشرح تنقيح الفصول )٢/٣٠٠(كشف األسرار :ينظر)  ٥(

) ١١٤ص(، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام )٣٢ص(، والروضة البن قدامة )١/١٣١(
 .وما بعدها

 .املصادر السابقة: ينظر)  ٦(

 



 ٢٧

، ويقول )٢(»وأن من املصلحة الرخصة عند الضرورات«:)١(رمحه اهللا قال املازري 
إن الرخصة تدل على التخفيف ورفع احلرج ودفع «: )٣(رمحه اهللا ابن رشد 

، وقال )٥(أن الرخصة يقابلها التشديد: رمحه اهللا ، وذكر ابن عبد الرب )٤(» املشقة
الشرع مبعىن اإلباحة للضرورة أو للحاجة، الرخصة يف «: )٦(رمحه اهللا الباجي 

ن الرخصة تغري الفعل من إذ إ«. )٧(» وقد تستعمل يف إباحة نوع من جنس ممنوع
صعوبة إىل سهولة، لعذر عرض لفاعله وضرورة اقتضت عدم اعتداد الشريعة مبا 

يف الفعل املشروع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، مقابل املضرة العارضة 
  . )٨(»ل املشتمل على املفسدةالرتكاب الفع

                                                
ي، الفقيه املالكي، احملدث، يعرف حممد بن علي بن عمر، أبو عبد اهللا التميمي املازر: هو)  ١(

املعلم بفوائد كتاب مسلم، وشرح الربهان إلمام احلرمني يف : باإلمام، له مؤلفات مفيدة، منها
  ).هـ٥٣٦ت (أصول الفقه ومساه إيضاح احملصول يف برهان األصول، 

 ).٤/١١٤(، وشذرات الذهب )٢/٢٥٠(، والديباج املذهب )٢/٢٦(وفيات األعيان : ينظر
 ).١/١٩٣(املعلم بفوائد مسلم   )٢(
أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد بن أيب الوليد حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن رشد : هو)  ٣(

بداية اتهد واية املقتصد، وشرح كتاب املقدمات : القرطيب املالكي، له مؤلفات كثرية، منها
  .هـ٥٩٥يف الفقه جلده، تويف يف مراكس سنة 

  ).٢/٢٥٧(، والديباج املذهب )١٦٨، ١/٥١(، وبغية امللتمس )١٤٧ص (رة النور الزكية شج:ينظر
 ).١/١٤٣(بداية اتهد اية املقتصد :ينظر)  ٤(
 ).٢/٣٦( جامع بيان العلم وفضله) ٥(
سليمان بن خلف بن سعد التجييب أبو الوليد الباجي القرطيب املالكي، أحد األئمة األعالم : هو)  ٦(

  ديث والفقه واملناظرة واألصول، ويل القضاء يف األندلس، له مؤلفات كثرية، يف احل
  املنتقى شرح املوطأ، واإلشارات يف أصول الفقه، واحلدود يف األصول، :منها

  .هـ٤٧٤تويف يف الرباط سنة 
 ).١/٣٥٦(، وفوات الوفيات )١/٣٧٧(، والديباج املذهب )١/٢١٥(وفيات األعيان :ينظر

 ).١/٢٧٦(املنتقى )  ٧(
 ).٢٨٠ص(امليساوي :  حتقيقرمحه اهللا مقاصد الشريعة للعالمة الطاهر بن عاشور :ينظر)  ٨(

 



 ٢٨

 ملصاحل العباد، ودفع الضرر، ورفع احلرج عنهم، وهي والعزائم مشروعةالرخص و
كلتامها مشروعتان ملصاحل العباد، وختتلف الرخص عن العزائم يف أا حتقق 

إىل طلب مقاصدها وغاياا إذا فعلت يف احلاالت االستثنائية اخلاصة اليت تؤدي 
 عليه يتضح أن العمل خبالف الرخصة يف مواضع ة، وبناًءالترخص والسهول

الرخصة يكون خمالفًا ملقاصد الشريعة، ومضيعا لسعة حكمة الرخصة ويسرها 
ونفعها للمكلف، وكذلك العمل بالرخصة يف مواضع العزمية من غري عذر 

شرعي، يفوت املصاحل األصلية من التكليف، وجيعل اهلوى قائما مقام اتباع 
يف واالمتثال، واألخذ بالترخص مكان العزمية بدون عذر يؤدي إىل اخنرام التكل

  .األحكام واهتزازها، وتفويت مقاصدها وغاياا
كما أن التشدد واألخذ بالعزمية مكان الرخصة يؤدي إىل الضرر واحلرج، وكال 

  .األمرين مناٍف ملقاصد الشارع العامة واخلاصة
لرخص الشرعية إىل ما هو ضروري  تقسيم اوبعض األصوليني يذهب إىل

وحاجي، فالضروري مثل إباحة امليتة للمضطر من أجل حفظ حياته، وهذه 
الرخصة تسهم يف صياغة وتشكيل ما عرف باملقاصد الضرورية أو املصاحل 

  .الضرورية، أو ما يسمى بالضروريات
إباحة النظر إىل : ومن الرخص اليت شرعت ملا هو حاجي وقريب من الضروري

املخطوبة، وكذلك أنواع البيوع، فهذه الرخص شكّلت ما يعرف باملقاصد أو 
  .املصاحل احلاجية، أو ما سمي باحلاجيات

ومما سبق ميكن تكوين تصور عام حول األحكام الشرعية والتكليفية والوضعية 
  . ومآالا ومقاصدها اليت من أجلها شرعها الشارع احلكيم سبحانه

  
  

 



 ٢٩

  لشريعة قائمة على التيسري ورفع احلرج وتلبية حاجة اتمعا: املطلب الثاين
التيسري ورفع احلرج قاعدة مهمة من قواعد اإلسالم العظيمة، ودعامة كربى من 

﴾ يِريد اللَّه ِبكُم اليسر وال يِريد ِبكُم العسر﴿:  اهللا تعاىلوقد قالدعائمة األساسية، 
  ، ]٧٨: احلج[ ﴾وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿:  سبحانه، وقال]١٨٥: البقرة[

صلى   وقال،)١("يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا: "صلى اهللا عليه وسلم النيب وقال
  . )٢("إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته: "اهللا عليه وسلم

وقد روى الشيخان . ورفع احلرجفمن أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية التيسري 
:  أا قالترضي اهللا عنها البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أم املؤمنني عائشة 

 بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن صلى اهللا عليه وسلمما خير رسول اهللا "
  . )٣("إمثاً

لعظيمة، وتأكيد ومعرفةُ أحكام النوازل والقضايا املعاصرة ِفيه بيان هلذه القاعدة ا
إذا ضاق األمر : على أمهيتها، فمنها خترج مجيع رخص الشرع كقول أهل العلم

وغريها مما هو مبسوط يف ... الضرورات تبيح احملظورات: اتسع، وقوهلم
  . )٤(كتبهم

ما ذكره العلماء من أن الدماء : وهناك أمثلة كثرية مبثوثة يف كتب الفقه، منها
، إىل غري )٥(زوا الصالة بقليلها لعدم إمكان التحرز منهكلها جنسة، إال أنهم جو

                                                
 يتخوهلم باملوعظة والعلم صلى اهللا عليه وسلمالبخاري يف كتاب العلم باب ما كان النيب : أخرجه)  ١(

  ). ١٧٣٤( ومسلم رقم،)٦٩(كي ال ينفروا حديث رقم 
  ). ٥٦٤(وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم) ٢/١٠٨(يف مسنده اإلمام أمحد : أخرجه)  ٢(
يسروا وال  (صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب -كتاب األدب–أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٣(

 صلى اهللا عليه وسلمباب مباعدته -كتاب الفضائل–، ومسلم يف صحيحه )٥٧٧٥( برقم-)تعسروا
  ).٦١٩٠( برقم-وانتقامه هللا عند انتهاك حرماتهلآلثام واختياره من املباح أسهله 

  . األشباه والنظائر للسيوطي، واألشباه والنظائر البن جنيم، القوانني الفقهية للزرقا: ينظر)  ٤(
 ).٣٠ص(التلقني للقاضي عبد الوهاب املالكي :ينظر)  ٥(

 



 ٣٠

ذلك من مسائل الطهارة والصالة والزكاة والصيام واحلج وسواها، مما يفيد 
التأكيد على أمهية مراعاة مقاصد اليسر ورفع احلرج يف شريعة اهللا، إذ ال تكليف 

  .)١(باحملال ترتيالً وال فهما 
   أو استرسال، فوضوحه يكفي عن تكلُّف إثباته،وهذا األمر ال حيتاج إىل إسهاب

لقوانني الوضعية، ومـن مث    حكام الشريعة اإلسالمية، وتعطيل ا    ألاتفعيل  ب ويتحقق هذا 
ينعم اإلنسان باملصاحل اخلالصة من شوائب األخطاء الناجتـة عـن قـصور اإلدراك              

اليـوم  ﴿: البشري، فالدين اإلسالمي دين متكامل، وشريعته أمت الشرائع، قال تعـاىل   
  .]٣: املائدة[﴾ اسالم ِدينأَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 واملسودة ،)١/٨٦(، واملستصفى )٢/٧٦(، واملوافقات )٢/١٣٧(تيسري التحرير :ينظر)  ١(

 ).٢/٩٩(، واملقاصد للخادمي )١/٤٨٥(، وشرح الكوكب املنري )٧٩ص(

 



 ٣١

  )١(إعمال الكالم أوىل من إمهاله : الثالثاملطلب 
 وأدته  مقدم على إلغاء إفا    ،محل الكالم على إفادة معىن    : هذه القاعدة الفقهية تعين   

إعمال الكالم أوىل من إمهاله مـىت       :" قال اإلمام ابن جنيم رمحه اهللا     ،  إمهال معناه 
  )٢("لِمهفإن مل ميكن أُ أمكن،

حمل القاعدة فيمـا إذا اسـتوى اإلعمـال         ":قال تاج الدين السبكي رمحه اهللا     و
  )٣("واإلمهال بالنسبة يف الكالم أو تقاربا

 وبعد ما كتبت هذا وجدت حنوه يف كالم        :"ونقل عن والده حنو هذا الكالم فقال      
هـذه القاعـدة ؛      ... كالم على الوصية للدابة    ،الوالد رمحه اهللا يف باب الوصية     

حيث يكون تردد اللفظ على السواء أو ال يكون على السواء ؛  ولكنه راجع إىل                
موضوع اللفظ مع احتمال قريب ،  أما إذا مل يكن للفظ إال موضـوع واحـد                 

والوقوف عند موضوع اللفـظ     ،  تمله إال مكلف فاملصري إليه بعيد      حي واحتمال ال 
  )٤( ". وإن كان مستحيال إذا مل يدل دليل على ذلك للمحتمل البعيدواجب،

فانظر تـصرف   :" وقد ذكر رمحه اهللا كثريا من األمثلة عن األئمة والفقهاء مث قال           
الكالم ما وجـدوا    عمال  إ يف مدلوالت األلفاظ وحرصهم على       األئمة رمحهم اهللا  

  ".إليه سبيال
يـدل    الذي قيقياحلعىن  املفإذا تعذر إعمال الكالم، بأن كان ال ميكن محله على           

كذبه الظاهر من حس، أو ما      ، أو كان ي    فيه  وال على معىن جمازي مستعمل     عليه،
لْيف حكمه من حنو العادة، فإنه يهمل حينئذ، أي يى وال يعمل بهغ.  

                                                
اإلاج  ، ١٣٥ ، واألشباه والنظائر البن جنيم ص ٢٤٥األشباه والنظائر للسيوطي ص : ينظر)   ١(

  )١٨٣/ ١(  للزركشي املنثور يف القواعد، )١٢٩ /٢( للسبكي يف شرح املنهاج
  ١٣٥ ص األشباه والنظائر: ينظر)   ٢(
  ١٩١ ص األشباه والنظائر: ينظر)   ٣(
  ١٩١ ص األشباه والنظائر: ينظر)   ٤(

 



 ٣٢

له معىن يف اللغة وآخر يف االصطالح، ويفهم من الـسياق           فكل لفظ من األلفاظ     
  .ما يدل عليه اللفظ

 فيجـب   ،العاقل يصان عنـه     وكالم ،املهمل لغو واألصل يف الكالم اإلفادة، ألن      
األصل يف الكالم   كما أن   ،  محله ما أمكن على أقرب وأوىل وجه جيعله معموال به         

 وإفـادة مـا     ،االستئناف تأسيس  ن أل ا،فائدة مستأنفة غري ما أفاده سابق     أن يفيد   
  )١(  والتأسيس أوىل من التأكيد،أفاده السابق تأكيد

سـواء كـان    " الكالم" والكالم املقصود يف هذه القاعدة كل ما يشمله لفظ             
وما يهمنا يف هذا البحث هو الكالم املنطـوق أو اللفظـي أو      . منطوقا أم مكتوبا  

  . القويل
اء من ألفاظ القول والكالم يف القرآن الكرمي والسنة         وهذه القاعدة استنبطها العلم   

 وقولـه   )٩٣ البقـرة (﴾ ،     قَالُوا سِمعنا وعـصينا    ﴿   :املطهرة مثل قوله تعاىل   
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْمالِئكَةُ أَلَّا تخافُوا            ﴿   :سبحانه

، وقـول الـنيب     )٣٠ فصلت(﴾،   تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ      وال
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها            :" صلى اهللا عليه وسلم   

وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وذحبوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم           
يا أيها الناس قولوا ال إلـه       :" ، وقوله عليه السالم   )٢("  وحسام على اهللا   إال حبقها 

  )٣("إال اهللا تفلحوا
فاإلميان والكفر قائم يف أساسه على القول اللفظي، فمن نطق بكلمـة التوحيـد              

بـذلك دمـه    دخل اإلسالم وعصم بذلك دمه وماله، ومن نطق بالكفر استحل           

                                                
  ١٨٥ ص شرح القواعد الفقهية للزرقا: ينظر)   ١(
فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه، بـرقم        :البخاري يف كتاب الصالة باب    : أخرجه)  ٢(

  )٢٠( برقم إله إال اهللا حممد رسول اهللاباب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال ، ومسلم )٣٩٢(
  ). ١٦٠٢٣( أمحد يف املسند برقم : أخرجه)  ٣(

 



 ٣٣

على ذلك النصوص الشرعية من الكتـاب       وماله بالضوابط الشرعية، كما دلت      
  .املطهرةوالسنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٣٤

  الضرورات تبيح احملظورات لكنها ال تؤثر يف احملكمات: الرابعاملطلب 
حالة من املشقة تطرأ على اإلنسان ، ولو مل تراع هللك أو أشرف             : الضرورة هي 

يت ال بد منـها يف قيـام        على اهلالك أو فات معها شيء من املصاحل الضرورية ال         
  )١(مصاحل الدنيا والدين

وللضرورات يف الشريعة اإلسالمية أحكاما ختالف األحكام األصـلية إال أـا ال             
تتعارض مع األصل الثابت،فالضرورات قد تبيح بعض احملظورات إال أا ال تغـري            

ـ             ذا وضـع   الثوابت واحملكمات، مث إا تقدر بقدرها ، ويدور االستثناء معها،  ل
 العلماء قواعد خاصة للضرورات، فمنها

  

   الضرورة تقَدر ِبقَدِرها 
  االضطرار ال يبطل حق الغري

  )٢( ما جاز لعذر بطل بزواله
  :وكذلك وضع العلماء قواعد وضوابط للضرورة يف الشريعة اإلسالمية ، فمنها

  .أن يكون الضرر ضررا حقيقيا ال متومها - ١
 . بقدر الضرورة دون زيادة يف الترخصأن يكون ارتكاب املخالفة - ٢
  .أن يقدر هذه الضرورة أهل العلم املعتربين - ٣

ومن مث يتضح أن الضرورة استثناء وليست أصال ثابتا، وال يبىن عليهـا أحكامـا        
  .شرعية ألا حالة من املشقة تطرأ على اإلنسان

الت مـن   وهنا مزلة أقدام كثري من املتعاملني، حيث يصدرون أحكاما عامة حلـا           
املشقة اليت تطرأ على اإلنسان، ويظنون أم يراعون األحوال والظروف والعوائد           

                                                
، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها دراسة فقهية تأصيلية ) ٨ /٢(املوافقات للشاطيب : ينظر)   ١(

   ٢٠تطبيقية ص 
باه والنظائر للسيوطي، ، واألشالسالم قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد: للمزيد ينظر)  ٢(

  .األشباه والنظائر البن جنيم ، القواعد الفقهية للندوي

 



 ٣٥

ومل يفِْطنوا إىل أن الضرورة تقدر بقدرها، والفتوى فيها آلحاد الناس           . واملتغريات
  مـسمى   حتت )املستفيت ( وأفرادهم؛ حىت يتحقق العامل أو املفيت من دخول الفرد        

نا يشق على الناس من يظن أنه ييسر هلم وخيفف عنهم           ، ومن ه  الضرورة الشرعية 
ألن مسمى الضرورة خيتلف من فرد إىل فرد، ومن حالة إىل           ،   من حيث ال يدري   

حالة مع نفس الفرد، ورمبا من مكان إىل مكان أو زمان؛ وهذا شبيه بـاختالف               
تلـف  كثري من األحكام خت":قال اإلمام ابن عابدين رمحه اهللا       .األعراف والعادات 

باختالف الزمان؛ ِلتغير عرف أهله، أو حلدوث ضرورة أو فساِد أهـل الزمـان،         
حبيث لو بقي احلكم على ما كان عليه أوالً، للِزم منه املشقة والـضرر بالنـاس،                
وخلالف قواعد الشريعة املبنية على التخفيف والتيسري، ودفع الـضرر والفـساد؛            

  .)١("ن إحكاملبقاء العامل على أمتِّ نظام وأحس
رف، اعتِبره، ومهمـا سـقط      فمهما جتدد من الع   ":إلمام القرايف رمحه اهللا     وقال ا 

أسِقطه، وال جتمد على املسطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ مـن       
غري أهل إقليمك يستفتيك، ال تجِره على عرِف بلدك، واسأله عن عرف بلـده              

     ِبك، فهـذا هـو احلـق           وأجره عليه، وافته به دون عرف بلدك، واملقرر يف كُت
والواضح، واجلمود على املنقوالت أبدا ضالل يف الدين، وجهل مبقاصد علمـاء            

  .)٢("املسلمني والسلف املاضني
فصل يف تغير الفتوى حبـسب تغيـر األمكنـة       ":رمحه اهللا    ابن القيم    وقال اإلمام 

هذا فـصل عظـيم     ":ذا الفصل قوله  ، وجاء حتت ه   "واألزمنة واألحوال والعوائد  
النفع جدا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب مـن احلـرج      

                                                
 ).٢/٩٢٤(، واملدخل الفقهي العام )٢/١٢٥(رسائل ابن عابدين :ينظر ) ١(
 ).٢/١٢٥(، ورسائل ابن عابدين )١/١٣٩(الفروق :ينظر )  ٢(

 



 ٣٦

واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه، ما يعِلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتـب       
  .)١("املصاحل ال تأيت به

ت واحملكمات،  والضرورات إن جاز فيها بعض احملظورات فهي ال تغري أبدا الثواب          
  :وباملثال يتضح املقالبل تقدر بقدرها، ويصري احملظور حمظورا بزواهلا، 

الصالة فرض، واملرض ضرورة، فضرورة املرض قد تبيح حمظورا يف الصالة مثـل             
  . إال أا ال تغري الثابت احملكم وهو فرضية الصالةعالقعود أو االضطجا

، وضرورة السفر قد    ضرورةكون  يومثال آخر، صيام رمضان فرض، والسفر قد        
 وهو  تبيح حمظورا وهو اإلفطار يف ار رمضان، إال أا ال تغري من الثابت احملكم             

  . فرضية الصيام يف ار رمضان لذا وجب القضاء على من أفطر للضرورة
در الضرورة بقدرها دون هدم الثوابت واحملكماتقَوهكذا ت.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).١٥، ٣/١٤(إعالم املوقعني  :ينظر ) ١(

 



 ٣٧

  "ال إنكار يف املختلف فيه: "هلمضبط قو: اخلامساملطلب 
زال العلمـاء   وال ي ؛  إعذار اتهد املخالف  : من املسائل املتفق عليها قدميا وحديثا     

 ما برح املستفتون    ": رمحه اهللا  قال حيىي بن سعيد األنصاري    ،  خيالف بعضهم بعضا  
     حرحل هذا ، وين ، فيوستفتي     لتحليلـه ،    ل هلك م أنَّ احمللِّ  م هذا ، فال يرى احملر 

    )١("م هلك لتحرميهل أن احملروال يرى احمللِّ
لـف   إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اخت        ":رمحه اهللا وقال سفيان الثوري    

   )٢("فيه وأنت ترى غريه فال تنهه
د أن ينكر علـى غـريه        ال ينبغي ألح   ":رمحه اهللا وقال املوفق ابن قدامة املقدسي      

   )٣("إنكار على اتهداتفإنه ال  ؛العمل مبذهبه
اإلنكار من املنكر إمنا يكون فيما اجتمع عليه، فأمـا          : "وقال الزركشي رمحه اهللا   
   )٤(" .املختلف فيه فال إنكار فيه

  )٥( ". ال ينكَر املختلف فيه وإمنا ينكر امع عليه": الفقهيةنص القاعدةو
  :صيغ أخرى للقاعدة

  . ال إنكار يف مسائل االجتهاد-١
  . اإلنكار ال يلزم يف حمل االجتهاد إذا كان االختالف يف الفروع-٢
  . ال إنكار يف مسائل االجتهاد إال إذا ضعف اخلالف-٣
  . إنكار يف مسائل اخلالف ال-٤

                                                
 ) .٢/٩٠٣(علم وفضله جامع بيان ال: ينظر)  ١(
 )٢/٦٩(الفقيه واملتفقه : ينظر)  ٢(
 )١/١٨٦(اآلداب الشرعية  : ينظر)  ٣(
 )٢/١٤٠(املنثور يف القواعد : ينظر)  ٤(
 ال :القاعدة اخلامسة والثالثون:  رمحه اهللاقال اإلمام السيوطي، ٢٩٢األشباه والنظائر ص  :ينظر )  ٥(

: ، وفيه٤١٦ ص لصنعاين ل إجابة السائل شرح بغية اآلمل،مع عليهينكَر املختلف فيه، وإمنا ينكر ا
 ١٦١، و مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ال إنكار يف الظنيات

 



 ٣٨

  . ال نكري يف خمتلف فيه-٥
قط، وهو ال يكون إال ملا أمجـع  اإلنكار الواجب ف: هو املراداإلنكار  ويالحظ أن   

  ، ويفهم من ذلك أن املختلف فيه نكارفيه اإل فال جيب هختلف في، وأما ما ايهعل
 .مل يرد فيه نص - ١
 .خارج عن اإلمجاع - ٢
 .ليس فيه رأي لصحايب - ٣
  .ليس له مثيل سابق يقاس عليه - ٤
 .يكون يف مسائل الفروع - ٥
 .مما يسوغ فيه االجتهاد - ٦
 .مما يسع املسلمني االختالف فيه - ٧

ة وما ترمي إليه، أو رمبا جتـاهلوا        ولكن كثريا من املعاصرين جهلوا مقصد القاعد      
ذلك ملآرب أخرى، وما أن ينكر أحد عليهم قوال أو فعال حىت يطلقوا قذيفتـهم               

 ولعل  –، وال يدرون     ويظنون أم أفحموا خصمهم   ،  "ال إنكار يف املختلف فيه    "
 ا عناه يف غري حمله، والقاعدة اليت     أن قوهلم هذا     -خصمهم املسكني أيضا ال يدري    

  . ضوابط وتقييدات وليس كالما مرسال أو قوال مطلقااء هلالفقها
 لـيس   ،" مسائل اخلالف ال إنكار فيها     :"وقوهلم ": رمحه اهللا   ابن تيمية  اإلمامقال  

 أمـا األول فـإذا   ،إما أن يتوجه إىل القول باحلكم أو العمل   بصحيح فإن اإلنكار  
 وإن مل يكـن     ، أو إمجاعا قدميا وجب إنكاره وفاقـا         ،كان القول خيالف سنة     

 بيان ضعفه عند من يقول املصيب واحـد وهـم عامـة      ؛كذلك فإنه ينكر مبعىن   
 وأما العمل فإذا كان على خالف سنة  أو إمجـاع وجـب              ،السلف والفقهاء   

وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع         ،  إنكاره أيضا حبسب درجات اإلنكار    
وإمنا دخل هـذا     ، أو مقلدا    تهدامساغ ينكر على من عمل ا جم      ولالجتهاد فيها   

اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخلالف هي مسائل االجتـهاد كمـا               

 



 ٣٩

 والصواب الذي عليه األئمة أن مسائل االجتهاد مل         ،اعتقد ذلك طوائف من الناس    
 حديث صحيح ال معارض من      : مثل ،يكن فيها دليل جيب العمل به وجوبا ظاهرا       

أو . الجتهاد لتعارض األدلة املتقاربـة     ا -ا عدم ذلك فيها    إذ - فيسوغ له    ،جنسه
خلفاء األدلة فيها وليس يف ذكر كون املسألة قطعية طعن على من خالفهـا مـن                

   )١("ر املسائل اليت اختلف فيها السلفاتهدين كسائ
 -أي ال إنكار يف مسائل اخلالف      –هذه املقالة   " :رمحه اهللا  الشوكاين    اإلمام قالو

 أعظم ذريعة إىل سد باب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر، ومهـا              قد صارت 
  ناها لك، وقد وجب بإجياب اهللا عز وجـل،            باملثابة اليت عرفناك، واملنـزلة اليت بي

وبإجياب رسوله صلى اهللا عليه وسلم على هذه األمة، األمر مبا هو معروف مـن               
 ومعيـار ذلـك الكتـاب       :معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته       

، وينـهى    وجده فيهما أو يف أحدمها معروفا      والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر مبا      
وإن قال قائل من أهل العلم مبا خيالف ذلك،         ،  عما هو فيهما أو يف أحدمها منكرا      

وهذه الشريعة الشريفة   ،   أوالً، مث على العامل به ثانيا      فقوله منكر جيب إنكاره عليه    
 باألمر مبعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه املوجـودة يف الكتـاب             اليت أُِمرنا 

    )٢(" والسنة
، ليس قول حق أريد به باطل، بل هـو   "ال إنكار يف املختلف فيه    : "فقول بعضهم 

باطل من أساسه، وغري صحيح يف أصله وذاته، وهذا يف املسائل اليت حتتـاج إىل               
 فيه نص فال جمال فيه لالجتـهاد أو        اجتهاد ومل يرد فيها نص صحيح، أما ما ورد        

  .اخلالف، وال عذر فيه ملن خالف النص الذي هو الشرع
كل شيء أفىت فيه اتهد فخرجت فتياه فيه علـى          " : رمحه اهللا  القرايفاإلمام  قال  

خالف اإلمجاع، أو القواعد، أو النص، أو القياس اجللي السامل عـن املعـارض              
                                                

  وما بعدها٢١٠بيان الدليل على بطالن التحليل ص : ينظر)  ١(
 ).٤/٥٨٨(السيل اجلرار  : ينظر)  ٢(

 



 ٤٠

له للناس وال يفيت به يف دين اهللا تعاىل، فـإن هـذا          الراجح، ال جيوز ملقلده أن ينق     
احلكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما ال نقره شرعا بعد تقرره حبكم احلـاكم               

والفتيا بغـري  أوىل أن ال نقره شرعا إذا مل يتأكد، وهذا مل يتأكد، فال نقره شرعا               
عاص به بـل     فالفتيا ذا احلكم حرام، وإن كان اإلمام اتهد غري           شرع حرام، 

  )١( ".مثابا عليه، ألنه بذل جهده على حسب ما أمر به
وعلى كل حال فال عذر عند اهللا يوم القيامة ملن          : "وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا     

بلغه ما يف املسألة من األحاديث واآلثار اليت ال معـارض هلـا إذا نبـذَها وراء                 
    )٢("ظهره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٩٧/ ٢( الفروق : ينظر)  ١(
 ).٢٨٩/ ٣(ملوقعني إعالم ا: ينظر)  ٢(

 



 ٤١

  .، ال تفيد املنع مطلقا"تقييد املباح"دة قاع: السادساملطلب 
 صلى اهللا    عن رسوله  مثاألحكام الشرعية ال تؤخذ إال عن اهللا تعاىل         معلوم أن   

 إذ احلكم هللا وحده، فاحلالل ما أحلّ، واحلرام ما حرم، وال جيـوز              ، عليه وسلم 
ل إثبات حكم شرعي بغري األدلة الشرعية اليت نصبها اهللا ورسوله ملعرفـة احلـال             

وهذا أصل عظيم من أصول هـذا       .  واحلرام، واألمر والنهي، واإلجياب والتحرمي    
ثُم جعلْنـاك علَـى      ﴿: صلى اهللا عليه وسلم   ، قال تعاىل خماطبا نبيه      وميالدين الق 

  شِريعٍة ِمن اَألمِر فَاتِبعها وال تتِبع أَهواَء الَِّذين ال يعلَمون﴾ 
ومـىت أطلقـت    .  أحكام وضعية  أورعية إما أحكام تكليفية،     واألحكام الش 

خطاب اهللا املتعلق بأفعـال     : " واليت تعين  األحكام انصرفت إىل األحكام التكليفية    
  .  )١("املكلفني باالقتضاء أو التخيري

فلهذا كان دين املؤمنني بـاهللا ورسـوله أن          ": رمحه اهللا   ابن تيمية  اإلمامقال  
اب، واالستحباب، والتحليل، والكراهية، والتحـرمي، ال       اإلجي: األحكام اخلمسة 

 ، فال واجب إال مـا أوجبـه اهللا          صلى اهللا عليه وسلم   تؤخذ إال عن رسول اهللا      
  .  )٢("ورسوله، وال حرام إال ما حرمه اهللا ورسوله

ومن أجل هذا عين األصوليون ببيان هذه األحكام التكليفيـة، ومـسائلها،            
  .هاوالقواعد اليت تنتج عن

املباح هـو   و،  "لإلمام تقييد املباح  : "ومن املسائل األصولية املهمة قاعدة أن     
   .)٣(كل فعل مأذون فيه لفاعله، ال ثواب له على فعله، وال عقاب يف تركه

                                                
 حممد بن حسين بن حسن اجليزاين     : املؤلف،  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة      : ينظر)  ١(

)١/٢٨٨ .(  
  ). ٢٢/٢٢٧ (جمموع الفتاوى: ينظر)  ٢(
  ). ٣/١٠٢١(مرداوي  للالتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه: ينظر)  ٣(

 



 ٤٢

املباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه ال حـرج عليـه يف               : قال الرازي 
  . )١(الفعل والترك

اب الشرع التسوية بني فعله وتركه من غـري       ما اقتضى خط  : وقال ابن بدران  
  . )٢(مدح يترتب على فعله وال ذم يترتب على تركه

املباح عند الشارع هو املخري فيه بني       : " فقال -رمحه اهللا - أما اإلمام الشاطيب    
  . )٣(" ال على الفعل وال على الترك ،الفعل والترك من غري مدح وال ذم

فعـلٌ  :  تعريف عام للمباح على أنـه  وميكن من خالل هذه التعاريف وضع   
٤( مأذون فيه من الشارع خال من مدح أو ذَم(.  

. ومن أمساء املباح الذي إباحته شرعية احلالل، واملطلق، والطلـق، واجلـائز           
ورمبا أطلق املباح على غري احلرام، واملكروه، أي يف أنه غري مطلوب الترك مـن               

  .)٥( حيث هو مباح
 لزم معرفة   ، أو اإللزام به يشابه التشريع من بعض الوجوه        ملا كان تقييد املباح   

 واحملافظة عليها كيال يفضي ذلك إىل إعطـاء حـق           اتباعهاالضوابط اليت ينبغي    
 التقييد، فإن املبـاح     قاعدة انطالقا من    اهللالتشريع لغري اهللا تعاىل، فيحرم ما أحل        

         ينبغي أن يظل مباحا كما شرعه اهللا تعاىل ال ينى عن ه  قَه أو يي  د، وال يمر به أمـر  ؤ
  .إجياب وإلزام

                                                
  ). ١/٢١٩(احملصول : ينظر)  ١(
  ). ١/٧١ (املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: ينظر)  ٢(
  ). ١/١٧٢(املوافقات : ينظر)  ٣(
  ). ١/٨٣(، ونفائس األصول شرح احملصول )١/٤٢٢(شرح الكوكب املنري : ينظر)  ٤(
، والبحـر احملـيط     )٢١٢ -١/١٧٢(، واملوافقات   )١٢٥-١/١٢٤(اإلحكام لآلمدي   :  ينظر  )٥(

  ). ٤٢٨ -٤٢٧، ١/٤٢٤(كوكب املنري ، وشرح ال)٢٨٣-١/٢٧٥(

 



 ٤٣

سـنة  مث  ) القرآن والسنة (عرفة هذه الضوابط نلجأ إىل النصوص الشرعية        ومل 
الضوابط الشرعية اليت البـد     اخللفاء الراشدين اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل         

  :ومن أهم هذه الضوابطمنها يف تقييد املباح، 
   موافقة الشرع -١
 أو اإللزام به على صـفة       ، أو منعه  ،ت إباحته بالنص ال جيوز تقييده     ما جاء ف

العموم والدميومة؛ ألن يف ذلك مصادمة للشرع ومنعا ملا أحل اهللا، أو إجيابا ملـا               
  .أباحه الشرع ومل يلزم به

اعلم أنه ال خالف يف كون احلاكم الشرع         ": رمحه اهللا   الشوكاين  اإلمام يقول
  . )١("دعوةبعد البعثة وبعد بلوغ ال

    ئة أو حاجات عامة لنوع من املنع أو التقييد         ِجلْ ولو كانت هناك ضرورات م
 تكون، فإن األخذ به      الضروري أو اإللزام، وال يوجد حل هلا غري ذلك التصرف        

، فإا أيضا قـد تلْجـئ إىل تقييـد    )٢(الضرورات تبيح احملظورات: علته كما أن 
لة الضرورة، فهو منع أو تقييد أو إلزام مؤقت         ، واحلاجة العامة ترتل مرت    املباحات  

  .وليس خمالفة ألوامر الشرع املطهرمتقيد بالضرورة أو احلاجة 
   موافقة مقاصد الشريعة -٢

 ينبغي أن يكون كل تصرف يف املباح عامال على حتقيق مقصد من املقاصـد             
ها ملصلحة  الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيق      هي، فاملقاصد   العامة للشريعة 

استقرينا من الشريعة أا وضعت ملـصاحل  : "، يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهللا  العباد
  .        )٣("العباد

                                                
  ). ١/٦٢(إرشاد الفحول : ينظر)  ١(
  ). ١/٥٧(، األشباه والنظائر للسبكي )١/٨٥(األشباه والنظائر البن جنيم : ينظر)  ٢(
  ). ٢/١٢ (املوافقات: ينظر)  ٣(

 



 ٤٤

إن مقصد الشريعة مـن التـشريع   : "وقال اإلمام الطاهر بن عاشور رمحه اهللا   
حفظ نظام العامل، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعـصم مـن التفاسـد               

املقصد العام من التشريع هو حفـظ نظـام األمـة           : "ضا، وقال أي  )١("والتهالك
  .)٢("واستدامة صالح اتمع، باستدامة صالح املهيمن عليه وهو اإلنسان

   أن يقوم عليها أهل العلم -٣
هذه التقييدات أو اإللزامات ينبغي أن تكون صادرة بعد دراسات عميقة من            

وال تترتـب  ،  أجله وضعت  ، حىت تكون حمققة الغرض الذي من      الفقهأهل العلم و  
  .، تكون على خالف املقصودعليها نتائج عكسية

كذلك فإن موافقة الشرع ومقاصد الشريعة حتتاج إىل العلماء الربانيني، ذوي           
العقليات الفذة واملَلَكات االجتهادية، الذين يحِكمون األصول والقواعد، ويِزنون         

  .  األمور مبيزان الشرع احلنيف
   املصلحة العامةمراعاة   -٤

فيجوز ما كانت إباحته من قبيل اإلباحة العامة اليت ال تستند إىل نص خاص              
 حسب تقـدير أهـل العلـم أو اإلمـام     إذا كان يف ذلك مصلحة عامة     تقييده،  
 اإللزام به، ألن تصرف اإلمام على الرعيـة         لإلمام أو ويل األمر   ؛ كما أن    الشرعي

  .صلحة عامة مل جيز التقييد وال اإللزاممنوط باملصلحة، فإذا مل تكن هناك م
 التقييد أو اإللزام من املباح هو ما كان من الشئون العامة، أما ما كان مـن     و

ـ    حدفليس أل ،  األمور اخلاصة الشخصية اليت ختص آحاد الرعية          ا أن يتدخل فيه
 مبنع أو إلزام، فإن التدخل يف مثل هذه األمور سوف يفسد على الناس حيـام،              

ذا تعاظمت املفسدة وخرجت عن اخلصوصية، وأحلقت الضرر بعامة الناس ،           إال إ 
  .ساعتئذ تراعى املصلحة العامة حسب تقدير أهل العلم أو اإلمام الشرعي 

                                                
  ). ٣/٢٣٠(مقاصد الشريعة : ينظر)  ١(
  ). ٣/١٩٤(مقاصد الشريعة : ينظر)  ٢(

 



 ٤٥

    التقييد يكون يف أفراد املباح -٥
 ، ألنه بذلك خيالف النص الشرعي الـذي          أن مينع جنس املباح    ألحدليس  ف

، وهذا يشمل فقط النوع الثاين من        أفراد املباح    ون يف املنع والتقييد يك   بل   أباح ، 
ثابـت  الباح   ، أما امل   ثابت باستصحاب الرباءة األصلية   الباح  أنواع املباح ، وهو امل    

   .ال ميلك أحد أن يقيده بأي قيد كان الشرعية فبالنص عليه يف النصوص
   التقييد يكون للضرورة فقط -٦

 معينـا ،  فلو أصدر ويل األمر قـرارا       ،  حمدد   يف حالة معينة، ولوقت      فيكون
 مل حيمل هذا على التشريع الدائم املخالف لشرع اهللا تعـاىل             ، وربطه حبالة طارئة  

املمنوع منه ، بل حيمل على التقييد الطارئ املرتبط بالظرف أو احلالة اليت أجلأت              
ومثال ذلك ما جـاء يف الـصحيحني أن         يوجد بوجودها ويزول بزواهلا،     ،  إليه  
 ى املسلمني عن ادخار حلوم األضـاحي فـوق          صلى اهللا عليه وسلم   ول اهللا   رس

ثالثة أيام، واملسلم مباح له أن يدخر قوته ومباح له أن ينفقه على غـريه، لكـن             
من ضحى منكم فال    : " فقال  قيد االدخار بثالثة أيام    صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

ألزم باإلنفاق فيما زاد عن ذلـك،        و ،"يصبحن بعد ثالثة وبقي يف بيته منه شيء       
 :، فقـال نفعل كما فعلنا العام املاضـي     : فلما كان من العام املقبل سأله الصحابة      

فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينـوا         ،وادخرواوأطعموا  كلوا  "
  ". فيها

قلـت  : الرمحن بن عابس عـن أبيـه قـال          عن عبد  ويف الصحيحني أيضا  
 أن تؤكل حلوم األضاحي فـوق ثـالث،   صلى اهللا عليه وسلم  نيب  أى ال :"لعائشة
  . )١("ما فعله إال يف عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغىن الفقري: قالت

  . ددحالة معينة، ولوقت حمفهذه كانت ضرورة و
                                                

لبخاري يف كتاب األطعمة، باب ما كان السلف يدخرون يف بيوم وأسفارهم مـن              أخرجه ا )  ١(
  ]. ٢٩٧٠[، ومسلم يف كتاب األضاحي رقم]٥٤٢٣[الطعام واللحم وغريه رقم

 



 ٤٦

  :ومن أمثلة تقييد املباح بضوابطه
 أصلها فيبـاح    ما ورد من النهي عن كتابة احلديث، فالكتابة مباحة يف           -١

صـلى اهللا  للمسلم كتابة ما حيتاج إليه من العلوم أو احلقوق، لكن الرسول الكرمي  
 أراد يف بداية اإلسالم أن تتوجه مهة املسلمني إىل كتابة القرآن وحـده    عليه وسلم 

 : "وحفظه، وأال يشغل املسلمون أنفسهم بكتابة وتدوين شيء غري القرآن فقـال           
   .)١(" غري القرآن فليمحه عين، ومن كتبال تكتبوا عين

 ففي هذا تقييد للمباح أو منع منه لكن ملا حتقق الغرض الذي من أجله ـى          
 عن الكتابة مل يبق للنهي مسوغ، فكتب من الصحابة مـن            صلى اهللا عليه وسلم   

  . وأمرهصلى اهللا عليه وسلم ما كتب وذلك بعلمه صلى اهللا عليه وسلمكالمه 
اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه حيث قيـد حكـم          ما جاء عن عمر بن        -٢

إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القـدوة فـيهم            
حىت ال يقتدي املسلمون م يف ذلك فتروج سوق الكتابيات وتكـسد سـوق              
املسلمات، كما أن عمر رضي اهللا تعاىل عنه نظر نظرة أخرى يف هذا األمر وهو               

، أمـا  بـاملومس سن عفيفات فالزواج منهن قد يفضي للـزواج   أن كثريا منهن ل   
نع من الزواج منها، وتقييد عمر رضـي اهللا         مي مالعفيفة منهن لغري أهل القدوة فل     

تعاىل عنه هلذا األمر ليس على سبيل املنع منه أو التحرمي ولكن على سبيل اختيار                
ـ             د مـن كبـار     األفضل واألوىل يف حق أهل القدوة وإال لو خالفه يف ذلك أح

الصحابة مل يعاقبه على املخالفة، مث هو يف الوقت نفسه تقييد ليس علـى سـبيل                
   .العموم وإمنا تقييد خاص بفئة معينة

                                                
  ]. ٣٠٠٤[ رقم مسلم باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلمأخرجه)  ١(

 



 ٤٧

تزوج حذيفة يهودية فكتب    : " يف تفسريه    -رمحه اهللا -  ابن جرير الطربي   قال
 أزعم   ال :فقال،  خلي سبيلها   أُ أتزعم أا حرام فَ    :إليه عمر خل سبيلها فكتب إليه     

  . )١("أا حرام ولكن أخاف أن تعاطوا املومسات منهن
وإمنا كره عمر   : " بقوله   رضي اهللا عنه  وقد علل الطربي رمحه اهللا حكم عمر        

 اهللا عليهم نكاح اليهودية والنصرانية حذرا من أن يقتـدي           لطلحة وحذيفة رمحةُ  
 فأمرمهـا  ما الناس يف ذلك فيزهدوا يف املسلمات أو لغري ذلـك مـن املعـاين      

  ".بتخليتهما
 الـسالم   عز الدين بن عبـد     اإلمـام ما كان من      أيضا  ولعل من ذلك    -٣

 حينما أراد والة األمر يف زمنه فرض ضرائب على الناس زائدة عن زكاة              رمحه اهللا 
           خـرج  أمواهلم ملواجهة نفقات املواجهة مع التتار، فامتنع عن الفتوى بذلك حىت ي

هم وأيدي جنودهم ما معهم من أموال أخذوها من بيت          األمراء املماليك من أيدي   
املال، فلما قام األمراء بذلك واستهلك بيت املال ومل يعد فيه ما يكفي لنفقـات               

 أصدر الفتوى جبواز أخذ مال زائد عـن الزكـاة مـن األغنيـاء               ،جهاد التتار 
  .واملوسرين، وهي حالة مؤقتة ليست دائمة مرتبطة بظرفها الذي أجلأ إليها

نـصل إىل أن    " تقييد املبـاح  " هذا التطواف السريع حول قاعدة      يف ختام   و
موافقة الشرع، وموافقة مقاصـد الـشريعة، وأن        : لتقييد املباح ضوابط من أمهها    

ولفترة حمـددة، ومـن مث      ،  يقوم عليها أهل العلم، والتقييد يكون للضرورة فقط       
  . املطلق لويل األمر يف التقييد، أو احلق، ال تفيد املنع مطلقا"تقييد املباح"قاعدة ف

الوالية اخلاصة أقوى مـن     " :بل هذا خيالف قواعد فقهية أخرى مثل قاعدة         
، فوالية األب يف أهل بيته أقوى من والية احلاكم أو القاضـي،             )٢("الوالية العامة 

ومع أن احلاكم أو القاضي صاحب والية عامة، وقد أمر اهللا تعاىل بطاعـة والة               
                                                

  ). ٤/٣٦٦ ( القرآن آي تأويلعنجامع البيان : ينظر)  ١(
 ٢٨٦األشباه والنظائر للسيوطي ص :ينظر   )٢(

 



 ٤٨

ن طاعتهم موقوفة على املصلحة العامة، وليس هلم التدخل يف األمـور            األمر، إال أ  
اخلاصة ما دامت مل تتجاوز اخلصوصية، فمثل هذا القيد حيصر الواليـة العامـة،              

وتقدير أهل العلـم    ومثله تقييدهم للمباح حمصور بالضوابط واملقاصد الشرعية،        
   .  للضرورة اليت تدعو إىل ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 



 ٤٩

  صحيحختصيص العموم ال بد له من دليل : السابعطلب امل
عيستغرق جلميع ما يصلح املكالم  الهو:" ماء األصول العموم أو العام بأنهف علر
 العام اللفظ يف دخل ما بعض إخراج:" ، كما يعرفون التخصيص بأنه)١("له

   )٢(" بدليل
، ومثال ذلك قول    ح  صحي فكل دليل ورد عاما ال جيوز شرعا ختصيصه إال بدليل          

 فهذا حكْم عام    ،)٣٨ املائدة(﴾  والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما     ﴿  :تعاىلاهللا  
بقطع يد السارق والسارقة ، ولكن جاء ختصيص القطع يف ربع دينـار، بـدليل               

ـ         :" صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          ارال تقْطع يد السارق إال يف ربـع دين
  )٣( " فصاعدا

ويسأَلونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذى فَاعتِزلُوا النساَء         ﴿: ومثال آخر يف قوله تعاىل    
ـ ،  ) ٢٢٢ البقرة( ﴾ِفي الْمِحيِض وال تقْربوهن حتى يطْهرنَ        ذا أمـر عـام يف    فه

 وقت احليض وعدم القُرِب منهن، خصصه دليل صحيح عـن الـنيب   اءسال الن اعتز
     )٤(" اصنعوا كل شيء إال النكاح:" صلى اهللا عليه وسلم

  : العلماء املخصصات إىل نوعنيقسموقد   
  " االستثناء، والشرط، والصفة، والغاية:" خمصصات متصلة وهي - ١
  وقول الصحايب،  والعقل،واإلمجاع، النص، :"خمصصات منفصلة وهي   - ٢

     " واحلس، والعادة أو العرف  واملفهوم،  والقياس،

                                                
  ).٢/٥(التمهيد ، )١/١٥٤(قواطع األدلة ، )١/١٨٩(املعتمد : ينظر )١(
 ، )١/٣٤١ (اللمع شرح)  ٢(

 .) ١٦٨٤(رقم  ، كتاب احلدود،مسلمو ،  )٦٧٨٩(رقم  البخاري ، كتاب احلدود: أخرجه)  ٣(
 رقم  وترجيلهوجهااحلائض رأس ز غسل جواز ، يف كتاب احليض، باب مسلم: أخرجه)  ٤(
)٧٢٠ ( 

 



 ٥٠

  :املتصلة املخصصات: أوالً
 مذكورة يف الدليل تكون بل بنفسها، تستقل ال اليت هي املتصلة املخصصات  

  :)٢(خمصصات أربع قسمها مجهور األصوليني إىلو ،)١(الذي ذكر فيه اللفظ العام

 :تثناءاالس - ١
  .)٣(أخواا إحدى أو بإال العام أفراد بعض إخراج: به املرادو

  .وغريها" عدا "و" حاشا"و" خال "و" سوى"و" غري"و ،"إال: "صيغه وأهم    
 مطْمِئن وقَلْبه أُكِْره من ِإلَّا ِإمياِنِه بعِد ِمن ِباللَِّه كَفَر ﴿ منتعاىل قوله مثاله    

  ).١٠٦  النحل ( ﴾ ِنِبالِْأميا
 العموم على الشرطية" من "لداللة كافر؛ كل يشمل عام "كَفَر من:"فقوله    
 اختيار عن كفر من على مقصوراً جعله ،"أُكِْره من ِإلَّا:" قوله يف االستثناء لكن

  .ورضا

   :الشرط - ٢

  .)٤( الشرط أدوات من بأداة العام أفراد بعض إخراج به واملراد    
 والعقلـي  الـشرعي  الـشرط  دون اللغـوي  الشرط هنا بالشرط واملقصود    

  .وغريها " أينما" و " مىت" و " إذا " و الشرطية " إن " ؛صيغه وأهم ،)٥(والعادي

                                                
 ).١/٤٩٣(اية السول : ينظر)  ١(

 ) . ٣/٣٥٤(شرح الكوكب املنري و ،)٢/٢٤٦(بيان املختصر و،  ) ٢/١٥٩(العقد املنظوم :  ينظر)  ٢(
شـرح تنقـيح    و،  ) ٢٥٧ص(املستـصفى   و،  ) ٢/٦٥٩ (ةالعدو،  ) ١/٢٤٢(املعتمد  : ينظر  )  ٣(

 ).١/٢٨١(لكوكب املنريشرح او، )٢٣٧ص(الفصول 

 احملصولو ،) ٢٦١ص (املستصفىو ، ) ١/٢٢٢ ( األدلة قواطعو ، ) ١/٢٤٠ ( املعتمد : ينظر)  ٤(
  ) .٢/٣٣٢ ( لآلمدي اإلحكامو ، ) ٣/٨٧( 

  ) .٣/٣٤٠ ( املنري الكوكب شرحو ، ) ٢/٢٥٧ ( املنظوم العقد : ينظر)  ٥(

 



 ٥١

 ﴾ ولَـد  لَهن يكُن لَم ِإنْ أَزواجكُم ترك ما ِنصف ولَكُم﴿  :تعاىل قوله مثاله    
 يـشمل  عـام  ﴾ أَزواجكُـم  تـرك  ما ِنصف ولَكُم﴿  :فقوله ، )١٢  النساء(

 اجلمـع  لداللـة  ال؛ مأ ولد هلا ناك سواء ، زوجه من للنصف الزوج استحقاق
 لَـم  ِإنْ﴿ : قولـه  يف الشرط لكن ،) أزواجكم ( : قوله يف العموم على املضاف

كُني نلَه لَدحال يف نصفلل األزواج استحقاق فقصر اآلية عموم خصص﴾،   و 
   .الولد عدم

   :الصفة - ٣

   .)١( به يتصف ملعىن العام أفراد بعض إخراج به واملراد    
ـً النحويـون يسميه ما فيشمل املعنوية، الصفة هنا بالصفة واملقصود      أو انعت

   )٢( جمرورا أو ،اجار أو ،اظرفً أو حاالً،
 الْمحـصناتِ  يـنِكح  أَنْ طَـوالً  ِمنكُم يستِطع لَم ومن﴿  :تعاىل قوله : مثاله    

    ، )٢٥ النـساء ( ﴾ الْمؤِمنـاتِ  فَتيـاِتكُم  ِمن أَيمانكُم ملَكَت ما فَِمن الْمؤِمناِت
 غـري  مأ مؤمنـة  كانـت أ سواء ،كل فتاة  يشمل عام﴾   فَتياِتكُم ِمن﴿    :فقوله

 يف للفتيـات  الـوارد  الوصف لكن ، مومالع على املضاف اجلمع لداللة مؤمنة؛
   .املؤمنة باألمة اإلماء كل نكاح جواز عمـوم خصص ﴾الْمؤِمناِت﴿  : قولـه

   :الغاية - ٤
 قبله ما يكون الغاية، أحرف من حرف العام اللفظ بعد يأيت أن به واملراد    

 " إىل"  :صيغها ومن، )١( العام حكم عن اخارج بعده وما العام، حكم يف داخالً

                                                
) ٢/٣٣٧ (لآلمـدي اإلحكـامو ، ) ٣/١٠٥ ( لاحملصـوو ، ) ١/٢٣٩ ( املعتمـد : ينظر)  ١(

  ) .٣/٣٤٧ ( املنري الكوكب شرحو

  ) . ٣/٣٤٧ ( املنري الكوكب شرحو ، ) ٣/٣٤١ ( احمليط البحر : ينظر)  ٢(

 



 ٥٢

 ِإلَى وأَيِديكُم وجوهكُم فَاغِْسلُوا ﴿ : تعاىل قوله " : إىل " مثال،  "حىت" و
 اجلمع لداللة ؛ كلها اليد يف عام  ﴾وأَيِديكُم﴿ :  فقوله، )٦ املائدة(  ﴾ الْمراِفِق
 اليد غسل عموم خصص ﴾الْمراِفِق  ِإلَى﴿  : قوله ولكن العموم، على املضاف

 ملا احلكم ثبوت املقتضي " إىل " الغاية حرف لداللة ؛ املرفق إىل بغسلها هاكل
  .بعده عما وانتفاءه قبله
 ِبالْيوِم وال ِباللَِّه يؤِمنونَ ال الَِّذين قَاِتلُوا﴿   :تعالـى قولـه " : حىت " ومثال    

 أُوتوا الَِّذين ِمن الْحق ِدين يِدينونَ الو ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ وال الْآِخِر
ابى الِْكتتطُوا حعةَ ييالِْجز نٍد عي مهونَ واِغربقتال فاألمر ،)٢٩ التوبة (﴾ص 

 هذا خصص مث ،﴾ الَِّذين﴿  : قولـه يف املوصول االسم لداللة عام مشرك كل
 على فدل  ﴾صاِغرونَ وهم يٍد عن الِْجزيةَ ايعطُو حتى﴿ : قوله يف بالغاية العموم
 " حىت " الغاية حرف لداللة املشركني؛ من اجلزية أعطى من بقتال األمر سقوط

   .بعده عما وانتفاءه قبله ملا احلكم ثبوت املقتضي

  :املنفصلة املخصصات: ثانياً
  .)٢(معها العام فظل ذكر إىل ثبوا يف حتتاج فال بنفسها، تستقل اليت وهي    
   )٣(املخصصات هذه وأهم     

                                                                                                                                       
 البحـر  ، ) ٢/٣٠٢ ( لآلمدي اإلحكام ، ) ٣/١٠١ ( احملصول ، ) ١/٢٣٩ ( املعتمد : ينظر)  ١(

 ).٤/٤٥٩ ( احمليط

 ) .٣/٢٧٧ (املنري الكوكب شرحو ، )٤/٤٧١ ( احمليط بحرال : ينظر)  ٢(

ها سـتة    أما القرايف فقد عد    ، أربعةعدها الغزايل عشـرة خمصصات ، بينما جعلها الـرازي         )  ٣(
 ، ) ٣/١٠٩ ( احملـصول و ، ) ٢٤٥ص ( املستـصفى  : ينظر،  خمصصات، والزركشي ثالثة  

  ).٤/٤٧١ ( احمليـط البحـرو ، ) ٢/٢٨٩ ( املنظوم العقـدو

 



 ٥٣

   :النص - ١
 صلى النيب عن حديث أو ، تعاىلاهللا كتاب من آية نص: هنا بالنص املقصود    

 وأ بالقرآن ختصيصه جيوز فإنه السنة أو القرآن من عام ورد فإذا اهللا عليه وسلم،
  : صور أربع النوع وهلذا السنة،

   :بالقرآن قرآنال ختصيص : األوىل الصورة

 ،)٢٢٨ البقرة(﴾ قُروٍء ثَالثَةَ ِبأَنفُِسِهن يتربصن والْمطَلَّقَات﴿:تعاىل قوله: ومثاله  
 أوالت من أكانت سواء حيض ثالث عدا مطلقة كل أن على يدل عام فإنه

 ثُم الْمؤِمناِت تمنكَح ِإذَا آمنوا الَِّذين أَيها يا ﴿ :خيصصه قوله تعاىل ال، أم احلمل
نوهمطَلَّقْت ِل ِمنأَنْ قَب نوهسما تفَم لَكُم ِهنلَيع ٍة ِمنا ِعدهوندتعاألحزاب(  ﴾ ت 

 ت اآلية أيضاًخصفإنه أخرج املطلقة غري املدخول ا من العموم السابق، و، )٤٩
 فإنه، )٤ الطالق( ﴾ حملَهن يضعن أَنْ جلُهنأَ الْأَحماِل وأُوالت ﴿:تعاىل بقوله

  .محلها بوضع عدا وجعل السابق، العموم من املطلقة احلامل أخرج

   :بالسنة القرآن ختصيص : الثانية الصورة
 عام فإنه ،)٢٢٢ البقرة(  ﴾ يطْهرنَ حتى تقْربوهن وال ﴿  :تعاىل قولهه ومثال   

صلى اهللا عليه  خيصصه فعل النيب قربان جتاه املرأة منهي عنه كل أن على يدل
 اللَِّه رسولُ كَانَ«:  قالت- رضي اهللا عنها-ميمونة أم املؤمنني  مبا روته وسلم

 وهي فَاتزرت ،امرأة من نسائه أمره ا إذا أراد أن يباشرصلى اهللا عليه وسلم
  )١(»حائض

                                                
 احليض تاب  ك ومسلم ،) ٣٠٣(مباشرة احلائض رقم     : ابب ،احليض تاب  ك البخاري: أخرجه) ١(

 ) ٢٩٤(: رقم فوق اإلزار مباشرة احلائض : ابب ،

 



 ٥٤

 فإنه ، )١١ النساء( ﴾ أَوالِدكُم ِفي اللَّه يوِصيكُم﴿   :تعاىل قوله  ومثال آخر   
 مث ، ، أو قاتالًاكافر وإن كان ، من وقع عليه اسم ولد يرثكل أن على يدل عام
خ١(" املسلم الكافر وال رفال يرث املسلم الكا"  : صلى اهللا عليه وسلم بقوله ص( 

 وكذلك الكافر فأخرج ، )٢ ("ثالقاتل ال ير"  : صلى اهللا عليه وسلم وقوله
  .يرثان ال فإما السابق العموم من القاتل

   :بالقرآن السنة ختصيص : الثالثة الصورة
 "ميتةٌ فهي حيةٌ وهي ةما قطع من البهيم" :صلى اهللا عليه وسلم قوله : ومثاله    
 سواء حياته، حال احليوان من فصل شيء بأي االنتفاع حترمي يف عام فإنه ،)٣(

 :تعاىل ولهبق خص مث ذلك، غري أم اصوفً أم ،اقرن أم ،اجلد أم ،اعضو أكان
﴿ِمنا واِفهوا أَصاِرهبأَوا واِرهعأَشاعاً أَثَاثاً وتمفأجاز ،)٨٠ النحل(﴾ ِحٍني ِإلَى و 
 اآلية ألن ا؛ االنتفاع حيرم فال منها والشعر والوبر الصوف قطع  عز وجل اهللا

 سوى أما ، اإلباحة دليل وذلك منها، يستفاد وما األنعام بذكر لالمتنان سيقت
  .هلا احلديث لعموم احلرمة على فيبقى األمور هذه

                                                
، رقم املسلم الكافر ال و الكافر املسلم يرث ال ابب الفرائض،تاب ك البخاري: أخرجه) ١(

 ) ١٦١٤(: رقم الفرائضتاب ك ومسلم ،)٦٧٦٤(

 ابن ،  و)٢١٠٩(، رقم القاتل مرياث إبطال يف جاء ما باب الفرائضتاب كالترمذي  :أخرجه)  ٢(
اإلرواء   يف األلباين وصححه  ،)٢٦٤٥(رقم  يرث ال القاتل اب ب الديات،تاب ك ، ماجه

)٦/١١٨( 

 )٢٨٥٨  ( رقمداود وأبو ،)٢١٩٠٣ (رقم  يف املسندأمحد: أخرجه)  ٣(

 



 ٥٥

   :بالسنة السنة ختصيص: الرابعة الصورة
 كان أو ونيما سقت السماء والعيف":وسلمصلى اهللا عليه  قولهه مثال 

 املوصولة )ما( لداللة يبلغه؛ مل وما النصاب بلغ فيما امع فإنه) ٢(" العشر)١(عثَِريا
دون مخسة أَوسق ا  ليس فيم":صلى اهللا عليه وسلم بقوله خص مث العموم، على

 هفي جتب ال فإنه السابق، العموم من أوسق مخسة يبلغ مل ما فأخرج )٣("صدقة 
   الزكاة

   :العقل -٢
 ذلك من األفراد بعض خروج العقل ويقتضي عام دليل يرد أن واملراد    

  : )٥(قسمني إىل ينقسم العقلي بالدليل والتخصيص ، )٤(العموم
 كُلِّ خاِلق اللَّه﴿:تعاىل قوله مثالهو ضرورة، بالعقل ختصيصه يدرك ما: أوال

عز  اهللا أن على ظاهره يدل عام﴾  يٍءش كُلِّ﴿ :فقوله، )٦٢ الزمر( ﴾ شيٍء
 بأنه يوصف فاهللا ، سبحانه وصفاته نفسه ذلك يف مبا شيء كل خلـق وجل

                                                
 يسمى ما وهو واألار، والسيول املطر بواسطة أو بعروقه إما سقي غري من يشرب ما:  هوعثَِريا) ١(

النهاية يف غريب احلديث : ينظر .ا املاء لتعثر احلفرة وهي العاثوراء من بذلك مسي بالبعل
 ).٣/١٨٢(واألثر 

 رقم ،اجلاري وباملاء السماء ماء من يسقى فيما العشراب ب الزكاة،تاب ك البخاري :أخرجه) ٢(
)١٤٨٣ (  

   )١٤٨٤( رقم صدقة أوسق مخسة دون فيما باب ليس الزكاة،تاب ك البخاري: أخرجه) ٣(
 احملـصول و ،) ٢٤٥ص (املستصفىو ، )١/١٨٣ ( األدلة قواطعو ، )٢/٥٤٧ ( العدة : ينظر)  ٤(

 .)٣/٢٧٩(شرح الكوكب املنري و، )٤/٤٧١ ( احمليط البحرو ،) ٣/١١١(

 املستصفىو ، )١/١٨٣ ( األدلة قواطعو ، )٢/٥٤٧ ( العدة، )٥٣ص ( الرسالة :ينظر)  ٥(
 )٣/٢٧٩(شرح الكوكب املنري و، )٤/٤٧١ ( احمليط البحرو ،) ٣/١١١ (احملصولو ،) ٢٤٥ص(

 .)٢/٢٤(وحاشية البناين على شرح احمللي 

 



 ٥٦

 بيِني شِهيد اللَّه قُِل شهادةً أَكْبر شيٍء أَي قُلْ﴿  : قوله يف كما شيٍء
كُمنيبخيلق مل  تعاىلاهللا أن بالضرورة يقضي العقللكن ، )١٩ األنعام(  ﴾و 

   .املخلوق وغريه اخلالق هو بأنه مدرك العقل ألن سبحانه؛ صفاته وال نفسه

 الناِس علَى وِللَِّه ﴿ :تعاىل قوله: مثالـه ،انظر بالعقل ختصيصه يدرك ما: ثانيا
ِت ِحجيِن الْبم طَاعتِه اسِبيالً ِإلَياِس ﴿: فقوله ،) ٩٧ عمران آل( ﴾ سالن﴾  
 صغريهم ، وجمنوم عاقلهم الناس كل على احلج وجوب على يدل عام

من  وانـون الصغري خروج بنظره اقتضى العقل ولكن وكبريهـم،
  ألن العقل يقضي باستحالة تكليفهما لفقداما لألهلية أوباحلج؛ التكليف
 .نقصاا

   :اإلمجاع -٣
 ذلك من األفراد عضب إخراج على اإلمجاع ويقع عام دليل يرد أن واملراد    

 يوِم ِمن ِللصالِة نوِدي ِإذَا آمنوا الَِّذين أَيها يا﴿  :تعاىل قوله : ومثاله،  )١( العموم
 عـام﴾  الَِّذين﴿ :  قوله فإن، )٩ اجلمعة(  ﴾ اللَِّه ِذكِْر ِإلَى فَاسعوا الْجمعِة
 ، اجلمعة عليهم فتجب هم،وغري والصبيان والعقالء واإلناث الذكور فيه يدخل
   )٢( اجلمعة عليهما جتب ال والصيب املرأة أن على العلم أهل بإمجاع خمصوص لكنه

                                                
 احملـصول و ،)٢٤٥ص (املستـصفى و ،) ١/١٨٨ (األدلة قواطعو ،) ٢/٥٧٨ (العدة : ينظر)  ١(

 ) .٣/٣٦٩ (املنري الكوكب شرحو ،) ٤/٤٨٠ (احمليط البحرو ،) ٣/١٢٤(

 ) .٤٠ ص  (املنذر البن اإلمجاع : ينظر)  ٢(

 



 ٥٧

  : الصحايب قول  -٤
 ذهـب و ،العمـوم  صخـص ي ال الصحايب قول أن إىلمجهور العلماء    ذهب    

، على خالف بينهم يف ذلك، فبعضهم       به التخصيص جيوز أنه إىل  واحلنابلة احلنفية
  . )١(يخصص به مطلقاً، وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث

 يدل ، فإنه عام)٢ ("ن بدل دينه فاقتلوه م ":صلى اهللا عليه وسلم قولهه ومثال  
لداللة االسم  ،اعبد أم حرا أنثى، أم ذكرا كان سواء ، حكم املرتد القتلأن على

رضي اهللا عنهما  عباس ابن عن يرو وقد  ، على العموم" من:"املوصول يف قوله
، بالرجال احلديث  رضي اهللا عنهصفخ ،)٣(تقتل وال حبست ارتدت إذا املرأة أن

  .)٤ ("فإن قلنا قول الصحايب حجة، خص على املختار: "قال الزركشي

   :القياس -٥
 أَنَّرضي اهللا عنهما  اهللا بن عمر  عبدرواهما ، بالقياس ومثال ختصيص العموم   

 بالتمر الثَّمر بيع واملُزابنةُ ،)٥( نِةاللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ى عن املُزاب رسولَ
                                                

، وشرح تنقيح )١٢٧ص(، واملسودة )٢/٣٣٣(، واإلحكام لآلمدي )٢/٥٧٩( العدة :ينظر) ١(
 التحرير تيسري، و)٣/٣٧٥(كب املنري ، وشرح الكو)٤/٥٢٧(، والبحر احمليط )٢١٩ص(الفصول 

 ). ١/١٩٦ (الفحول إرشاد، و)١/٣٧٢( وفواتح الرمحوت ،)١/٣٢٦(

  . )٣٠١٧(اهللا رقم  بعذاب يعذب ال باب والسري، اجلهاد كتاب البخاري :أخرجه )٢(
رقم اإلسالم،  عن املرتدة يف قالوا ما باب ، اجلهاد كتاب ابن أيب شيبه يف مصنفه :أخرجه )٣(

وغريه، والبيهقي يف  ،)٣٤٥٥(احلدود والديات رقم  كتاب ، والدارقطين يف سننه)٣٢٧٧٣(
  .)١٦٨٦٩(السنن الكربى رقم 

 ). ٤/٥٣٠ (احمليط البحر: ينظر)  ٤(

 أو الرطب بيع ؛ حاالصطال يف املزابنة الدفع، وبيع وهو الزبن، من مأخوذة: اللغة يف املزابنة  )٥(
  .ختميناً أو حزراً بتقديره أي خرصا، كيله مثل أو زبيب مقطوع، بتمر الكرمة أو النخل على العنب
 )زبن: (مادة) ١٣/١٤٩ (ولسان العرب ،)٤/١٦( واملغين ،) ٣/٤٦(مقاييس اللغة البن فارس : ينظر

  .)٥/٦٥(ين ، و حاشية ابن عابد)٢٥٨ص(، وكشاف القناع )٦/٨٢(والبحر الرائق 

 



 ٥٨

 مطلقا، حترمي املزابنة فدل احلديث على )٢( كَيال )١(بالكَرِم وبيع الزِبيب كيال،
 من الثمار، مث خص هذا العموم مبا رواه  يف غريمهام العنب أمسواء يف الرطب أ

 يف  رخصصلى اهللا عليه وسلم اِهللا رسول  أن رضي اهللا عنه زيد بن ثابت
  . يف الرطب، فدل على جواز املزابنة)٤(»كَيال رِصها تباع ِبخأن )٣(ياالعرا

 العموم  أمحد إىل ختصيص اإلمامالشافعي وهو رواية عناإلمام وقد ذهب          
 طب بالقياس، حيث قاسا العنب على الرالوارد يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما

 جبامع أن كالً منهما زكوي ميكن خرصه ويدخر يابسه، فأخرجا يف جواز املزابنة
  )٥ (العنب من عموم احلديث بالقياس على الرطب

                                                
 مذللة وأا وطيبها محلها وكثرة وظلها مثرا لكرم بذلك  ومسيت شجرة العنب،الِْعنب: الكَرم  )١(

   .كالنخل املصعد شاقة وال شوك بذات ليست القطوف
  ).كرم: ( مادة،)١/٣٣٩ (مشارق األنوار على صحاح اآلثار: ينظر

 ومسلم ،)٢١٧١(  رقم، بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعاماب ب،لبيوعاكتاب البخاري  :أخرجه )٢(
   ،)١٥٤٢( رقم ،العرايا يف إال بالتمر الرطب بيع  حترمي، باب البيوعكتاب

 بأن حمتاجاً، رجالً صاحبها) يعطيها أي (يعريها اليت النخلة: وهي عرية، مجع: اللغة يف العرايا  )٣(
  .قصده إذا: عراه من عاماً، مثرها له جيعل
 يابساً مبآله خرصاً، النخل رءوس يف الرطب بيع:  بأنه- يعرفه احلنابلة-االصطالح  يف العرايا وبيع
  .جزافاً ال معلوماً كيالً التمر، من مبثله

  :قولني على وذلك ، العرايا بيع حكم يف العلماء وقد اختلف
  .واحلنابلة والشافعية املالكية من اجلمهور مذهب وهو اجلواز،: األول
  .احلنفية مذهب وهو التحرمي،: الثاين
 )٤/٦١(املغين و ،)٦١٩-٢/٦١٧ (اتهد بدايةو، ) ٤١٨ص(أساس البالغة للزخمشري  :ينظر

، وكشاف )٤/٤٧٢ (، وحتفة احملتاج)٦/٨٢ (ئقوالبحر الرا، )عرى: (مادة) ١٥/٤٩( العرب انلسو
  ).٣/١٧٩(وحاشية الدسوقي   ،)٣/٢٥٩(القناع 

 ، البيوعكتابومسلم ، )٢١٩٢(  ، رقم تفسري العرايااب ب،البيوعكتاب البخاري : أخرجه) ٤(
 ، )١٥٣٩(  رقم، حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العراياابب

، والبحر احمليط )٤/٦١(املغين و، )٥/٢١٩(، واحلاوي الكبري )٣/٥٥(األم للشافعي : ينظر) ٥(
  . )٤/٤٧٢ (احملتاج ، وحتفة)٥/٣٢(واإلنصاف ، )٧/٧٦(

 



 ٥٩

   :املفهوم -٦
 وينقـسم ،  املفهـوم  بطريق أفراده بعض وخيصص عام دليل يرد أن هنا واملراد   

   )١( قسمني إىل املفهوم
 بـاحلكم  أوىل عنه املسكوت أن على اللفظ داللة وهو : املوافقة مفهوم:  األول

   )٢(.له مساٍو أو به املنطوق من
 ، )٤ ("وعقوبته ِعرضه يِحل )٣(ِجِدوا لَي ال" :صلى اهللا عليه وسلم قوله ومثاله    

 اأب أكان سواء الواجد وعقوبة عرض لِح على يدل عام لفظ ، "ِجِدالْوا ":فقوله
 اإلسراء(﴾  أُف لَهما تقُلْ فَال ﴿:تعاىل وقوله ، غريهم مأ أختا مأ اأخ مأ ابنا مأ

 حترم فإنه ؛ السابق العموم من الوالدين خروج على املوافقة مبفهوم دل  ،) ٢٣
 لعموم خمصص املفهوم هذا فيكون املماطلة، عند واحلبس بالشكوى اأذيتهم

  .احلديث

                                                
  ) .٣/٤٨١ ( املنري الكوكب شرحو ، ) ٢/٢٧٦ ( لآلمدي اإلحكام: ينظر)  ١(

احملـصول  و،  ) ٢٤٦ص(املستـصفى   و،  ) ١/١٩٢(قواطع األدلة   و،  )٢/٥٧٨ (العدة : ينظر)  ٢(
 )  .١/٣٩٣(إرشاد الفحول و ،)٢/٣٥٣(اإلحكام لآلمدي و، )٣/١٥٩(

)٣  (اً يلويه بدينه غرميه لواه:  املَطْلُ، يقال  : هو اللَّيياً،: وأصله لَيوالواجد الياء يف الواو فأدغمت لَو  
، والنهاية يف غريب احلديث واألثر )٢/١٧٤(غريب احلديث للقاسم بن سالم : نظر ي.الغين : هو
)٤/٢٨٠.( 

 رقم وغريه الدين يف احلبس ابب  األقضية تابك  داود وأبو ،) ١٧٩٤٦ (رقم أمحد : أخرجه)  ٤(
 يف األلباين وحسنه ، حسن وإسناده ) :  ٥/٦٢ ( الباري فتح يف حجر ابن وقال ،) ٣٦٢٨(

 ).٥/٢٥٩ (الغليلإرواء 

 



 ٦٠

 خمالف عنه املسكوت أن علـى اللفظ داللـة : وهو املخالفـة مفهوم : الثاين
  )١( به للمنطوق احلكم يف

 :فقوله ، )٢ ("شاةٌ شاةً أَربِعني كُلِّ يف" :صلى اهللا عليه وسلم قوله: ومثاله    
 أو سائمة كانت شاة أي يف الزكاة وجوب على يدل عام لفظ :األوىل ، "شاةً"

 الشرط سياق يف نكرة ،"شاةً:"قوله ألن شاة؛ أربعني عددها بلغ مىت ،سائمة غري
 مبفهوم دل، )٣( "الزكَاة الْغنم ساِئمة يف" :صلى اهللا عليه وسلم وقوله فتعم،

 املفهوم هذا فيكون ، السائمة ريغ الشياه يف جتب ال الزكاة أن على املخالفة
  .األول احلديث لعموم اًخمصص

٧- احلس:   
 ،والبصر ،والذوق ،الشم " كـ احلس ويشهد عام دليل يرد أن واملراد    

  )٤( العموم ذلك من األفراد بعض خروج " واللمس
  ﴾كَالرِميِم علَتهج ِإلَّا علَيِه أَتت شيٍء ِمن تذَر ما ﴿ :تعاىل قوله مثاله    

 شيء كل فتعم النفي سياق يف نكرة﴾  شيٍء ِمن﴿ : فقوله ، )٤٢ رياتاالذ(

                                                
، احملصول   ) ٢٤٦ص( املستصفى  و،   ) ١/١٩٢( قواطع األدلة   و،   ) ٢/٥٧٨ ( العدة : ينظر)  ١(

 تيـسري و ، ) ١/٣٥٣ ( الرمحـوت  فـواتح و ، )٢/٣٥٣( اإلحكام لآلمدي و،   ) ٣/١٥٩( 
  ).٣/٤٨٩ ( املنري الكوكب شرحو، ) ١/٣١٧ ( التحرير

، والترمذي كتاب )١٥٦٨( باب يف زكاة السائمة، رقم أبو داود كتاب الزكاة،: أخرجه)  ٢(
حديث ابن عمر حديث : ، قال الترمذي)٦٢١(الزكاة، باب ما جاء يف زكاة اإلبل والغنم رقم 

 حسن والعمل على هذا احلديث عند عامة الفقهاء

  )١٤٥٤(، رقم الغنم زكاة ابب ، الزكاة  تابك  البخاري مبعناهرواه احلديث هذا)  ٣(
 ، )٢/٢٩٣ ( املنظــوم  العقـدو ، ) ٣/١١٥ ( احملصـولو ،) ٢٤٥ص (املستصفى: ينظر ) ٤(

  ).٤/٤٧٧ ( احمليط البحرو

 



 ٦١

 على دلَّ والذي كالرميم، جتعل مل إذ اجلبال؛ب خمصوص لكنه ، كالرميم جعلته
  .البصر حاسة ذلك

    والعرف العادة-٨
  :)١(    وتنقسم العادة والعرف إىل قسمني

وهو أن جيري عرف الناس وعادم على : ادة والعرف القويلالع: القسم األول
استعمال بعض األلفاظ والتراكيب يف معان غري معانيها اليت وضعت يف أصل 

  .اللغة، حبيث يفهم عند اإلطالق املعىن العريف دون قرينة وال عالقة عقلية
يف أصل للداللة على الذكر دون األنثى مع أنه ) الولد(    مثل استعمال لفظ 

  .الوضع اللغوي شامل للنوعني
 للفظ العام، وهو م جيوز التخصيص به إذا كان سابقًا أو مقارنا    وهذا القس

 إذا ورد يف نص من "النقد"كتخصيص : وذلكاء األصول، حمل اتفاق بني علم
نصوص الشارع، فإنه حيمل على النقد الشائع تداوله بني الناس مع أنه يف أصل 

  .)٢(مل كل نقداللغة عام يش
  .    أما إذا كانت العادة والعرف القويل طارئة بعد العام فال تكون خمصصة للعام

    ويرى األصوليون أن التخصيص بالعادة والعرف القويل ليس بتخـصيص يف           
احلقيقة، فإنه ال تعارض بني العرف القويل والنص العام، ألن احلقـائق العرفيـة              

ية كما هو مقرر، وإمنا هو من باب محل اللفـظ علـى             مقدمة على احلقائق اللغو   
                                                

، )٢١١ص (الفصول تنقيح شرح، و)٢/٣٣٤(، واإلحكام لآلمدي )٢/٥٩٣( العدة :ينظر) ١(
 تيسري، و)٣/٣٨٧(، وشرح الكوكب املنري )٤/٥١٩(، والبحر احمليط )١/٥٣٣(واية السول 

 ). ١/٣٩٥ (الفحول إرشاد و،)١/٣١٧( التحرير

 ،)٤/٥١٩ (احمليط البحر، و)١/٥٣٣(، واية السول  )٢/٣٣٤( اإلحكام لآلمدي :ينظر)  ٢(
 ). ١/٣٩٥ (الفحول إرشادو

 



 ٦٢

  .)١(معناه احلقيقي عند عدم القرينة الصارفة له عن ذلك
وهو اعتياد الناس على شيء من األفعال : العادة والعرف العملي: القسم الثاين

 حبيث يصبح هو الطعام عند "البر"وجريام عليه، كتعارف قوم على أكل 
  .)٢(اإلطالق
وز ختصيص العام به إذا كان طارئًا، وأما إذا كان مقارنا ا القسم ال جي    وهذ

 فذهب مجهور العلماء إىل عدم جواز التخصيص به إذا ففيه خالف بني العلماء؛
صلى ، أما إذا استند إىل إقرار النيب   صلى اهللا عليه وسلممل يستند إىل إقرار النيب

صلى اهللا قيقة األمر هو إقرار النيب واملخصص يف حاهللا عليه وسلم فإنه خيصص، 
  . )٣(، والعادة أو العرف كاشف عنهعليه وسلم

  . )٤(    وذهب احلنفية ومجهور املالكية إىل جواز التخصيص به 
هذا باختصار وإجياز شديدين كيفية ختصيص العموم باألدلة اليت ذكرها أهل 

ورة يف هوامش الصفحات العلم، ومن أراد التوسع واملزيد فلرياجع املصادر املذك
 .السابقة

  
  
  
  

                                                
 ). ١١١ص(، واملسودة )١/٢٧٩(املعتمد : ينظر) ١(
 ). ١/٣٩٥ (الفحول إرشاد :ينظر) ٢(

 ). ١/٣٩٥ (الفحول إرشادو، )٤/٥١٩( البحر احمليط :ينظر) ٣(

، ) ٢١١ص (الفصول تنقيح شرح، و)٢/٣٣٤(، واإلحكام لآلمدي )٢/٥٩٣( العدة :ينظر) ٤(
 تيسري، و)٣/٣٨٧(، وشرح الكوكب املنري )٤/٥١٩(، والبحر احمليط )١/٥٣٣(واية السول 

 ). ١/٣٩٥ (الفحول إرشاد، و)١/٣٤٥( وفواتح الرمحوت ،)١/٣١٧( التحرير

 



 ٦٣

  )١( ليس مرجعا شرعياالقانون الوضعي : الثامناملطلب 
 اتهد ال يكون معذورا إذا كان اجتهاده على غـري أسـاس   ممن املعلوم أن العالِ  

ومن :" كم، ويف هذا يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا       شرعي حىت لو أصاب يف احلُ     
لَّكَت  إن وافقه من حيث     -تثبته معرفته كانت موافقته للصواب      ل وما مل    ِهف ما ج

 وإذا ما نطق فيما ال      ، وكان خبطئه غري معذور    ،علمأ واهللا   ، غري حممودة  -ال يعرفه 
  )٢("حييط علمه بالفرق بني اخلطأ والصواب فيه

فكيف مبن جيتهد على أساس غري شرعي ، أو جيتهد لتفعيـل قـانون وضـعي،                
، إنه يعيش ظلمـات  ..!!؟  انون خيالف أساسا شرعياوكيف هو إذا كان هذا الق 

  .بعضها فوق بعض، نعوذ باهللا من الضالل
ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا املُحكَـم      :" قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا     

املشتمل على كل خري، الناهي عن كل شر وعدل إىل مـا سـواه مـن اآلراء                 
لرجال بال مستند من شـريعة اهللا، كمـا   واألهواء واالصطالحات، اليت وضعها ا 

كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت، مما يضعوا بـآرائهم             
وأهوائهم، وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املـأخوذة عـن ملكهـم              

ق  وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكـام          ساخان، الذي وضع هلم الي     زيجنك
ئع شىت، من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية، وفيها كـثري      قد اقتبسها عن شرا   

من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه، فصارت يف بنيه شرعا متبعا، يقدموا             
ومن فعل ذلك منـهم     . على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم         

                                                
نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية، للدكتور : د حول هذا األمر ينظرللمزي)  ١(

وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، والشبهات اليت تثار حول تطبيقها وهو : صالح الصاوي، وكتاب
جمموعة حبوث مقدمة ملؤمتر الفقه اإلسالمي، الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض سنة 

  هجرية   ١٣٩٦
  ٥٣الرسالة ص : ينظر )  ٢(

 



 ٦٤

اهللا عليه وسلم فـال  فهو كافر جيب قتاله، حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله صلى  
:  أي ﴾ أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ     ﴿: حيكم سواه  يف قليل وال كثري، قال اهللا تعاىل         

 ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَـوٍم        ﴿. يبتغون ويريدون، وعن حكم اهللا يعدلون     
ه، وآمن بـه    ومن أعدل من اهللا يف حكمه ملن عقل عن اهللا شرع          :  أي ﴾يوِقنونَ  

وأيقن وعلم أنه تعاىل أحكم احلاكمني، وأرحم خبلقه  من الوالدة بولدها، فإنـه              
  )١( ".تعاىل هو العامل بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل يف كل شيء

فأهل العلم ال جييزون للمسلم اخلروج عن أحكام اهللا تعـاىل والتحـاكم إىل أي           
ن احلكم مبا وضعه األفـراد مـن قـوانني    فإ" قانون أو دستور وضعه بشر مثله،       

مستوردة من دول الكفر لتطبق يف البالد اإلسالمية، والسيما يف املواد اليت هـي              
صرحية يف خمالفة الكتاب والسنة الصحيحة، كُفْر بال ريب وضالل ال يرقى إليـه              

وكذلك يكفر مـن يتحـاكم إىل ذلـك         ... شك ؛ كإباحة الربا وممارسة الزنا       
    )٢(" اضيا بهالقانون ر

وسلم ما يف القـرآن      وجعل للنيب صلى اهللا عليه    :" قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا       
 من الشروحذره أن يفتنوه عن بعض ما       ، وأمره أن حيكم مبا أنزل اهللا      ،ة واملنهاج ع 
 ومن ابتغى غريه فقـد ابتغـى حكـم          ، وأخربه أن ذلك هو حكم اهللا      ،أنزل اهللا 
 املائـدة   (﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ        ﴿ : وقال ،اجلاهلية

وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا على رسـوله فهـو             ،) ٤٤
 فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدال من غري اتباع ملا أنزل اهللا                 ،كافر

 وقد يكون العـدل يف      ،باحلكم بالعدل  تؤمر   ة إال وهي  ممن أُ  ما    فإنه ،فهو كافر 
بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعادام اليت مل           ،دينها ما رآه أكابرهم   

يرتهلا اهللا سبحانه وتعاىل كسوالف البادية وكأوامر املطاعني فيهم ويرون أن هـذا   
                                                

 ) ١٣١  / ٣(تفسري القرآن العظيم  : ينظر )  ١(
  ١٣٠كلمة حق ص : ينظر )  ٢(
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 فإن كـثريا مـن      ؛كفرهو الذي ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو ال          
الناس أسلموا ولكن مع هذا ال حيكمون إال بالعادات اجلارية هلم اليت يـأمر ـا                

 فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز احلكم إال مبا أنزل اهللا فلم يلتزموا ذلـك                ،املطاعون
 وإال كانوا جهاال كمـن      ،بل استحلوا أن حيكموا خبالف ما أنزل اهللا فهم كفار         

  أن يـردوه إىل اهللا     شيءد أمر اهللا املسلمني كلهم إذا تنازعوا يف          وق ،تقدم أمرهم 
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسـولَ وأُوِلـي   ﴿  :الرسول فقال تعاىل  و

 كُنتم تؤِمنونَ ِباللَّـِه    الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ          
فَـال  ﴿  :وقال تعـاىل  ،  ) ٥٩:النساء (﴾والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً       

               فُـِسِهموا ِفـي أَنِجدال ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤال ي كبرو
   يو تيا قَضجاً ِممرِليماً حسوا تلِّمفمن مل يلتـزم حتكـيم اهللا       ،  )٦٥:النساء(﴾  س

 وأما من كان ملتزمـا  ،ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم اهللا بنفسه أنه ال يؤمن    
حلكم اهللا ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا مبرتلة أمثالـه مـن               

  )١("العصاة
ي جيتهد ويتشرع على قواعد خارجة      أما الذ :"  الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا     وقال

عن قواعد اإلسالم، فإنه ال يكون جمتهدا، وال يكون مسلما، إذا قصد إىل وضـع            
ما يراه من األحكام، وافقت اإلسالم أم خالفته، فكانت موافقتـه للـصواب إن              
وافقه من حيث ال يعرفه، بل من حيث ال يقصده، غري حممودة، بل كانوا ـا ال             

ومن البني البديهي الذي    ... م كفرا حني خيالفون، وهذا بديهي       يقلون عن أنفسه  
ال يستطيع أن خيالف فيه مسلم أن القرآن والسنة أمسى مسوا وأعلى علـوا مـن                

، ومن كل القوانني ، وأن املسلم ال يكون مـسلما إال إذا أطـاع اهللا                "الدستور"
عليـه أن   ورسوله، وقدم ما حكما به على كل حكم وكل قانون، وأنه جيـب              

يطرح القانون إذا عارض حكم الشريعة الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، طوعا           
                                                

 )  وما بعدها ٨٣ /٥(منهاج السنة النبوية : ينظر )  ١(
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فإن أُمر مبعصية فال مسع     :" ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث           
  )١("وال طاعة 

وأما النظام الشرعي املخـالف     :" وقال الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف أضواء البيان       
. سموات واألرض فتحكيمه كفـر خبـالق الـسموات واألرض         لتشريع خالق ال  

كدعوى أن تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث ليس بإنصاف، وأمـا يلـزم              
وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلـم، وأن الطـالق ظلـم       . استواؤمها يف املرياث  

للمرأة، وأن الرجم والقطع وحنومها أعمال وحشية ال يسوغ فعلـها باإلنـسان،             
فتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس اتمع وأمواهلم وأعراضـهم            .وحنو ذلك 

وأديام ـ كفر خبالق السموات واألرض، ومترد على نظـام   : وأنسام وعقوهلم
السماء الذي وضعه من خلق اخلالئق كلها وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعـاىل             

كَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن     أَم لَهم شر  ﴿  عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبرياً         
    أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَمامـاً            ﴿  ،﴾مرح هِمن ملْتعٍق فَجِرز ِمن لَكُم لَ اللَّهزا أَنم متأَيقُلْ أَر

نَ علَـى اللَّـِه   وحالالً قُلْ آللَّه أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللَِّه تفْترونَ قُلْ ِإنَّ الَِّذين يفْتـرو          
   )٢("﴾الْكَِذب ال يفِْلحونَ

فَأُولَِئـك هـم    ﴿: الظاهر املتبادر من سياق اآليات أن آية       :"وقال أيضا رمحه اهللا   
، نازلة يف املسلمني، ألنه تعاىل قال قبلها خماطباً ملسلمي هـذه األمـة         ﴾الْكَاِفرونَ

﴿     تشال تِن ووشاخو اسا النوشخناً قَِليالًفَال تاِتي ثَموا ِبآيمث قال﴾ر ، :﴿  لَـم نمو
، فاخلطاب للمسلمني كما هو ظاهر      ﴾يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ      

  )٣( "متبادر من سياق اآلية

                                                
  وما بعدها٩٦كلمة احلق  للشيخ أمحد شاكر ص : ينظر )  ١(
  ) ١٣١ ، ١٣٠  / ١٩(بالقرآن  أضواء البيان يف إيضاح القرآن : ينظر )  ٢(
 ) ١٣٨  / ٦(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  : ينظر )  ٣(
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فالناس إمنا يزاولون ما شرعه اهللا بسلطانه، أما ما مل يشرعه اهللا تعاىل فال سـلطان       
 وال شرعية، وليس ألحد من الناس حق التشريع ابتداًء، وطاعـة احلـاكم أو               له

السلطان إمنا هي لطاعته هللا سبحانه فإن عصى اهللا فال طاعة ملخلوق يف معـصية               
  .اخلالق
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  يف اإلسالم الطالق :املبحث الثالث
:  قالـت    عنها أا  رضي اهللا     عائشة  أم املؤمنني  عنروى اإلمام الترمذي يف سننه      

كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا أرجعها وهي              "
ال أطلقـك   ! يف العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حىت قال رجل المرأته واهللا              

أطلقك، فكلمـا مهـت     : وكيف ذاك ؟، قال   : فتبيين مين وال آويك أبدا، قالت     
 املرأة حىت دخلت على عائـشة فأخربـا،         عدتك أن تنقضي راجعتك، وذهبت    

فسكتت عائشة حىت جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فسكت النيب صلى             
الطَّالق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تـسِريح        ﴿ : اهللا عليه وسلم حىت نزل القرآن     

   )١ ()٢٢٩  البقرة(   ﴾ِبِإحساٍن
إن هذه اآلية أنزلت ألن أهل اجلاهليـة وأهـل          :" اهللا  قال اإلمام الطربي رمحه     

اإلسالم قبل نزوهلا مل يكن لطالقهم اية تبني باالنتهاء إليها امرأته منه ما راجعها              
يف عدا منه، فجعل اهللا تعاىل ذكره لذلك حدا، حرم بانتهاء الطالق إليه علـى               

  )٢( ". بنفسها منهامرأته املطلقة، إال بعد زوج، وجعلها حينئذ أملك الرجل
  .فهذه اآلية وضعت معامل الطالق اليت وجب على أبناء اإلسالم االلتزام ا

  الطالق يف اإلسالم من احملكمات الثوابت :املطلب األول
كل شيء إال األحوال الشخصية فقد أخـذوها        لالقوانني الوضعية وضعت قوانني     

ة على ما شرعه اهللا تعـاىل       من الشريعة اإلسالمية، فأحكام الزواج والطالق قائم      
لعباده، ويف هذا الزمان حياول األغمار تسلق هذا املُرتقَى األشـم، ولكـن أَنـى       

  )٥ الطالق (﴾ذَِلك أَمر اللَِّه أَنزلَه ِإلَيكُم وهيهات، وعالم وحتام  ﴿ 
 ويف هذا العصر قـام اـردون اهلـدامون     :" يقول الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا       

بغضاء اإلسالم ودعاة الفتنة يكتبون يف الطالق يف اإلسالم وينقدون أحكامه على            
                                                

  ، وصححه الشيخ أمحد شاكر ١١٩٢ الترمذي رقم :أخرجه)  ١(
  )٥٣٩ / ٤( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ينظر)  ٢(
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غري علم وبصرية إال اهلوى وحب التقليد لإلفرنج مبا أُشـربوا مـن تعـاليمهم               
ويزعمون أم يريدون إىل إصالح اإلسالم وأحكامه وما ـم إال إلغـاء هـذه               

  )١("م عروة عروة الشريعة منه ؛ اتباعا خلطتهم يف نقض عرى اإلسال
ولقد شرع اهللا تعاىل للرجل أن يطلق زوجه، فإن كان مل يدخل ا طلقها مـرة                
واحدة وانقطعت بذلك الصلة بينهما، بدون احتساب عدة ، وليس له رجعة إال             
بزواج جديد، وهلا نصف ما مسى هلا من الصداق، وإن مل يكن مسى هلا صـداقا                

زوجه فقد جعل اهللا لطالقه إياهـا أحكامـا         فلها املتعة، وإن كان الرجل دخل ب      
  .أخرى

فيكون الطالق يف أول طُهرها حىت تبدأ عدا من احليضة التالية هلذا الطهر فـال               
تشتبه عليها العدة وال تطول، وإن كانت ال حتيض كالكبرية أو الصغرية الـيت مل               

  ).ثالثة أشهر( تبلغ أو منقطعة احليض ملرض فتحسب عدا باألشهر
ه العدة أوجبها اهللا تعاىل على املرأة للرجل للتيقن من خلـو الـرحم مـن                 وهذ

احلمل، ولتكون للرجل مهلة يفكر فيها ويراجع نفسه، فإن أراد مراجعتـها فـال        
ميلك أحد منعه وال هي متلك منع نفسها عنه، وكانت له زوجة بعد أن كانـت                

 رغب يف الطالق ثالث مرة      مطلقة، وإن تكرر األمر ثانيا فله أن يعيدها ثانية، فإن         
بانت منه ذا الطالق وال ميلك ردها إليه، وتتربص بنفسها حىت تنقضي عـدا              

  .وال حتل له حىت تنكح زوجا غريه
هذا هو نظام الطالق يف اإلسالم كما تدل عليه األدلة الصحيحة مـن الكتـاب               

ـ               سري والسنة ، وهو كما ترى ال عوج فيه وال أمت، جادة واضحة مستقيمة، ي

                                                
  ٦٩نظام الطالق يف اإلسالم ص : ينظر )  ١(
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اإلنسان فيها على هدى، نظر فيه إىل صاحل الزوجني وحفظت فيه حقوق كـل              
  )١(واحد منهما مبا يطابق العدالة التامة ال يغنب أحدمها اآلخر

  :ويالحظ يف نظام الطالق يف اإلسالم عدة أمور
أن  اهللا تعاىل منح الرجل حق اإلنفراد بالطالق وليس للمرأة من هـذا               - ١

  .األمر شيء
 متلك االمتناع عن رد زوجها هلا ومراجعتها يف ِعـدا؛ إال إن          املرأة ال  - ٢

 وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفـي ذَِلـك ِإنْ أَرادوا         ﴿. فعل ذلك إضرارا هلا   
 ) ٢٢٨  البقرة(﴾ ِإصالحاً 

، وعليـه  زوجها هلا للمضارة فعليها البينة   إذا ادعت الزوجة أن مراجعة       - ٣
 .اليمني

الطـالق قبـل    ( راجعة زوجته إال يف ثالث حـاالت        حيق للرجل م   - ٤
 )الدخول، واخللع، وبعد الطلقة الثالثة 

 يقع طالق الرجل المرأته سواء وافقته املرأة أم ال  - ٥
: اإلشهاد واجب يف الطالق كما أنه واجب يف الرجعة لقولـه تعـاىل             - ٦

﴿     أَشوٍف ورعِبم نفَاِرقُوه وٍف أَورعِبم نِسكُوهٍل    فَأَمـدع يوا ذَوِهد
 )٢ الطالق( ﴾ ِمنكُم وأَِقيموا الشهادةَ ِللَِّه

ل، لـه   وذا يتبني أن الطالق يف اإلسالم من احملكمات اليت ال تتغري وال تتبد            
ترجع مجيعها إىل الزوج وفقا ملا شـرعه اهللا        ،  معامل وحدود، ومقاصد وأصول   

  . تعاىل من األحكام يف األمر
  
  

                                                
نظام الطالق يف اإلسالم، للشيخ احملقق أمحد حممد : ه الطالق وصوره ينظر حبثللمزيد من فق) ١(

 .شاكر رمحه اهللا
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   توثيق الزواج والطالق مسألة:ثايناملطلب ال
مل يعرف يف عهد النبوة وال يف زمن الصحابة كتابة عقود الزواج أو الطالق، قال               

ألـم مل   " صـداقات   " ومل يكن الصحابة يكتبون     :" اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا    
يكونوا يتزوجون على مؤخر ؛ بل يعجلون املهر وإن أخروه فهو معروف ؛ فلما              

خر صاروا يكتبـون املـؤ   : ون على املؤخر واملدة تطول وينسى     اس يتزوج صار الن 
لكن هذا اإلشهاد حيصل    ؛  وصار ذلك حجة يف إثبات الصداق؛ ويف أا زوجة له         

 جاءوا بعد العقد فشهدوا على إقـرار        م؛ سواء حضر الشهود العقد أ     به املقصود 
ادهم عليه مـن     وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن وإشه        ،الزوج والزوجة والويل  

  )١("غري تواص بكتمانه إعالن
 عقد الزواج ، حيث قال      اإلشهاد على ولقد جاءت السنة النبوية املطهرة بوجوب       

   )٢(" ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل:"صلى اهللا عليه وسلم
  والطالق كالنكاح يف وجوب اإلشهاد عليه

                                                
 )١٣١ /٣٢( جمموع الفتاوى : ينظر)  ١(
موقوفا علـى    ) ١٦١٨٣  ( ، رقم  )١٣٠ /٤  (مصنفهيف  رواه ابن أيب شيبة     حديث صحيح ،    )  ٢(

، . عدل وبصدقة معلومة وشهود وعالنية ال نكاح إال بويل وشاهدي    : احلسن البصري أنه كان يقول      
أن احلسن رواه عن عمـران بـن حـصني      )   ١٠٤٧٣ ، رقم    ١٩٦ /٦(ويف مصنف عبد الرزاق     

ورواه ابـن  ،  ال نكاح إال بويل وشاهدي عـدل      : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم       : مرفوعا قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه     ، عن عروة عن عائشة أن       ) )٤٠٧٥( رقم   ) ٣٨٦ /٩( حبان يف صحيحه    

ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غري ذلك فهو باطـل، فـإن       : وسلم قال 
مل يقل أحد يف خرب ابن جريح عن سليمان بن          :تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له، قال أبو حامت           

 األموي عن حفص بـن      سعيد بن حيىي  : إال ثالثة أنفس    ) وشاهدي عدل   ( موسى عن الزهري هذا     
 و عبد الرمحن بن يونس الرقي عن        ، و عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجيب عن خالد بن احلارث           ،غياث

، إسناده حسن: قال شعيب األرناءوط .  وال يصح يف ذكر الشاهدين غري هذا اخلرب     ،عيسى بن يونس  
    )  ٢٥٨ /٦( وصححه األلباين يف إرواء الغليل 
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فهـي شـروط    أما ما حدث يف عصرنا من قوانني وضعية، وتنظيمات إداريـة،            
والشرط القانوين ليس شرط صحة وال نفاذ وال لـزوم، ألن املـشرع             " قانونية  

الوضعي ليس له أن ينشئ حكما شرعيا دينيا يحل حراما أو حيرم حالال، بل هو               
    )١(" شرط يترتب عليه أثر قانوين ال دخل له يف احلكم الشرعي الديين

إلجياب والقبول ، وال يتوقف علـى       والزواج عقد شأنه سائر العقود، يتم مبجرد ا       
اإلجياب والقبول والويل   ( توثيق كتايب إلثباته، فإذا مت هذا العقد بشروطه الشرعية          

فهو عقد صحيح شرعا، يلزم كل طرف من الطرفني بواجباتـه     ) وشاهدي عدل   
  .الشرعية جتاه الطرف اآلخر، ويضمن حقوق كل طرف من طريف العقد

اإلشهاد توثيق، والتوثيق الكتايب لـيس شـرطا         أن   ومن مث تبني لكل ذي فهم     
بل التوثيق الكتـايب أمـر      . لصحة العقد، كما أنه ليس شرطا إلائه أو فسخه        

  .تنظيمي ال حيل حراما وال حيرم حالال
مل يفطـن   ) الوجوب الشرعي (ومن جترأ وتبجح بالقول بوجوب التوثيق الكتايب        

، ونية، والقانون نفسه غري ملزم شـرعا التوثيق الكتايب من الشروط القان   إىل أن   
بل إن معظمه خمالف لألحكام اإلسالمية واملقاصد الشرعية، وهو بقولـه هـذا             
حجر واسعا، من حيث ظن التوسيع والبحبوحة على الناس، ولو فكّر أو تفكـر              

  .قليال لوجد مرونة الشريعة اإلسالمية ال تعدهلا مرونة وسهولة ويسرا
 لضبط حقوق العباد ومحاية مصاحلهم ألمر       تقييدا لشرعي ا إن وضع ويل األمر   

حسن، ولكن إلزام الناس به وتعطيل ما شرعه اهللا تعاىل فهـذا ال يِحـلُ لـه                 
  .      فمن حرم ما أحل اهللا أو عطَّلَه وجب خمالفته واإلنكار عليه. شرعا

   
  

                                                
  ٧٨يف الشريعة اإلسالمية للدكتور علي حسب اهللا ص الزواج : ينظر)  ١(
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  " ثالث جدهن جد" :الثالثاملطلب 
 ، النكـاح  :ثالث جدهن جد وهـزهلن جـد      ":قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

   )١(." والرجعة،والطالق
هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عنـد         :" قال اإلمام الترمذي رمحه اهللا    

  " أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم 
صريح لفظ الطالق    اتفق عامة أهل العلم على أن        :" رمحه اهللا  اخلطايباإلمام  قال  
 : وال ينفعه أن يقول    ، البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به     اإلنسانجرى على لسان    إذا  

  )٢(" أو ما أشبه ذلك من األمور، طالقاِهِو أو مل أن، أو هازال،كنت العبا
فـإذا جـرى     ،اتفق أهل العلم على أن طالق اهلازل يقع       :" ويف حتفة األحوذي  

 كنـت فيـه     :أن يقول صريح لفظة الطالق على لسان العاقل البالغ ال ينفعه          
 وقال كل مطلـق أو    ،ل ذلك منه لتعطلت األحكام    ِب ألنه لو قُ   ؛ أو هازال    ،العبا
 فمـن   ، فيكون يف ذلك إبطال أحكام اهللا تعاىل       ، إين كنت يف قويل هازال     :ناكح

 وخص هـذه الـثالث      .تكلم بشيء مما جاء ذكره يف هذا احلديث لزمه حكمه         
  )٣(" جرلتأكيد أمر الفَ
 وال تتِخذُوا آياِت اللَِّه     ﴿:  وتعاىل سبحانهالعلماء يف ذلك بقول اهللا      واحتج بعض   

 ومل يؤمن   ،وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت األحكام      ،  )٢٣١  البقرة ( ﴾ هزواً  
  فيكون يف ذلـك    ،"كنت يف قويل هازال   " : أن يقول  ، أو معتق  ، أو ناكح  ،مطلق

                                                
، والترمذي،كتاب  ) ٢١٩٦( رقم  باب الطالق على اهلزلأبو داود، كتاب الطالق،: أخرجه)  ١(

باب ، كتاب الطالق، وابن ماجه، ) ١١٨٤(رقم  ،باب ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطالقالطالق، 
: قلت: ، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود فقال )٢٠٣٩(  رقم من طلق أو نكح أو راجع العبا 

احلافظ، ومن قبله اخلطايب، وصححه  حديث حسن غريب، ووافقه:  حديث حسن، وقال الترمذي
 )  ٣٩٧ /٦  (ابن اجلارود واحلاكم

 . ، دار الكتب العلمية ) ١٨٨ /٦ ( عون املعبود شرح سنن أيب داود: ينظر )  ٢(
 . ، دار الكتب العلمية ) ٣٠٤ /٤( ي بشرح سنن الترمذي للمباركفوري حتفة األحوذ: ينظر )  ٣(
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من تكلم بشيء مما جاء ذكـره يف   فكل   ، وذلك غري جائز   ،إبطال حكم اهللا تعاىل   
 وذلك تأكيـد ألمـر      ، ومل يقبل منه أن املدعي خالفه      ،هذا احلديث لزمه حكمه   

   )١( "الفروج واحتياط له
هذا ما فهمه علماؤنا األوائل من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإذا نزلنا مـن                

دهم يعلق على   مساء الفهم ، وصفاء العقل، إىل قاٍع خِرٍب وقعٍر مننت وجدت أح           
فهل يهدم هذا احلديث أصول العقود والتصرفات اليت تقوم         :" هذا احلديث بقوله  

هـذا احلـديث أن     على أسباا وشروطها وانعدام موانعها، أم جيب عند تطبيق          
وجود السبب، وحتقق الشرط، وانعـدام      (يكون يف ظل تلك األصول الثالثة       

فليس أمامنا يف تفسري هذا احلديث      مالت  ؟ إذا أردنا االنتصار ألصول املعا     )املانع
على وجهه  " النكاح أو الطالق أو الرجعة    " إنه إذا وقع أي عقد من        إال أن نقول  

املعترب عند الناس بوجود سببه وحتقق شرطه وانعدام موانعه فإننا حنكـم بـصحته             
حىت لو كان على وجه اللعب أو اهلزل، كمن يريد مفاجأة زوجته فقـدم هلـا                

داخله وثيقة رمسية بطالقها معتمدة من اجلهات املعنية وبتوقيعـه، فهنـا            مظروفًا ب 
حنكم بوقوع الطالق حىت ولو كان تصرف هذا الزوج على وجـه اللعـب أو               

أما إذا انعدم سبب الطالق، أو ختلف شرط من شروط صحته، أو وجـد              . اهلزل
ـ        مانع من موانع احلكم بصحته       د ال  فهو والعدم سواء حىت ولو وقع لفظه باجل

الذي يسببه أصـحاب     وهذا هو الفقه الذي حيفظ األسر من الضياع       . باهلزل
على األصول  " ثالث جدهن جد  "الفتاوى الطائشة املوهومون حباكمية حديث      

املرعية يف العقود والتصرفات من ضرورة انضباطها باألحكام اجلعلية الثالثـة           
  ").السببية والشرطية واملانعية(

                                                
  ) ١٨٨ /٦ ( عون املعبود شرح سنن أيب داود: ينظر )  ١(
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ديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ ، لقد اشترط هـذا             أرأيتم كيف يلعب حب   
التائه الضائع لألخذ باحلديث أن تنطبق عليه أصوال ثالثة جاء ا من عند نفسه،              

  ". جيب عند تطبيق هذا احلديث أن يكون يف ظل تلك األصول الثالثة:"فقال
الغ العاقل   الب اإلنسانصريح لفظ الطالق إذا جرى على لسان        : " علماؤنا يقولون 

فهو والعدم سواء حىت ولو وقع لفظـه باجلـد ال           : "، وهذا يقول  "فإنه مؤاخذ به  
   ..!!هذا هو الفقه الذي حيفظ األسر من الضياعمث يدعي أن " باهلزل

أضاع املسكني نفسه بتعطيل حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم ليحفظ األسر من             
، والفقيه األملعي بفقه وفهمه حيفظ       حديث رسول اهللا يهدم األسرة     ،..!!الضياع  

  ..!! األسر من الضياع 
 فهل كالمه هذا حيفظ األسر من الضياع حقا؟ هذا هو موضوع املطلب التـايل              

  .إن شاء اهللا تعاىل
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  اء احلفاظ على األسرة عاد: الرابعاملطلب 
  إقدامـه  الطالق عنـد   الرجل عن سبب  ، وال يسأل    أباح الشرع الطالق للرجل   

  :عليه، وذلك ألسباب كثرية منها
  . حفظ أسرار األسرة- ١
  . حفظ كرامة الزوجة ومسعتها - ٢
 العجز عن إثبات الكثري من تلك األسباب ؛ ألن غالب أسباب الشقاق بني              - ٣

، فإذا كلفناه بذلك نكون قد كلفناه مبا يعجز         ون خفية يصعب إثباا   الزوجني تك 
 ومـا جعـلَ     ﴿:  يف الشريعة اإلسالمية ، لقوله تعاىل        ، وهو ممنوع  ه أو حيرجه  عن

  ) ٧٨ احلج (﴾ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج
ه األعباء املالية املترتبة عليـه، مـن    مث إن يف إقدام الزوج على الطالق وحتمل     - ٤

 قيام أسباب   ينة كافية على  ِرقَ لَ ،وأجرة حضانة لألوالد   ،، ونفقة ومتعة  مهر مؤجل 
  .روعة تدعوه للطالقمش
إباحة مطلقة عـن أي شـرط أو    العلماء  مباحا عند مجهور     ولكون الطالق    - ٥

   )١(قيد
، فإنه وضع كل األسباب للحيلولة دونه، ابتداًء مـن           الشرع الطالق  وكما أباح 

، وحسن املعاشرة ، وحتمل كل واحد منهما اآلخر ورتب          )٢(حسن اختيار الزوج  
                                                

  )١٢ ، ١١ / ٢٩( املوسوعة الفقهية : ينظر)  ١(
ال : قـال األصـمعي   هو زوج ، وهي زوج، : كلمة الزوج تطلق على الذكر واألنثى ، فنقول       )  ٢(

كما ،  زوج: والعرب مل تلحق تاًء فارقة يف املرأة ذات البعل، فقالوا عنها           زوجة،: تقولتكاد العرب   
ومل يرد يف القرآن الكرمي  زوجة ،كأما حني يكونان زوجني ذات واحدة      , زوج  : قالوا عن الرجل    

 ولَكُـم   ﴿: وقال سبحانه      أي زوجتك،    ﴾  اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ    ﴿زوجات، قال تعاىل     وال
 كُماجوأَز كرا تم فأي زوجاتكم، ﴾ِنص ﴿ كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيا النها أَيأي زوجاتك﴾ ي .  

هو عـروس،   : ي، ومثلها العروس، فنقول   هذه زوج : فنقول) زوج  ( فاألفصح أن نقول عن الزوجة      
 .وهي عروس
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فقد شـرع بعـث   بني الزوجني  إذا تعقدت األمور     على ذلك الثواب واألجر، مث    
حكمني من أهلهما للعمل على اإلصالح بينهما وإزالة أسباب الرتاع والـشقاق،           

 وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلـِه          ﴿: بالوعظ وما إليه، قال تعاىل    
  ﴾حاً يوفِِّق اللَّه بينهما ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليماً خـِبرياً وحكَماً ِمن أَهِلها ِإنْ يِريدا ِإصال  

جعـل  مث  ،   ومهمة احلكمني اإلصالح بني الزوجني حبكمة وروية       ،) ٣٥:النساء(
 الطلقـة    إن باءت بالفشل، مث شرع املراجعة بعد       الطالق اية كل هذه احملاوالت    

  .مرة الثانية، شرع املراجعة للاألوىل ، فإن تكرر األمر
          ع األمر جدا أمام قيام األسرة وفتح كل مسالكها، وضفاإلسالم وسق األمر جدا   ي
فترة ِعـدة   ( ألي فراق قد حيدث، بل وأعطى الزوج وقتا كافيا لرياجع نفسه فيه             

  ) زوجه 
الصاحلون من العلماء والفقهاء غلب     :"يقول الشيخ الفهامة أمحد شاكر رمحه اهللا        

 خلطر أمرها من جهة احلل واحلرمـة،        ؛ص على االحتياط يف األبضاع    عليهم احلر 
 ، فغلو يف الفتوى بوقوع الطالق يف كـل حـال          ،وحرصا على صحة األنساب   

 ،عـن اللفـظ    حىت أفىت بعضهم بوقوعه بالنية اردة        ، وبكل شبهة  ،وبكل لفظ 
ط واحلقيقـة أن االحتيـا    ...  وكان االحتياط يف غري ما صنعوا        ،ففام قصدهم 

الصحيح هو يف الوقوف عند حدود اهللا ويف الفتيا مبا قام عليه الـدليل مـن                
 ولـو شـئنا أن      ، وشأن الطالق يف هذا شأن غريه من األحكام        ،الكتاب والسنة 

نضرب األمثال من كتب الفقهاء مما أفتوا فيه بوقوع الطـالق يف غـري وجهـه                
يق إىل حكاية أقوال ؛      وخلرجنا من حبث علمي دق     ، ولطال بنا القول جدا    ،ألكثرنا

  )١( "هي أقوال فقط 

                                                
  ٥٨سالم ص نظام الطالق يف اإل: ينظر )  ١(
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خنرج من هذا بأن االحتياط الذي يدِعيه أهل االحتياط ليس له مكان وال مناسبة              
مع وجود نصوص صحيحة صرحية يف املسألة، بل االحتياط الـصحيح هـو يف              

  .م عليه الدليل من الكتاب والسنةالوقوف عند حدود اهللا ويف الفتيا مبا قا
 شرعه اهللا لعباده ترفيهـا هلـم        ،تشريع منظم دقيق من لدن حكيم عليم      والطالق  

ورمحة م، وعالجا شافيا ملا يكون يف األسرة بني الزوجني من شقاق وضـرار،              
، وى عن جتاوزهـا،     ه مبيزان العدالة الصحيحة التامة    ورسم قواعده وحد حدود   

 والنهي عـن   اهللاوهلذا جتد يف آيات الطالق تكرار ذكر حدود. وتوعد على ذلك  
، ه أعناق األمم قبل اإلسالم وبعده      وهو تشريع تقطعت دون    تعديها وعن املضارة،  

وها أنت ذا ترى األمم العظيمة اليت تزعم لنفسها املدنية ويزعمها هلا الناس حتاول              
إصالح نظام األسرة ، وتشريع القوانني لديها للطالق، فـال تـصل إىل شـيء               

وذلـك أـا   . ظلمات وتأيت بالباليا واملـضحكات لمعقول، بل هي تتخبط يف ا 
تصدر يف تشريعاا عن العقل اإلنساين القاصر، أما التشريع اإلسالمي فإنه وحي            

  )١(إهلي كرمي 
   ميكنه وضع قانون يقيد به ما شرعه اهللا لعباده؟العقل اإلنساين القاصرفهل 

ن يـدعون الفهـم     إن نظرة واحدة إىل ما أفرزته أماكن العقول عند هؤالء الذي          
والفقه واحلفاظ على اُألسر لَتكِْشف عن هزاهلم الفكري، وضـحالتهم العقليـة،            

     عبم ال يستحقون رما حازوه من مناصب، وال ما نالوه من        ) والربع كثري   ( وأ
              تدتقدير، ولوال خمافة سؤال رب العاملني يوم الدين عن عدم إنكار املنكر ملا تكب

﴾   معِذرةً ِإلَى ربكُـم ولَعلَّهـم يتقُـونَ        ِنتاجهم ولكن ﴿  خلوض يف   عناء الرد وا  
  ) ١٦٤  ألعرافا(
  

                                                
  ٤١نظام الطالق يف اإلسالم ص : ينظر )  ١(
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  الرد على من أنكر وقوع الطالق مبجرد نطق األلفاظ: املبحث الرابع
، والـرد عليهـا وتفنيـدها     كالمهممنويشتمل هذا املبحث على أدلة املنكرين    

   . وذلك يف مطلبني
  أدلة املنكرين :املطلب األول

  :)١(يستدل املنكرون لوقوع الطالق مبجرد نطق األلفاظ ببعض األدلة مثل قوهلم
م؛ فقـد نـصت     ١٩٨٥لسنة  ) ١٠٠(قانون األحوال الشخصية رقم      - ١

على املطلق أن يوثق إشهاد طالقـه       : "على أنه " مكرر"مادته اخلامسة   
 ".لدى املوثق املختص خالل ثالثني يوما من إيقاع الطالق

ـ طَ فإننا سـوف ن ،إذا قلنا بوقوع مثل هذا الطالق      - ٢ ق الكـثري مـن   لِّ
 ويتم تفكيك آالف األسر وتشريد األبناء، ورمبا ال يكـون           ،السيدات

األزواج يقصدون إيقاع الطالق، وإمنا يريدون احللف فقـط لتأكيـد           
 .كالمهم وحنو ذلك

ذهاب الزوجني إىل املأذون إليقاع الطالق وإحضار الـشهود يؤكـد          - ٣
أما أن حيلف الزوج بـالطالق يف       . غبتهما احلقيقية يف إيقاع الطالق    ر

لكن إذا  . بيع أو شراء، أو مشاجرة أو جدال فهذا ينبغي أال نلتفت إليه           
رغب الزوجان يف إيقاع الطالق فعليهما الذهاب إىل املأذون، ولو قررا           

 .التراجع عن الطالق قبل الوصول إىل املأذون فلهما احلق يف ذلك
تعليق صحة الطالق على التوثيق للمتزوجة رمسيا إن مل يتخرج على           أن   - ٤

لـه   الشرط يف العقد فيمكن أن يتخرج على الشرط من ويل األمر مبا           
 .من حق تقييد املباح للمصلحة العامة

                                                
فقه املصريني يف إبطال الطالق الشفوي : هذه األدلة مستلة بالنص من الباطل املطبوع مبسمى)  ١(

 للمتزوجني بالوثائق الرمسية
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أن تعليق صحة الطالق على التوثيق الرمسي يرجع إىل ضرورة االمتثال            - ٥
ى الوجه املشروع يف احتساب     ألمر القرآن الكرمي يف إيقاع الطالق عل      

" إذا طلقـتم النـساء فطلقـوهن لعـدن        : "العدة، كما قال تعاىل   
" واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قـروء     : "، وقوله تعاىل  )١:الطالق(
واملعروف أن املتزوجة رمسيا ال تبدأ عـدا إال بعـد           ). ٢٢٨:البقرة(

أمر املطلقـة أن تبـدأ     إثبات طالقها بوثيقة رمسية، مع أن اهللا تعاىل قد          
بالتربص فورا، مما مينع إيقاع الطالق بالضرورة حىت تـصدر الوثيقـة            
الرمسية وإال مل يكن اتمع ممتثلًا لألمر باحتساب أول العـدة مبجـرد             

مث إن املتزوجة بصفة الرمسية إذا طلقـت قبـل          . القول بإيقاع الطالق  
خر فورا، كما قال    الدخول فليس عليها عدة؛ بل حيق هلا أن تتزوج بآ         

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبـل            : "تعاىل
أن متسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدوا فمتعـوهن وسـرحوهن           

واملعروف أا لن تستطيع جمتمعيـا أن       ). ٤٩:األحزاب" (سراحا مجيلًا 
لى أن قيـد    تتزوج قبل حصوهلا على وثيقة طالقها الرمسية، مما يدل ع         

الرمسية اتمعي له أثر شرعي، وهو ليس قيدا على حرية الزوجني بـل             
جاء على وفق إرادما، فهما اللذان قد اختارا إبرام زواجهما بـصفة            
الرمسية، ويعلمان أنه ال حل لرباط الزوجية الرمسي إال بصفة الرمسيـة،            

 . فكأما يعمدان إىل ذلك صيانة للعصمة من التفريط فيها
أن تعريف الطالق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية بلفظ الطـالق             - ٦

وحنوه، فليس لفظ الطالق هو الطالق وإمنا أداته، فـإذا وضـع معـه      
كمن كان يغلق باب داره بقفل واحد، مث        . التوثيق الرمسي مل يتم إال به     

أضاف إليه قفلًا آخر، فإنه لن يتمكن من فتح بابه إال بعد فتح هـذين               
، مع أنه كان قبل وضع القفل الثاين كان يفتح بابه بفتح قفـل              القفلني
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كذلك الطالق كان يتم باللفظ قبل توثيـق        . واحد الذي كان يضعه   
الزواج أما بعد توثيق الزواج بصفة الرمسية فإن حله لـن يكـون إال              

 .كذلك
٧ -         ا يـ أن تعليق صحة الطالق على التوثيق للمتزوجة رمسي ين الفقهـاء   غ

 عن طريق التقاط فتاوى ابـن       ؛ ممارسة التلفيق يف الفتوى    املعاصرين من 
، واإلمامية بعدم وقوع الطالق الـصريح       )هـ٤٥٦ت(حزم الظاهري   

ـ ٧٢٨ت(بغري نية، وقول ابن حزم، وابن تيمية         وابـن القـيم    ) هـ
 وهو الطـالق يف زمـن       ؛بعدم وقوع الطالق البدعي   ) هـ٧٥١ت(

 ابن تيميـة بعـدم      وقول. حيض الزوجة أو يف طهر مسها زوجها فيه       
احتساب الطالق املعلق، وإمنا يعده ميينا إذا دلت األحوال علـى إرادة            

وقول الشافعية يف القدمي والظاهرية واإلمامية ومـا روي عـن       . اليمني
 بعـدم   ، وابن سريين  ، وابن جريج  ، وعطاء ، وعمران بن حصني   ،علي

ة وابن  وقول ابن تيمي  . وقوع الطالق الذي مل حيضره شاهدان ذوا عدل       
 حبيث إذا   ؛القيم بعدم وقوع الطالق يف حال الغضب املغري حلال الزوج         

 ، وأبـو داود   ،مل يكن كذلك ما أقدم على الطالق؛ ملا أخرجه أمحـد          
 عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم         ، وصححه احلاكم  ،وابن ماجه 

 ".ال طالق وال عتاق يف إغالق: "قال
مسيا على التوثيق فيه إنقاذ لألسـر       أن تعليق صحة الطالق للمتزوجة ر      - ٨

من التفكك، وإنقاذ للزوجات من ظاهرة نكاح احمللل املقيتـة؛ فقـد            
 ، وعن علي بن أيب طالب     ، عن ابن عباس   ، وأبو داود  ،أخرج ابن ماجه  

، وأخرج  "لعن اهللا احمللل واحمللل له    : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      
مر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم       ابن ماجه بإسناد حسن عن عقبة بن عا       

: بلى يا رسول اهللا، فقـال     : ؟ قالوا "أال أخربكم بالتيس املستعار   : "قال
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ومـن املعـروف أن الطـالق       ". هو احمللل، لعن اهللا احمللل واحمللل له      "
مشروع الستنقاذ الزوجني من استحالة العشرة بينهما حىت يغـين اهللا           

يتفرقا يغن اهللا كالً مـن سـعته        وإن  : " كما قال تعاىل   ،كالً من سعته  
وأما مع أمل بقاء الزوجيـة      ). ١٣٠:النساء" (وكان اهللا واسعا حكيما   

فإن الطالق يكون بغيضا عند اهللا تعاىل؛ ملا فيه من عدم الوفاء والتنكر             
للمعروف والتسرع يف اهلجر وتقطيع األرحام؛ فقد أخرج ابن ماجـه           

 ابن عمـر أن الـنيب   ار عنوأبو داود بسند ضعيف، عن حمارب بن دث   
قـال  ". (أبغض احلـالل إىل اهللا الطـالق   : "وسلم قال  صلى اهللا عليه  

واملشهور أنه حديث مرسل عن حمارب بن دثار عـن الـنيب          : املنذري
وهذا جيعلنـا حنتـاط يف      ). صلى اهللا عليه وسلم مل يذكر فيه ابن عمر        

ـ          ق بـصفة   وقوع الطالق ونتوسع يف تقييداته، ومن هذه القيود التوثي
 .الرمسية على غرار صفة الزواج

حيق لكل مسلم ومسلمة أن يأخذ ذا االجتاه الثالث الـذي ال يـرى               - ٩
الطالق للمتزوجة رمسيا إال موثقًا بصفة الرمسية؛ لقيامـه علـى أدلـة          

واختيار الناس للقول الفقهي هو الذي يشيعه ويعممـه         . شرعية معتربة 
 .دون حاجة إىل وصاية دينية

  :لته مبقترح إىل املشرع املصري حيث يقولخيتتم أد -١٠
  املقترح إىل املشرع املصري

إذا كان الشعب املصري يف اجلملة قد حسم أمره يف عدم االعتـراف بـالطالق               
 بداللة استكماهلم للحياة الزوجية مع إكثار       ،الشفوي للمتزوجني بالوثائق الرمسية   

 بسبب ضغوط احلياة بـدون      ؛األزواج ألفاظ الطالق الشفوية اليت يندفعون إليها      
إرادة الطالق احلقيقي، وقبول كثري منهم أدىن املربرات الفقهية اليت تقضي بعـدم             
احتساب لفظ الطالق الشفوي طالقًا شرعيا، فإنه جيب على املشرع املصري أن            
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 وإيهامهم  ،يتدخل إلنقاذ بعض املصريني الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين         
طالق الشفوي طالق شرعي، وأن الطالق الرمسي طالق قـانوين،          الضعفاء بأن ال  

وأن العربة يف الدين بالشرع ال بالقانون، مما يدفع ؤالء الضعفاء إىل اإلستـسالم            
لظاهرة احمللل املقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة، مبا يكسر كربياء الزوجني، ويهني            

  :ونرى تدخل املشرع املصري يف مقترحني. كرامتهما
معاقبة أوصياء الدين بتهمة الفتنـة واإلدالء ببيانـات كاذبـة،           : املقترح األول 

هو إال اتفاق جمتمعي له حجية شـرعية كـسائر العقـود املربمـة               فالقانون ما 
بالتراضي، والفقه ما هو إال اجتهاد بشري من وضع الفقيه الذي يقر بأنه صواب              

ب معاقبة املتاجرين بالدين الـذين    مما يستوج . حيتمل اخلطأ، وليس شرعا معصوماً    
ألن القـانون نتـاج     يشككون الناس يف شرعية القوانني كشرعية الفقه بل أشد؛          

ووصـف  . فقه، فهو اجتهاد بعد اجتهاد خبالف الفقه الذي هو اجتهاد مبـدئي           
القانون بأنه وضعي ميزة فيه وليس نقيصة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرنـا               

ا ألنفسنا، وانا أن ننسب اجتهادنا هللا تعـاىل أو لإلسـالم،            أن ننسب اجتهادن  
: فأخرج مسلم عن بريدة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوصي أمريه بقولـه              

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم على حكم اهللا فال ترتهلـم علـى               "
 أم  حكم اهللا، ولكن أنزهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فـيهم             

  ".ال
استصدار تعديل على قانون األحوال الشخصية املصري، ويثبـت         : املقترح الثاين 

يف وثائق الزواج الرمسية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على             
  ".ال يعترب طالقًا شرعيا للمتزوجني بوثائق رمسية إال ما يتم بالتوثيق الرمسي: "أنه

  ..!!م، فهل كالمهم صحيح فنتبعهم أو غري ذلك؟ فهذه أدلتهم من أفواهه
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  .عرض كالمهم على ما تقرر من قواعد األصول والفقه: املطلب الثاين
سبق بيان بعض القواعد األصولية والفقهية يف املبحث الثاين، واهلدف منها وضع            
أساس متفق عليه؛ ليتم تأصيل احلُكم تأصيال علميا، وفق القواعد والضوابط اليت            
قررها أهل العلم و ما سار عليه األئمة يف فتاواهم، كذلك تفنيد اآلراء املخالفـة               
وفق هذه الضوابط والقواعد وحىت ال يشرد أحد يف رأي أو يِند يف فهم، فمـن                
أتقن األصول ضمن سالمة الوصول، ومن جهل األصول حِرم الوصول، وأخـريا          

  أو قيـاس    معروف، إمجاع أو   ،صحيح  ، أو نقل    صريح  حىت ال خنرج عن نص      
   للرخص، أو سعي لشواذ اآلراء ونوادر العلماء، فنضمن         ٍبلُّطَغري معلول، دون ت 

من أخذ ِبنواِدر   ":رمحه اهللا   قال اإلمام األوزاعي    السالمة من الزلل قدر املستطاع،      
 أنـه   إسـحق رمحـه اهللا      بن  إمسعيل  وجاء عن   ،   )١("العلماء خرج من اإلسالم   

  .)٢("لَلَ العلماء مث أخذَ ا ذهب دينهمن مجع ز":قال
واعلم أن كل من بلغ رتبة االجتهاد من العلمـاء،  ":رمحه اهللا قال اإلمام البغوي    و

  .)٣("إذا عِرضت له حادثة جيب عليه أن يطْلبها من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع
فـسق ال   واتفقوا أنَّ طلب رخص كل تأويل بال كتاٍب وال سنة،           ":قال ابن حزم  

  )٤("حيل
وبعد بيان آرائهم فلنعرضها على ما تقرر عند أهل العلم من ضـوابط وقواعـد               

  :وأصول

                                                
 ).١٠/٢١١(سنن البيهقي :ينظر )  ١(
 ).١٠/٢١١(املصدر نفسه )  ٢(
، وإعالم )١٩/٢٠١(، وجمموع الفتاوى )١/١٣٠( اإلمام الشافعي التهذيب يف فقه:ينظر )  ٣(

 ).٢/٢٤٦(املوقعني 
 ).١٧٥ص(مراتب اإلمجاع :ينظر )  ٤(
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قانون األحوال الشخـصية    :" الدليل األول الذي اعتمدوا عليه هو قوهلم       - ١
علـى  " مكـرر "م؛ فقد نصت مادته اخلامسة    ١٩٨٥لسنة  ) ١٠٠(رقم  

ق املخـتص خـالل     على املطلق أن يوثق إشهاد طالقه لدى املوث       : "أنه
 ".ثالثني يوما من إيقاع الطالق
 يف حياته ؟، يستدل من ينتـسب إىل         عاقلأليس هذا الكالم من أعجب ما يرى        

الفقه اإلسالمي، يف مسألة فقهية شرعية، بقانون وضعي، وال يتحرج أن يـضعه             
وكأن اهللا تعاىل ما أنزل يف هذا األمر قرآنـا، وال نـزل             ،  ..!!على رأس كالمه    

  . مبني صريح ال حيتمل تأويالمني جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم بوحياأل
أليست آيات الطالق من احملكمات الثوابت اليت ال تتغري بتغري الزمان أو املكان؟،             

  .أليست أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطالق صحيحة ثابتة متواترة؟
من يأخذ بالقوانني الوضـعية ويتـرك       سبق نقل كثري من كالم أهل العلم في        لقد  

وكيف لعاقل أن يستبدل الذي هو أدين بالذي هو خري؟، كيف           الشريعة احملكمة،   
  م التام بالناقص؟ ، كيف يأخذ باملتغري ويترك الثابت ؟كَحيستبدل املُ

    ـا           إن القوانني الوضعية من صنع بشر؛ فهي قاصرة مهما اجتهد البـشر يف إتقا
وحم يعقدون جمالس تـشريعية أو برملانـات         كها، والدلي بنيابيـة ل على ذلك أ  

، فالقانون الوضعي دائم التغري، فهل من       لتعديل القوانني وتغيريها وإعادة صياغتها    
العقل أو احلكمة أو الِفطرة السوية أن نضع حياة األسرة يف مهب رياح التغـيري               

  صة وغري دائمة وثابتة؟ ونعلق احلياة الزوجية على قرارات متغرية وناق،الدائم
  أليس يف إحكام آيات الطالق إحكام مليثاق الزواج؟

أليس يف ثباا ودميومتها ووضوح معاملها، ثبات ودميومة ووضوح حليـاة كـال             
  الزوجني، وراحة هلما ومعرفة كل واحد منهما حقوقه وواجباته؟

  جاءت ا الشريعة اإلسالمية الغراء    إن من األصول الشرعية الثابتة اليت
﴿اتِبعوا ما أُنِزلَ : لقوله سبحانه؛ االعتماد على األدلة الشرعية؛قررها أهل العلمو
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كُمكمِإلَيا من أدل،]٣:األعراف[﴾  من ربة  وقد أمجع العلماء على كونه أصالً شرعي
  .)١(شرعية األحكام

﴿وما كَانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه :قول اهللا تعاىلومن هذه األدلة أيضا 
 ﴾أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مِبيناً

   .]٣٦:األحزاب[
 مجيع األمور، وذلك أنـه إذا       فهذه اآلية عامة يف   :" قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا     

حكم اهللا ورسوله بشيء، فليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحد هاهنـا، وال رأي              
  )٢("وال قول

﴿يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه          : قوله تعاىل  ومن األدلة أيضا  
  .]١:احلجرات[ ﴾ع عِليمواتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه سِمي

وسلم ما يف القـرآن      وجعل للنيب صلى اهللا عليه    :" قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا       
 من الشروحذره أن يفتنوه عن بعض ما       ، وأمره أن حيكم مبا أنزل اهللا      ،نهاجة وامل ع 
 ومن ابتغى غريه فقـد ابتغـى حكـم          ، وأخربه أن ذلك هو حكم اهللا      ،أنزل اهللا 
 املائـدة   (﴾ ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ       ﴿ : وقال ،اجلاهلية

يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا على رسـوله فهـو       وال ريب أن من مل       ،) ٤٤
 فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدال من غري اتباع ملا أنزل اهللا                 ،كافر

 وقد يكون العـدل يف      ،باحلكم بالعدل  تؤمر   ة إال وهي  ممن أُ  ما    فإنه ،فهو كافر 
ون بعادام اليت مل    بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكم       ،دينها ما رآه أكابرهم   

يرتهلا اهللا سبحانه وتعاىل كسوالف البادية وكأوامر املطاعني فيهم ويرون أن هـذا   
 فإن كـثريا مـن      ؛هو الذي ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر          

الناس أسلموا ولكن مع هذا ال حيكمون إال بالعادات اجلارية هلم اليت يـأمر ـا                
                                                

 ).٧-٢/٥(، وشرح الكوكب املنري )٢/٤٨(قواعد األحكام يف مصاحل األنام :ينظر )  ١(
 )٤٢٣ / ٦ (تفسري القرآن العظيم: ينظر )  ٢(
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إذا عرفوا أنه ال جيوز احلكم إال مبا أنزل اهللا فلم يلتزموا ذلـك               فهؤالء   ،املطاعون
 وإال كانوا جهاال كمـن      ،بل استحلوا أن حيكموا خبالف ما أنزل اهللا فهم كفار         

  أن يـردوه إىل اهللا     شيء وقد أمر اهللا املسلمني كلهم إذا تنازعوا يف          ،تقدم أمرهم 
نوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسـولَ وأُوِلـي   يا أَيها الَِّذين آم﴿  :الرسول فقال تعاىل  و

الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَّـِه              
فَـال  ﴿  :ل تعـاىل  وقا،  ) ٥٩:النساء (﴾والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً       

               فُـِسِهموا ِفـي أَنِجدال ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤال ي كبرو
فمن مل يلتـزم حتكـيم اهللا       ،  )٦٥:النساء(﴾  حرجاً ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليماً    

 وأما من كان ملتزمـا  ،يؤمنورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم اهللا بنفسه أنه ال     
حلكم اهللا ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا مبرتلة أمثالـه مـن               

  )١("العصاة
 املخـالف  الوضعيوأما النظام   :" وقال الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا يف أضواء البيان       

. لتشريع خالق السموات واألرض فتحكيمه كفـر خبـالق الـسموات واألرض           
ل الذكر على األنثى يف املرياث ليس بإنصاف، وأمـا يلـزم            كدعوى أن تفضي  

وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلـم، وأن الطـالق ظلـم       . استواؤمها يف املرياث  
للمرأة، وأن الرجم والقطع وحنومها أعمال وحشية ال يسوغ فعلـها باإلنـسان،             

ـ           .وحنو ذلك  هم فتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس اتمع وأمواهلم وأعراض
وأديام ـ كفر خبالق السموات واألرض، ومترد على نظـام   : وأنسام وعقوهلم

السماء الذي وضعه من خلق اخلالئق كلها وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعـاىل             
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن       ﴿  عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبرياً         

قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم ِمن ِرزٍق فَجعلْتم ِمنه حرامـاً            ﴿  ،﴾اللَّهما لَم يأْذَنْ ِبِه     

                                                
 )  وما بعدها ٨٣ /٥(ة منهاج السنة النبوي: ينظر)  ١(
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وحالالً قُلْ آللَّه أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللَِّه تفْترونَ قُلْ ِإنَّ الَِّذين يفْتـرونَ علَـى اللَّـِه             
   )١("﴾الْكَِذب ال يفِْلحونَ

 جييزون للمسلم اخلروج عن أحكام اهللا تعـاىل والتحـاكم إىل أي         فأهل العلم ال  
فإن احلكم مبا وضعه األفـراد مـن قـوانني    " قانون أو دستور وضعه بشر مثله،       

مستوردة من دول الكفر لتطبق يف البالد اإلسالمية، والسيما يف املواد اليت هـي              
وضالل ال يرقى إليـه     صرحية يف خمالفة الكتاب والسنة الصحيحة، كُفْر بال ريب          

وكذلك يكفر مـن يتحـاكم إىل ذلـك         ... شك ؛ كإباحة الربا وممارسة الزنا       
    )٢(" القانون راضيا به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) ١٣١ ، ١٣٠  / ١٩(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  : ينظر )  ١(
  ١٣٠كلمة حق ص : ينظر )  ٢(
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 إذا أخـذنا  ق الكثري من الـسيدات    لِّطَسوف ن أننا  :"الدليل الثاين عندهم   - ٢
 ويتم تفكيك آالف األسر وتشريد األبنـاء، ورمبـا ال    بالطالق اللفظي، 

ألزواج يقصدون إيقاع الطالق، وإمنا يريـدون احللـف فقـط         يكون ا 
  ".لتأكيد كالمهم وحنو ذلك

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، وهذا كالم خيالف شرع اهللا تعاىل، وسنة نبيـه              
،  ذه الطريقـة صلى اهللا عليه وسلم، فإن اهللا سبحانه هو الذي أباح هذا الطالق           

  . من بعدهوفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه
طلَّق النيب صلى اهللا عليه وسلم أم املؤمنني حفصة بنت عمر بـن اخلطـاب               فقد  

وِإذْ أَسـر   ﴿  :قال اهللا تعاىل  ،  رضي اهللا عنهما ألا أفشت سرا واحدا من أسراره        
 عـرف بعـضه     النِبي ِإلَى بعِض أَزواِجِه حِديثاً فَلَما نبأَت ِبِه وأَظْهره اللَّه علَيـهِ           

    ـِبريالْخ ِلـيمالْع أَِنيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم ا ِبِه قَالَتأَهبا نٍض فَلَمعب نع ضرأَعو﴾ 
فطلقهـا   ذا الـسر   رضي اهللا تعاىل عنهما   عائشةَ أخربت حفصةُ ف،  )٣ التحرمي(

ا صلى   سره إىل عائشة فأد    فحفصة هي اليت أفشت   :" ، قال اإلمام القرطيب   تطليقة
  ".اهللا عليه وسلم بذلك

 ، وأمـره أن يردهـا     صلى اهللا عليه وسلم     مث نزل جربيل عليه السالم على النيب        
   . )١("، وإا زوجتك يف اجلنة  راجع حفصة، فإا صوامة قوامة":وقال

 فقـد روى    اجلون بسبب كلمة قالتـها،       وطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم ابنة        
عائشة رضي اهللا عنها أن ابنة اجلـون ملـا          أم املؤمنني   عن  البخاري يف صحيحه    

 ، أعوذ باهللا منـك    :دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودنا منها قالت          أُ
  )٢("  بأهلكاحلقي ، لقد عذت بعظيم":هلا فقال

                                                
 . وحسنه األلباين مبجموع طُرقه،أخرجه أبو نعيم يف احللية، و احلاكم )  ١(
ها أميمة بنت النعمان بن امس: قال اإلمام ابن حجر العسقالين ، )٥٢٥٤( البخاري رقم أخرجه )  ٢(

 .شراحيل بن اجلون
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ي كالم   إذا أخذنا بالطالق اللفظ    ق الكثري من السيدات   لِّطَسوف ن فالكالم بأننا      
ال يليق مبسلم يؤمن باهللا وبرسوله، فكيف مبن ينتسب إىل الشريعة ويفيت النـاس              

  .يف دينهم
ورمبا ال يكون األزواج يقصدون إيقاع الطـالق، وإمنـا يريـدون            : "أما قوله 

  "احللف فقط لتأكيد كالمهم وحنو ذلك
 بفهم   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      فهذا كالم ال يقوله من قرأ حديثا واحدا       

  إذ كل العبادات واألعمال يف     .  مسألة فقهية على وجهها الشرعي     لَقَسليم، أو ع
دين اهللا قائمة على نية صاحبها، وقد جعل اإلمـام البخـاري أول حـديث يف                

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امـرئ       :" صحيحه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 شيء أمجع وال أغىن     ى اهللا عليه وسلم    صل ليس يف أخبار النيب   : وقال ،   "ما نوى   

     . وال أكثر فائدة منه
ال هجرة بعد الفتح ولكن جهـاد       ": وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

 فإذا كانوا ببيداء من األرض خيـسف        ، الكعبة يغزو جيش :" أيضا قال و ،)١(" ونية
ل اهللا كيـف    يا رسو : رضي اهللا عنها  فقالت أم املؤمنني عائشة     " بأوهلم وآخرهم 

خيسف بـأوهلم   : "خيسف بأوهلم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال        
إن اهللا ال ينظـر إىل      :" عليـه الـسالم    قالو، )٢("وآخرهم مث يبعثون على نيام    

 بر: " عليه السالم  قال، و )٣("أجسامكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم       
  )٤("قتيل بني الصفني اهللا أعلم بنيته

                                                
  ). ١٣٥٣(، ومسلم يف اإلمارة رقم)٢٧٨٣(البخاري كتاب اجلهاد والسري رقم: أخرجه)  ١(
  ). ٢٨٨٤(، ومسلم يف الفنت وأشراط الساعة رقم)٢١١٨(البخاري كتاب البيوع رقم: أخرجه)  ٢(
  )٣٤٥٧(الطرباين يف املعجم الكبري رقم: أخرجه)  ٣(
  )٣٧٧٢(أمحد يف املسند  رقم:   أخرجه)٤(

 



 ٩١

فهي .  وحملها من العمل الروح من اجلسد      ، وأساس العمل  ،النية سر العبودية  ف
ما عاجلت شيئًا أصعب على نفـسي    : رمحه اهللا قال سفيان الثوري    . عبادة عظيمة 

 وأحـد  ،ثلث العلم" إمنا األعمال بالنيات "واتفق األئمة على أن حديث      . من النية 
القواعد الثالث اليت ت١( .مد إليها مجيع األحكار(   
إمنا "حديث  : أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث    : "رمحه اهللا قال اإلمام أمحد    

وحـديث  " من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد       "وحديث  " األعمال بالنيات 
ينبغي أن جيعـل  : رمحه اهللا الرمحن بن مهدي وقال عبد". احلالل بني واحلرام بني "

  )٢(هذا احلديث رأس كل باب
 سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النيـة مث          رمحه اهللا ام السيوطي   وقد ذكر اإلم  

وإذا عددت مسائل هذه األبواب اليت للنية فيها مدخل مل تقـصر عـن أن      : "قال
مدار السنة على   : "رمحه اهللا داود   وذكر ما قاله أبو   . )٣("تكون ثلث الفقه أو ربعه    

ن إسـالم املـرء     من حس "، وحديث   "األعمال بالنيات "حديث  : أربعة أحاديث 
إن اهللا طيب ال    "، وحديث   "احلالل بين واحلرام بني   : "، وحديث "تركه ما ال يعنيه   

  ". يقبل إال طيبا
 جاء يف نص احلديث الوارد       األصل يف األمور باملقاصد ما 

 وهو مروي عن الثقات       ال بالنياتـأي إمنا األعم
 بعه فَجلْ بالفَهموقيل ر      قالوا وذا احلديث ثُلثُ العلم
 عن اإلمام الشافعي ينقَلُ        وهو يف السبعني بابا يدخلُ

 من أوجه كالشرط والكيفية           ا يف النيةـمث كالم العلم   
 مما يكون شبهها يف العادة       ا التمييز للعبادةـمقصوده

                                                
   ٤٠األشباه والنظائر للسيوطي ص : ينظر)  ١(
  . مقدمة كتاب جامع العلوم واحلكم البن رجب)  ٢(
  ). ٤٦ص(األشباه والنظائر : ينظر)  ٣(
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 مراتب كالغسل والتوضي     كما متيز بعضها من بعض
  .)١( ور الفقهاء إىل أن النية شرط لصحة العملذهب مجهلقد 

 فإذا كان مجهور الفقهاء ذهبوا إىل أن النية شرط لصحة العمل مث جاء يف هـذا                
ورمبا ال يكـون األزواج يقـصدون        :"الزمان من ينسب نفسه إىل الفقه ويقول      

  ".إيقاع الطالق، وإمنا يريدون احللف فقط لتأكيد كالمهم وحنو ذلك
ا سنأخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار نية الزوج يف كالمه، فهـل يؤخـذ       ظنا منه أنن  

  بكالمه هذا أو يكون هذا من العبث الذي ال يليق مبن ينتسب إىل الفقه؟
اردة يف  هل من الفقه أن يضرب بكل أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسـلم الـو              

علماء الفقه  اعتبار النية أساس العمل عرض احلائط ؟، وهل من الفقه جتاهل كالم             
  ؟  النية شرط لصحة العملل ع جن ِمفقهاء اإلسالمو

  )٢(ا الصالح والفساد للعمل      والنية شرط لسائر العمل 
املـرجح أن   : "فالذي عليه أهل العلم أن النية شرط لصحة العمل، وقال بعضهم          

 إجيادها ذكرا يف أول العمل ركن، واستصحاا حكما شرط مبعـىن أن ال يـأيت              
  ) ٣("مبناٍف شرعا أثناء عمله هذا

ال ثواب إال بالنية صرح به املـشايخ يف         : "رمحه اهللا وقال اإلمام ابن جنيم احلنفي      
مواضع يف الفقه أوهلا يف الوضوء سواء قلنا إا شرط الصحة كمـا يف الـصالة                

وقـد شـرطت يف     ... والزكاة والصوم واحلج أو ال كما يف الوضوء والغـسل         

                                                
ائر ، واألشباه والنظ)١٠٢ص(، واألشباه والنظائر للسيوطي )١٧٥ص(، وقواعد األحكام )٣/٩١(املغين : ينظر)  ١(

  ). ١٩ص(البن جنيم 
 ). ٣٧ص(شرح منظومة القواعد الفقهية : ينظر)  ٢(

  ). ١/٥٢(فتح الباري : ينظر)  ٣(
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مجاع أو بآية ﴿وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء﴾            العبادات باإل 
  )١("وأما يف العبادات كلها فهي شرط صحتها إال اإلسالم]... ٥:البينة[

إن من أعظم القواعد الفقهية الكلية، بل إا القاعدة األوىل اليت يذكرها الفقهـاء              
، قال اإلمام السيوطي بعد بيان هذه القاعدة        "األمور مبقاصدها :" يف كتبهم قوهلم  

 وابـن   ، وابن مهدي  ، وأمحد بن حنبل   ،واتفق اإلمام الشافعي  :" وأساسها الشرعي 
 : ومنهم مـن قـال  ، على أنه ثلث العلم   ، والدارقطين وغريهم  ، وأبو داود  ،املديين
 ، ولـسانه  ،بـه  بأن كسب العبد يقع بقل     ؛ ووجه البيهقي كونه ثلث العلم     ،ربعه

 ، ألا قد تكون عبادة مـستقلة      ؛ فالنية أحد أقسامها الثالثة وأرجحها     ،وجوارحه
  )٢("  وغريها حيتاج إليها

عـرف   ال يصح إال باستحضار نية الطالق، وال ت        )٣(باللفظ الصريح ولو  الطالق  ف
 إذا  األصل هو اعتبار اللفظ الصريح يف الطالق إال        و.  الزوج ِلبهذه النية إال من قِ    

 لساين به، أو كنت أهدد به، فإنه ال         قب س :نازع الزوج ونفى إرادته له، كأن قال      
  .ق النية اليت هي شرط صحة األعمالحيكم بوقوع الطالق؛ لعدم حتق

الطـالق  : " إذا وقع الطالق بغري ألفاظه الثالثة الواردة يف كتـاب اهللا وهـي             و
حبلـك علـى    " أو بلفـظ     "احلقي بأهلك "كأن وقع بلفظ    " والفراق والسراح 

فإن الظاهرية واإلمامية يرونه لغوا، حىت ولو كـان  " رأةبأنت م"أو بلفظ   " غاربك
ناويا للطالق؛ ألنه وقع على وجه ليس يف كتاب اهللا، وقد أخرج الشيخان عـن               

من شرط شرطًا لـيس   : "عائشة يف قصة بريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          
أما مجهور الفقهاء يف املذاهب األربعة املشهورة فريون        ". طليف كتاب اهللا فهو با    

أن هذه األلفاظ اليت ال تدل على الطالق صراحة إن كانـت ال حتتمـل معـىن                 
                                                

  ). ١٩ص(األشباه والنظائر : ينظر)  ١(
   ٤٠األشباه والنظائر للسيوطي ص : ينظر)  ٢(
  . سيأيت تفصيل هذا باألدلة الشرعية يف الرد على الدليل السابع إن شاء اهللا تعاىل)  ٣(
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الطالق يف استعمال الناس فهي لغو، وإن كانت حتتمل إرادة الطالق فإا توصف             
زوج بأنه كان    ال  إال إذا صرح    أيضا بالطالق الكنائي وال حيكم بوقوع الطالق ا      

  .، فكل األلفاظ معلقة على نية الزوجينوي ا الطالق
؟، وهل يا ترى فات فقيه زماننا ثلـث العلـم؟،    فأين فقيه زماننا من هذا الكالم 

  هل فات فقيه زماننا عبادة مستقلة من العبادات؟
عـن  لقد شِرعت النية لتمييز العبادات من العادات، ومتييز رتب العبادات بعضها            

بعض، فهل جيهل من يتصدر لإلفتاء يف مسألة من مسائل الطالق اعتبـار نيـة                
  الزوج؟

إم يقولون كالما مل يقل به أحد من العاملني، خيالفون به كـل قواعـد العلـم                 
الفقه ومقاصده، وأساس الشريعة وأحكامها، ويطمسون نور        وضوابطه، وأصول 

ماء والفقهاء واألئمـة، ويأتوننـا   أوامرها وِحكمها، يدوسون بأقدامهم كالم العل   
بأحاديث مل نسمع ا من قبل، وقد حذرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم من هـؤالء    

 يـأتونكم مـن     ،الون كـذابون  جيكون يف آخر الزمان د     ":وأقرام حيث قال  
ـ   ، فإياكم وإيـاهم   ،األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم       ونكم وال  لُِّض ال ي

ِتفْي١("موكُن(   
    
  
  
  
  
  
 

                                                
  )٧( ، رقم باب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملهامسلم،  :أخرجه)  ١(

 



 ٩٥

الزوجني إىل املأذون إليقاع الطـالق وإحـضار    ذهاب  :" الدليل الثالث  - ٣
أما أن حيلف الـزوج     . الشهود يؤكد رغبتهما احلقيقية يف إيقاع الطالق      

بالطالق يف بيع أو شراء، أو مشاجرة أو جدال فهذا ينبغي أال نلتفـت              
ـ          . إليه ذهاب إىل  لكن إذا رغب الزوجان يف إيقاع الطالق فعليهمـا ال

املأذون، ولو قررا التراجع عن الطالق قبل الوصول إىل املأذون فلـهما            
 ".احلق يف ذلك

من املعلوم أن الطالق حق للزوج وحده، فإن أراد الطالق لفظيا نطق بـه، وإن               
  شرعاكالم ال معىن له " الزوجنيذهاب  :"أراد توثيقه ذهب ووثقه، فقوله

 الطالق ال يتم إال     يوحي بأن "  إيقاع الطالق  يؤكد رغبتهما احلقيقية يف   :" وقوله
، وهذا فهم مغلوط خيالف الشرع ؛ ألن رغبـة الـزوج تكـون              برغبة الزوجة 

  .بالطالق، الذي هو حقه وحده،  أما رغبة الزوجة فتكون باخللع
أما أن حيلف الزوج بالطالق يف بيع أو شراء، أو مشاجرة أو جـدال              :" قولهو

، فقد سبق بيان أن األصل يف ذلك نية الزوج، فـإن            ".فهذا ينبغي أال نلتفت إليه    
عقد النية وعزم على الطالق ونطق بلفظه، فقد وقع الطالق، وال مينع وقوعه أحد              

  .ولو اجتمع فقهاء األرض وصناديد العلم
أما إن قصد احللف فقط ومل ينِو طالقا، كمن حيلف باملصحف، أو رمحة أبيه، مع              

  .  ع، إال أنه ال يحسب طالقا بل يكون مييناما يف ذلك من خمالفة للشر
  .فكالمه هذا كالم مرسل، ال يعترب دليال علميا وال شرعيا وال أي شيء
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تعليق صحة الطالق على التوثيق للمتزوجة رمسيـا إن      أن  :" الدليل الرابع  - ٤
 فيمكن أن يتخرج على الشرط من ويل        ،مل يتخرج على الشرط يف العقد     

 ".حق تقييد املباح للمصلحة العامةله من  األمر مبا
الـزواج  عقـد   توثيق  يوحي بأن   ،  " إن مل يتخرج على الشرط يف العقد      :" قوله

لصحته، والطالق ال يصح بناًء على شرط توثيق عقد الزواج إال بـالتوثيق             شرط  
قد أبعد النجعة، فالتوثيق ليس شرطا يف صحة الـزواج، ولـيس    أيضا، وهو ذا    

  .القشرطا يف صحة الط
 وال يلزم من    ،ما يلزم من عدمه العدم    :" بأنه" الشرط" وقد عرف علماء األصول     

  )١( " وال عدموجودوجوده 
كالوضوء بالنسبة للصالة فالوضوء شرط لصحة الصالة، فإن وجدت الـصالة      

فالبد من وجود الوضوء وال عكس فقد يوجد الوضـوء وال توجـد الـصالة،               
د الوضوء، وانعدام الصالة مل يعين انعـدام الوضـوء          فوجود الصالة لزم هلا وجو    

  . الشرطوهذا معىن
، ألنه قد   ..!!فإذا طبقنا هذا التعريف على توثيق الزواج أو الطالق فإنه ال يتحقق           

يوجد زواجا بدون توثيق؛ كما احلال منذ عهد النيب صلى اهللا عليـه وسـلم إىل            
لنسبة للطالق، ومن مث فإنـه ال       يومنا هذا يف كثري من بالد املسلمني،  وكذلك با         

، وال صحة الزواج على التوثيق ألنه ليس        صحة الطالق على التوثيق   يتخرج أبدا   
شرطا من شروط الصحة، يؤيد ذلك القرآن والسنة وعمل الصحابة واإلمجـاع،            
فإذا مل يكن مثة دليل من قرآن أو سنة صحيحة أو قول لصحايب أو إمجاع معتـرب                

  ..!!    .فأي فقه وراء ذلك ؟
 ، فالطالق من شروطه وجـود       عالقة الزوجية ال يف الطالق وجود      الشرط ومثال

، وال تكون إال عن طريق الزوج الذي هو صاحب احلق            أو والية التطليق   الزواج،
                                                

   ٩ صغاية الوصول يف شرح لب األصول: ينظر)  ١(
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 حيث يلزم من عدم      فالزوجية ووالية التطليق شروط لصحة الطالق؛      ؛يف الطالق 
لطالق، وال يلزم من وجود عالقـة       الزوجية ومن عدم والية التطليق عدم وجود ا       

فإذا مل توجد عالقة الزوجيـة أو       . الزوجية أو وجود والية التطليق وجود الطالق      
مل توجد والية التطليق يف نظر الفقيه فقد انعدم عنده شرط وجود الطالق ممـا ال          

  .جيوز معه احلكم بوقوعه
من حق تقييـد    له   فيمكن أن يتخرج على الشرط من ويل األمر مبا        :" أما قوله 

  " املباح للمصلحة العامة
مبـا  : كأنه يريد أن يقول، و"لإلمام تقييد املباح:"  إىل القاعدة الفقهيةبهفهو يشري  

  .أن الطالق مباح باللفظ فلإلمام أن يقَيده بالتوثيق
موافقـة   : وقد سبق الكالم عن قاعدة تقييد املباح بضوابطها، واليت من أمههـا           

 أو اإللزام بـه علـى    ، أو منعه  ، إباحته بالنص ال جيوز تقييده     ما جاءت ف،  الشرع
صفة العموم والدميومة؛ ألن يف ذلك مصادمة للشرع ومنعا ملا أحل اهللا، أو إجيابا              

  .ملا أباحه الشرع ومل يلزم به
 أو اإللـزام بـه   ، أو منعه ،تقييدهفإذا أباح اهللا الطالق فليس لبشر كائنا من كان          

 وإذا  دميومة؛ ألن يف ذلك مصادمة للشرع ومنعا ملا أحل اهللا،         على صفة العموم وال   
تصادم مع الشرع أي شيء طُِرح هذا الشيء أرضا وال يعبأ به، فاحلالل ما أحلَّ               

  .اهللا وحده واحلرام ما حرم سبحانه
هـذه  ، ف أن يقوم عليه أهـل العلـم      :  والضابط الثاين من ضوابط تقييد املباح       

ـ           التقييدات أو اإللزاما   ل ت ينبغي أن تكون صادرة بعد دراسات عميقة مـن أه
 وضـعت، وال تترتـب      اغرض الذي من أجله   للالعلم والفقه، حىت تكون حمققة      

  .عليها نتائج عكسية، تكون على خالف املقصود
ومن املعروف والذي ال ينكر أن التوثيق خيضع للقوانني الوضعية، هذه القـوانني             

الس التشريعية، واجلميع يعلم علم اليقني كيـف        اليت يضعها نواب الربملانات وا    
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يأتون إىل هذه االس وكيف يختارون ، واجلميع أيضا ال خيفى عليه مؤهالم و              
مدى عالقتهم بالعلم وأهل العلم، واجلميع أيضا يعلم أن قوانني األسرة تـشرف             

يفية تفكريهم   نساء عصرنا وك    وثقافة لم، وكلنا يعلم عِ   ) برملانيات  ( عليها نساء   
  . وتوجهام ومشارم ومقاصدهم ، وال حول وال قوة إال باهللا

فهل الربملانيات من نساء عصرنا أهال للعلم، أو للنظر يف مسألة شـرعية يترتـب    
     ؟ عليها أحكاما وفتاوى فقهية

من هو اإلمام الذي ميلك حق تقييـد        : مث إن فقيه زماننا نسي مسألة مهمة وهي       
بيعـة  تعترب  ) إن سلمت من الغش والتزوير      ( ل انتخابات الصناديق    املباح؟ ، وه  

 حق تقييد املباح مـع      شرعية بضوابطها؟ وهل من يأيت عن طريق االنتخابات له        
هل  أهل احلل والعقد؟ ، ويف عصرنا هذا          وأين هم  له؟ ، خمالفة أهل احلل والعقد     

  ويل األمر هو الرئيس أو أهل العلم ذوي الديانة ؟ 
ء أنفسهم خيتلفون يف حتديد أويل األمر ، وأولو األمر يف أرجح األقوال هم              الفقها

أهل العلم، فهل وافقك أهل العلم إىل ما ذهبت إليه؟، هل وافقتـك مؤسـسات     
  بلدك اليت تنتسب إىل الدين؟

) التابع لألزهـر  ( نفسه يف كتابه أن دار اإلفتاء املصرية وجممع البحوث        بنقل هو   
، وقـال إن    ..!! يه وأخذا بقول العلماء يف وقوع الطالق باللفظ       مل يوافقاه يف رأ   

ما انتهت إليه دار اإلفتاء املصرية وجممع البحوث اإلسالمية، وأخذت بـه            "  :هذا
. م٢٠٠٦م، واحملكمة الدستورية العليـا سـنة   ١٩٨٢حمكمة النقض املصرية سنة  

  : وحجتهم
ذلك لفـظ الطـالق     أن األلفاظ وضعت لالستدالل على موضوعها، ومن        ) ١(

). ١:املائدة" (أوفوا بالعقود : "الذي يدل على حل رباط الزوجية، وقد قال تعاىل        
 أن تعليق صحة وقوع الطالق على التوثيق املدين أو على شهادة الشهود فيـه         )٢(

الطـالق مرتـان   : "إهدار لعبارة الزوج اليت احتسبها الشرع يف عموم قوله تعاىل     

 



 ٩٩

فإن طلقها  : "، وقوله سبحانه  )٢٢٩:البقرة" (إحسانفإمساك مبعروف أو تسريح ب    
فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فـال جنـاح عليهمـا أن                  

فهكذا كانت نسبة الزواج والطالق للزوجني من غـري         ). ٢٣٠:البقرة" (يتراجعا
  . تعليق على توثيق

) ٢:الطـالق " (موأشهدوا ذوى عدل منك   : "أن األمر باإلشهاد يف قوله تعاىل     )٣(
جاء على سبيل الندب أو االستحباب كما هو مذهب األئمة األربعة املشهورين؛            

كما أنه مل يرد عن النيب صلى       . ألن اإلنسان ال حيتاج إىل بينة عند استعمال حقه        
اهللا عليه وسلم وال عن الصحابة ما يدل على أن اإلشهاد على الطـالق شـرط                

. شهاد قد جاء للرجعة؛ ألا األقـرب ذكـرا        وحيتمل أن هذا األمر باإل    . لصحته
وهذا اإلشهاد يف الرجعة وجويب عند بعض املالكية والقدمي عند الشافعية وروايـة             

   انتهى كالمه ".عند احلنابلة، واستحبايب عند مجهور الفقهاء
   تريده أن يقيد املباح ؟؟؟ فأي ويل أمٍر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 



 ١٠٠

ق على التوثيق الرمسي يرجـع إىل  تعليق صحة الطال أن  :"الدليل اخلامس  - ٥
ضرورة االمتثال ألمر القرآن الكرمي يف إيقاع الطـالق علـى الوجـه             

إذا طلقـتم النـساء     : " كما قـال تعـاىل     املشروع يف احتساب العدة،   
واملطلقـات يتربـصن    : "، وقوله تعاىل  )١:الطالق" (فطلقوهن لعدن 

تزوجة رمسيـا ال    واملعروف أن امل  ). ٢٢٨:البقرة" (بأنفسهن ثالثة قروء  
، مع أن اهللا تعاىل قد أمـر        تبدأ عدا إال بعد إثبات طالقها بوثيقة رمسية       

مما مينع إيقاع الطالق بالـضرورة حـىت        املطلقة أن تبدأ بالتربص فورا،      
 باحتـساب أول    تصدر الوثيقة الرمسية وإال مل يكن اتمع ممتثلًا لألمـر         

إن املتزوجة بـصفة الرمسيـة إذا       مث  . العدة مبجرد القول بإيقاع الطالق    
طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة؛ بل حيق هلا أن تتزوج بآخر فورا،             

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتمـوهن          : "كما قال تعاىل  
من قبل أن متسوهن فمالكم عليهن مـن عـدة تعتـدوا فمتعـوهن              

روف أا لن تـستطيع     واملع). ٤٩:األحزاب" (وسرحوهن سراحا مجيلًا  
جمتمعيا أن تتزوج قبل حصوهلا على وثيقة طالقها الرمسية، مما يدل على            

وهو ليس قيـدا علـى حريـة        أن قيد الرمسية اتمعي له أثر شرعي،        
الزوجني بل جاء على وفق إرادما، فهما اللذان قـد اختـارا إبـرام              

وجية الرمسـي إال    زواجهما بصفة الرمسية، ويعلمان أنه ال حل لرباط الز        
بصفة الرمسية، فكأما يعمدان إىل ذلك صيانة للعصمة مـن التفـريط            

  ".فيها
واملعروف أن املتزوجة رمسيا ال تبدأ عدا إال بعد إثبـات طالقهـا              :"أما قوله 

   " بوثيقة رمسية
  : فهذا كالم غري صحيح، وجيب هنا التمييز بني أمرين

  . الطالق الشرعي: األول

 



 ١٠١

  .  للطالقجراءات القانونيةاإل: الثاين
 رمحـه   أبو بكر بن العريب    ما مجع شروطه اإلمام      وهو،  الطالق الشرعي : األول

 وهي أن يطلقهـا  ؛طالق السنة ما مجع سبعة شروط   : نافقال علماؤ :" اهللا يف قوله  
  وال تقدمه طـالق يف       ،واحدة، وهي ممن حتيض، طاهرا مل ميسها يف ذلك الطهر         

   )١("يف طهر يتلوه، وخال عن العوضحيض، وال تبعه طالق 
، وترتبت آثاره    شرعا )٢(الطالقفإذا اجتمعت هذه الشروط يف الطالق فقد وقع         

  .الشرعية على الزوجني
 تأخري توثيق الطالق، ألن التوثيق داخـل يف اإلجـراءات     شرعا وال يضر الزوجة  

  .القانونية
  .اإلجراءات القانونية: الثاين

هـو التوثيـق أو      أو ما يتم يف احملكمـة و       يفعله املأذون ما  اإلجراءات القانونية،   
  .استخراج اإلذن بوثيقة رمسية

اإلجيـاب  ( لكن الزواج احلقيقي يتم بتحقق أركانه الـشرعية         ، عمل قانوين  وهذا
  يـتم بتحقـق أركانـه      ، ومثله الطـالق   )والقبول واإلشهار أو شهادة العدول      

ومـا يفعلـه   فظ مع عقد النيـة،    اللمن وجود الزوجية ونطق الزوج ب     : وشروطه
 جل يف أوراق  س وي ثقو وحىت لو مل ي     وكتابته يف أوراق،   املأذون هو توثيق الطالق   

  .فهو حاصل بالتلفظ مع القصد
إذا تأخر املأذون يف توثيق زواج ما باحملكمة أو اجلهة الرمسية للتوثيق ملـرض              فهل  

هذا زنا ؟ لوة شرعية فهل يعتربأو حنوه، واختلى الزوج بزوجه خ   
وإذا مت التوثيق يف أوراق أو سجالت مث ضاعت هذه السجالت أو األوراق فهل              

  يكون الزواج قائما أو نعطل الزواج حلني العثور على األوراق؟ 
                                                

  )   ٣٩٦ / ٧(  أحكام القرآن: ينظر)  ١(
 .يطلقها واحدة، يفهم منه وقوع اللفظ مع عقد النية: الشرط األول)  ٢(

 



 ١٠٢

 ، أو أصاب     الورقية وإذا نشب حريق يف السجالت احملفوظة وضاعت كل النسخ        
  رب فسخا لعقد الزواج؟  فهل هذا يعتجهاز احلاسوب فريوس وحذفت كل بياناته

   ؟لعدم وجود وثيقة طالق وإذا مت هذا يف عقود طالق فهل يعترب هذا رجعة 
 جعل اهللا فيـه     إن تقييد الزواج أو الطالق بالتوثيق فيه تضييق على الناس يف أمرٍ           

كما صح عن النيب صلى اهللا عليه       " ولن يشاد الدين أحد إال غلبه     :" سعة وفُسحة 
على تنفيذ توصيات وإجراءات قانونية وضعية فيـه  م الشريعة تعليق أحكاوسلم، و 

اليت يزعم أصحاب هذا الرأي أم يفعلون ذلـك مـن           ( ضياع حلقوق الزوجة    
  .، فال تضيقوا على نساء املسلمني أمور دينهم) أجلها 

      فمـا    وانعدمت الـضمائر،   ربت فيه الذمم،  أما إطالق احلجج أننا يف عصر خ 
الناس ؟، فاألوىل العمل على إصالح الناس ال حتـوير          ذنب الشريعة يف فساد     

   .، وتتماشى مع انعدام الضمائر واألخالقأحكام الشرع لتناسب فساد الناس
املتزوجة رمسيا ال تبدأ عدا إال بعـد إثبـات           إن:" وبذلك يتضح فساد قوهلم   

عي ، بل إن عدة املتزوجة تبدأ عدا بوقوع الطالق الـشر          "طالقها بوثيقة رمسية  
  .بأركانه اليت سبق ذكرها، وال عالقة للتوثيق باآلثار الشرعية

وهذا يشبه الوفاة، فمن املعلوم أن للوفاة شهادات توثيقية، ورمبا تتأخر يومـا أو              
يومان، وخاصة إذا مات بعيدا عن وطنه، فإذا مات األب مثال مث مات أحد أبنائه               

بل أبيه ، فهل املرياث الشرعي      بعده بساعات، ومت استخراج شهادة الوفاة لالبن ق       
  يكون حسب الوفاة احلقيقية أو حسب استخراج شهادة الوفاة؟   

 األصل يف صيغة الطالق أن تكون باللفظ؛ ألا األغلب يف معـامالت النـاس             ف 
، ألن "إعمال الكالم أوىل من إمهالـه " ، وقد سبق بيان القاعدة الفقهية     وعقودهم

 فيجـب  ،العاقل يصان عنه  وكالم ،املهمل لغو لكالم  األصل يف الكالم اإلفادة، وا    
  .محله ما أمكن على أقرب وأوىل وجه جيعله معموال به

 



 ١٠٣

 ال إله إال    :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا     " واإلسالم قائم على النطق بالشهادة      
 فقد حرمـت    ، وذحبوا ذبيحتنا  ، واستقبلوا قبلتنا  ، وصلوا صالتنا  ، فإذا قالوها  ،اهللا

  )١(" وحسام على اهللا،ماؤهم وأمواهلم إال حبقهاعلينا د
، قال اإلمام   إمهال معناه  وأمقدم على إلغاء إفادته      ،حمل الكالم على إفادة معىن    ف

  )٢("إعمال الكالم أوىل من إمهاله مىت أمكن،فإن مل ميكن أمهل:" ابن جنيم رمحه اهللا

  لناس ؟فكيف يتم إمهال ما شرعه اهللا رد أوهام يف عقول بعض ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
     )٢٠(، ومسلم رقم  )٣٩٢(  صحيحه رقم البخاري يف: أخرجه)  ١(
  ١٣٥ ص األشباه والنظائر: ينظر)   ٢(

 



 ١٠٤

تعريف الطالق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية         أن   :"الدليل السادس  - ٦
، فـإذا   ، فليس لفظ الطالق هو الطالق وإمنا أداتـه        بلفظ الطالق وحنوه  

كمن كان يغلق باب داره بقفل      . وضع معه التوثيق الرمسي مل يتم إال به       
ن فتح بابه إال بعد فتح      واحد، مث أضاف إليه قفلًا آخر، فإنه لن يتمكن م         

هذين القفلني، مع أنه كان قبل وضع القفل الثاين كان يفتح بابه بفـتح              
كذلك الطالق كان يتم باللفظ قبل توثيق       . قفل واحد الذي كان يضعه    

الزواج أما بعد توثيق الزواج بصفة الرمسية فإن حلـه لـن يكـون إال               
 ".كذلك

 الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتـي ِفـي        فَِإنها ال تعمى   صدق رب العاملني ﴿   
، هذا  "فليس لفظ الطالق هو الطالق وإمنا أداته       "،  )٤٦ احلج(﴾   الصدوِر

 وصدق الرسول األكرم صـلى اهللا عليـه         كالم مل يقل به أحد من العاملني،      
 فإيـاكم   ،يأتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آبـاؤكم          " :وسلم

     )١("موكُنِتفْونكم وال يلُِّض ال ي،إياهمو
وروى اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه عن حممد بن سريين رمحـه اهللا أنـه               

مل : ، وقـال أيـضا    " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم       :" قال
سموا لنا رجالكم فَينظر    : يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا       

  .هل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهمإىل أ
دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كـان        :" وقال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا      

   )٢(" يسب السلف

                                                
  )٧( ، رقم باب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملهامسلم،  :أخرجه)  ١(
للمزيد من أقوال أهل العلم يف صفات من يؤخذ عنهم العلم وترك أهل البدع والضالالت ينظر           )  ٢(

 .م مسلم رمحه اهللا لصحيحهمقدمة اإلما

 



 ١٠٥

من يؤخذ عنهم العلم، كانوا يتركون أهل البدع        العلماء مع   هكذا كان حال    
اننا ومن ينتسبون فينا إىل      فكيف لو رأوا أهل زم     ومن يتطاولون على السلف،   

    الفقه ؟
كيف ال يكون لفظ الطالق هو الطالق؟، إذا كان كالم فقيه الزمان صحيحا             
فهذا يستلزم أن يكون لفظ الزواج ليس زواجا، ولفظ اإلجياب والقبـول يف             
العقود ليست عقودا، وألفاظ اِخلطبة ليست ِخطبة، وألفاظ الِظهار واإليـالء           

  .ء، وألفاظ قذف احملصنات ليست قذفاليست ظهارا وال إيال
فال يكون القذف قذفا، وال اإليالء إيالء، وال الظهار ظهـارا، إال بـالتوثيق              

  ..!!الرمسي ألن األلفاظ جمرد أدوات 
 النـاس يف  بكُوهل ي:" وهذا أيضا يستلزم أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

، إمنا هو عبث    )١(" ألسنتهم أو على مناخرهم إال حصائد       ،النار على وجوههم  
  ..!!وهراء، ألن األلفاظ إمنا هي أدوات 

كوضع قفل آخر على ذهـاب       هذاوعلى القياس الذي وضعه فقيهنا ؛ يكون        
الناس للنار، كأن النار عليها قفل وحنن نضع قفال آخر، وإال فأنت تريـد أن               

  .  يذهب الناس إىل النار
 كما قال لنا فقيهنا، فـإن       ا أداته  هو الطالق وإمن    ليس لفظ الطالق إذا كان   

أحدا من العاملني مل يطلق امرأته من قبل؟، وإذا كانت األلفاظ جمـرد أدوات،              
  فهل صح زواج أحد من العاملني أصال ؟ 

الطالق كان يتم باللفظ قبل توثيق الزواج أما بعد         :" وأعجب من هذا قوله   
  ".كذلكتوثيق الزواج بصفة الرمسية فإن حله لن يكون إال 

                                                
 حديث حسن صحيح: وقال ) ٢٦١٦( الترمذي يف سننه رقم  :أخرجه)  ١(
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 كذلك  فإذا كان ،  "فعلى هذا   ... إذا كان   :" هل أصبح احلالل واحلرام بقوله    
فـالكالم   أين توثيق كالمك ؟، أين دليلك املوثق مـن الـشرع؟             فعلى هذا 

وال ، ﴿  ؟  على كالمـك ليس دليال بل هو أداة فأين الدليل) حسب قولك   (
ا حاللٌ وهذَا حرام ِلتفْتروا علَـى اللَّـِه   تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هذَ  

  )١١٦ النحل ( ﴾الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب ال يفِْلحونَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 ١٠٧

تعليق صحة الطالق على التوثيق للمتزوجـة رمسيـا   أن  :"الدليل السابع  - ٧
يعن طريق التقـاط  ؛ارسة التلفيق يف الفتوى   ين الفقهاء املعاصرين من مم    غ 

، واإلمامية بعدم وقوع الطالق     )هـ٤٥٦ت(فتاوى ابن حزم الظاهري     
وابن القيم  ) هـ٧٢٨ت( وقول ابن حزم، وابن تيمية       الصريح بغري نية،  

 وهو الطالق يف زمن حيض      ؛بعدم وقوع الطالق البدعي   ) هـ٧٥١ت(
ن تيمية بعدم احتـساب      وقول اب  .الزوجة أو يف طهر مسها زوجها فيه      

وقول . الطالق املعلق، وإمنا يعده ميينا إذا دلت األحوال على إرادة اليمني          
 وعمران بن   ،الشافعية يف القدمي والظاهرية واإلمامية وما روي عن علي        

بعدم وقوع الطالق الذي مل      ، وابن سريين  ، وابن جريج  ، وعطاء ،حصني
ابن القـيم بعـدم وقـوع      وقول ابن تيمية و   . حيضره شاهدان ذوا عدل   

 حبيث إذا مل يكن كذلك ما       ؛الزوج الطالق يف حال الغضب املغري حلال     
 وصـححه   ، وابن ماجه  ، وأبو داود  ،أقدم على الطالق؛ ملا أخرجه أمحد     

ال طـالق وال    : " عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         ،احلاكم
  "عتاق يف إغالق

جمال فيه للعقل، يشرق ويغرب ويـذهب       هذا هو حال من يعمل عقله يف ما ال          
  .وجييء ويدور حول نفسه

، وحيسن تقسيم هذه الفقرة إىل       الفقرة السابقة  كالمكل كلمة من    يتضح هذا يف    
  عناصر 

ين الفقهـاء   غتعليق صحة الطالق على التوثيق للمتزوجة رمسيا ي       :" قوله  : أوال
 طريق التقاط فتاوى ابـن حـزم         عن ؛املعاصرين من ممارسة التلفيق يف الفتوى     

  "، واإلمامية بعدم وقوع الطالق الصريح بغري نية)هـ٤٥٦ت(الظاهري 

 



 ١٠٨

بعـض  التمويـه يـستخدم     التلفيق و فإن هذا الكالم هو التلفيق ذاته، وإمعانا يف         
مصطلحات الفقهاء، لكنه فضح نفسه باستخدامها يف غري موضعها، وعلى غـري            

  .   الفقهيمعناها
  لتلفيق يف الفتوى؟ما هو ا :أوال

كل واحد   أخذ صحة الفعل من مذهبني معا بعد احلكم ببطالنه على         : التلفيق هو 
، فهو عبارة عن تركيب للحكم من مـذهبني، ال جييـز             يف املذهب  منهما مبفرده 

 وخـرج  ،متوضئ ملس امرأة أجنبية بال حائل     :  ، ومثاله    أحد املذهبني هذا احلكم   
 ، فإن هذا الوضوء باطل باللمس عند الشافعية ،          منه جناسة كدم من غري السبيلني     

وباطل خبروج الدم من غري السبيلني عند احلنفية ، وال ينـتقض خبـروج تلـك                
النجاسة من غري السبيلني عند الشافعية ، وال ينتقض أيضا باللمس عند احلنفية ،              

  )١( فإذا صلى ذا الوضوء ، فإن صحة صالته ملفقة من املذهبني معا
 قـال  ، بزعم التيسري والتسهيل إىل هذا النوع من الفتاوى من يتتبع الرخص  ويلجأ

، ألن الـصحيح يف      )٢("احلكم امللفق باطـل باإلمجـاع     :" ابن عابدين رمحه اهللا   
 ألن التتبع حيل رباط التكليف ، ألنه إمنا          الرخص، تتبععن  متناع  املذاهب كلها اال  

  .هاء إىل أنه فسق، وذهب بعض الفقتبع حينئذ ما تشتهيه نفسه
 باألخذ بأقوال عدد من األئمة      ،هو ما كان يف املسألة الواحدة      :والتلفيق املقصود 

 وإمنا هو تنقل بـني      ،أما األخذ بأقوال األئمة يف مسائل متعددة فليس تلفيقا         ،فيها
   ؟ خيالف أقوال األئمةقول ابن حزم يف هذه املسألة فهل، املذاهب أو ختري منها

  
  

                                                
، عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق حملمد سعيد الباين ص          )٢٩٤ /١٣( املوسوعة الفقهية   : ينظر)  ١(

١٨٣  
 ) ٥١ /١(حاشية ابن عابدين  : ينظر)  ٢(

 



 ١٠٩

   ابن حزم يف هذه املسألة ؟قول: ثانيا
ال يقع طالق إال بلفظ من أحـد ثالثـة          : مسألة:" قال اإلمام ابن حزم رمحه اهللا     

 هذا كله إذا نوى به الطـالق،        ...إما الطالق، وإما السراح، وإما الفراق     : ألفاظ
مل أنو الطالق، صدق يف الفتيا، ومل يـصدق يف          : فإن قال يف شيء من ذلك كله      

  وراعينا دعواه  ... ف منه، وصدق يف سائر ذلك يف القضاء أيضا        القضاء وما تصر
، فإذا مل يعرف    قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إىل ما مل يرده         تلك يف الفتيا؛ ألنه     

فلمـا   ... ذلك إال بقوله، فقوله كله مقبول، ال جيوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه           
 عز وجل بغري يقني     كان ذلك كذلك مل جيز أن حيكم حبل عقد صحيح بكلمة اهللا           

  )١( "ما يوجب حلها
مل : إذا قامت بذلك بينة فإنه حق قد ثبت، وهو يف قولـه           " :وقال أيضا رمحه اهللا   

  )٢("أنو الطالق، مدع بطالن ذلك احلق الثابت، فدعواه باطل
النيـة يف ألفـاظ     : ألفاظ الطالق، والثانية  : األوىل: ويف كالم ابن حزم مسألتان    

   .سألة الثانية هي موطن الشاهدواملالطالق الصريح، 
لقد وضع ابن حزم نفس الشروط واالستثناءات اليت وضعها أهل العلـم يف             
ألفاظ الطالق الصريح؛ من سبق اللسان، أو وجود بينه على الطالق، لكنه أطلق             

فأخذ كالمه من أخذه على إطالقه وعمومه، لكن ابن حـزم قيـده     الكالم أوال، 
فلما كان ذلك كذلك مل جيز أن حيكم حبـل          :" ث قال بعدها  بعد ِذكْر األدلة حي   

، مث زاد مـن     )٣( "بغري يقني ما يوجب حلـها     عقد صحيح بكلمة اهللا عز وجل       
ومن طلق وهو غري قاصد إىل       :" ١٩٦٠إيضاح هذا اليقني بقوله يف املسألة رقم        

                                                
  ١٩٥٢مسألة ) ها  وما بعد٤٣٦ /٩(احمللى  : ينظر)  ١(
  ١٩٦٠مسألة  ) ٤٥٩ /٩(احمللى  : ينظر)  ٢(
  ١٩٥٢مسألة  ) ٤٣٨ /٩(احمللى  : ينظر)  ٣(

 



 ١١٠

قـم  فإن قامت عليه بينة قضي عليه بالطالق، وإن مل ت         الطالق، لكن أخطأ لسانه     
  )١(" . عليه بينة لكن أتى مستفتيا مل يلزمه الطالق

مل أنـو   : فإنه حق قد ثبت، وهو يف قوله       قامت بذلك بينة   إذا: " وقال أيضا 
الطالق، م٢("فدعواه باطل بطالن ذلك احلق الثابت، ِعد(  

  فيه عدم إعمال للنية يف صريح لفظ الطالق، " فدعواه باطل:" فقول ابن حزم
 كالمه بأنه ال طالق إال باللفظ والنية معا، ال خيالف كـالم             وجزمه يف أول  

  أهل العلم ، بل وال األدلة الشرعية من أن كل األعمال مردها إىل النية
مل يأخذ بقول الزوج الذي قامت عليه بينة للطالق، ومعلـوم أن نيـة           فابن حزم   

 ومن مث جتاهـل     املرء تعرف منه ال من غريه، فإذا مل تقم عليه بينه يؤخذ بكالمه،            
  ".فدعواه باطل:" النية يف الطالق يف هذا املوضع، وقال عن كالم الزوج

    يقع بغري نية ؟  الصريحالطالقهل : ثالثا
ال يقـع   :" قال ابن قدامـة   ال يقع الطالق بغري لفظ من ألفاظ الطالق املعروفة،          

  )٣("أهل العلمالطالق بغري لفظ، فلو نواه بقلبه من غري لفظ، مل يقع يف قول عامة 
أن الطالق ال يقع بغري لفظ فإنه ال يقع بغري نية، ألن الطالق مثلـه مثـل          كما  و 

﴾  ولَِكن مـا تعمـدت قُلُـوبكُم         ﴿:لقوله تعاىل كل األعمال البد له من النية،       
ولَِكـن  لَا يؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِو ِفي أَيمـاِنكُم     ﴿  : ، وقوله سبحانه   )٥ األحزاب(

      ِليمح غَفُور اللَّهو كُمقُلُوب تبا كَسِبم اِخذُكُمؤفالعمل على   )٢٢٥  البقرة (﴾ ي ،
وقد جعل اإلمام البخاري أول حديث يف صحيحه قول الـنيب           كسب القلوب،   

واتفـق  ، "إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نـوى  :" صلى اهللا عليه وسلم 
 وأحد القواعد الـثالث     ،ثلث العلم " إمنا األعمال بالنيات  "يث  األئمة على أن حد   

                                                
  ١٩٦٠مسألة  ) ٤٥٩ /٩(احمللى  : ينظر)  ١(
  ١٩٦٠مسألة  ) ٤٥٩ /٩(احمللى  : ينظر)  ٢(
  ) ٢٨٣  /٨(الشرح الكبري، باب صريح الطالق وكناياته : ينظر)  ٣(

 



 ١١١

 اليت تاألمـور  :" ، وقد سبق بيان القاعـدة الفقهيـة       )١( .د إليها مجيع األحكام   ر
   "مبقاصدها

 فهم يطِْلقون القول بوقوع الطالق      فالقرآن والسنة وكالم أهل العلم يؤكد هذا،       
، فَـأوهم   .."إال يف املواضع  :" فيقولونالصريح بدون نية مث يبدءون يف االستثناء        

     .العموم ولو مت حصر االستثناءات لصارت هي األصلإطالقهم 
 فرمبا قال الزوج اللفظ دون قصد وسبق به لسانه، ورمبا قاله للتخويف والزجر،             
ورمبا قال اللفظ صرحيا وكان مكْرها، أو على سبيل احلكاية واإلخبار، أو التعليم             

 وكل ما سبق ذكره أصحاب املذاهب الفقهية وقالوا         ان، أو من باب احلَِلف،    والبي
 وإذا أردنا الدقة فالطالق ال يقع بدون نيـة عمومـا           ..!! بعدم وقوع الطالق فيه   

  :وال يوجد استثناء إال يف حالتني
ثـالث  :"؛ وذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        )٢(طالق اهلازل : وىلاحلالة األ 

  )٣(." والرجعة، والطالق، النكاح:زهلن جدجدهن جد وه
طالق، فالطالق يقـع يف   نة على ال  يوجود ب : )وهي موطن الشاهد  ( الثانية  احلالة  

وهذا ليس عند ابن حزم وحـده   الطالق،مل أنِو  : الزوج ، حىت ولو قال   هذه احلالة 
وإال فأين هو املذهب الذي حيكم بـالطالق        .بل هذا متفق عليه يف كل املذاهب      

لى سبق لسان الزوج باللفظ ويتجاهل نيته؟، وملاذا اختلف أصحاب املـذاهب            ع
                                                

   ٤٠شباه والنظائر للسيوطي ص األ: ينظر)  ١(
 ، كالالعب املستهزىء؛ نعم أنت طالق : فقال، طلقين : لزوجهاإذا قالت املرأة يف مالعبتهامثل )  ٢(

  .  أنت طالق يا حبيبيت: ، أو كمن يغين لزوجته أو يداعبها قائالصد لفظ الطالققوقع الطالق لوجود 
، والترمذي،كتاب  ) ٢١٩٦( رقم لطالق على اهلزل باب اأبو داود، كتاب الطالق،: أخرجه)  ٣(

باب ، كتاب الطالق، وابن ماجه، ) ١١٨٤(رقم  ،باب ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطالقالطالق، 
: قلت: ، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود فقال )٢٠٣٩(  رقم من طلق أو نكح أو راجع العبا 

احلافظ، ومن قبله اخلطايب، وصححه  ووافقهحديث حسن غريب، :  حديث حسن، وقال الترمذي
 )  ٣٩٧ /٦  (ابن اجلارود واحلاكم

 



 ١١٢

الفقهية يف طالق املكره وهو ينطق باللفظ الصريح؟، وما رأي علماء املـذاهب             
  الفقهية فيمن يقول لفظ الطالق الصريح على سبيل احلكاية واإلخبار؟

 مع لفظ الطـالق     اختالف املذاهب يف هذه املسائل يؤكد إعمال النية واعتبارها        
  .ولو كان صرحيا وال يوجد استثناء إال يف احلالتني السابقتني

  : املذهب احلنفي
ديانة إال بالنية وال عـربة بداللـة    الطالق ال يقع:"  رمحه اهللا احلنفي قال ابن جنيم  

 مل  :إذا قـال   ...  ونواه عن الوثاق ال يقع ديانة      ، أنت طالق  : كما إذا قال   ،احلال
 حيلف أيـضا حقـا هللا       ِعد وإن مل ت   ،ت الطالق ععليه اليمني إن اد    ف ،أنو الطالق 

 : قـال  ؟،حيلفه احلاكم أم هي حتلفـه     : قال أبو نصر قلت حملمد بن سلمة      ،  تعاىل
 فإذا حلفته فحلف فهي امرأتـه وإال رافعتـه إىل           ، بتحليفها إياه من مرتله    يكتفي

  )١(" فإن نكل عن اليمني عنده فرق بينهما،القاضي
  :ذهب املالكيامل

للمكره ثالث حـاالت فـإن طلـق        :"  املالكي رمحه اهللا   قال أبو احلسن التسويل   
ألن الصحيح من املذهب أن الطالق بغريهـا ال         : باللفظ دون النية مل يلزمه قال       

 وإن نوى الطالق وهو عامل ذاكر أن له         ،يلزم وإن مل يكن مكرهاً فأحرى املكره      
 ، فهو طائع بالنيـة ،       ن النية ال تدخل حتت اإلكراه     أن جيعله لفظاً بغري نية لزمه أل      

أن يدهش عن النية إما للجهل ا وإما ألن الزمان مل ميهله لشدة             : واحلالة الثالثة   
ولعل اخلالف بني العلماء يرجـع إىل       : اإلكراه ، فظاهر املذهب عدم اللزوم قال        

  )٢("هذه احلاالت
  
  

                                                
   )  ٣٢٢ /٣ ( شرح كرت الدقائقالبحر الرائق : ينظر)  ١(
   )  ٥٦٩ /١ ( البهجة يف شرح التحفة: ينظر)  ٢(

 



 ١١٣

  :املذهب الشافعي
 ، وقصد إىل اللفـظ    ، ولفظ ، وحملٍ ، أهلٍ :وال بد للطالق من   :" قال اإلمام الغزايل  
  )١(" فهذه مخسة أركان،ووالية على احملل

فإذا بدرت منه كلمة الطالق يف حماورته أو يف النوم مل يقع طالقـه              :" وقال أيضا 
ولكن يعسر قبول دعواه إذا مل يكن قرينة نعم يدين باطنا وإن شهدت قرينه قبـل        

م امرأته طارق فقال يا طالق وزعم أنه التف بلسانه الكالم           ظاهرا مثل إن كان اس    
يكفي بل البـد     وقد ظهر أن قصد حروف الطالق ال       ...من غري قصد قبل قطعا    

  )٢("من قصد لفظ الطالق ملعىن الطالق
  : املذهب احلنبلي

:  يقـول أن أو أراد ،" أنت طالق مـن وثـاق      :"ن نوى بقوله  إف:" قال ابن قدامة  
ن ادعى  إ ف .مل تطلق ، أو أراد أا مطلقة من زوج كان قبله          ،نهفسبق لسا  "طاهر"

 ذلك دني.  أو  ، يكون يف حال الغضب    أن إال ؛قبل يف احلكم؟ على روايتني     وهل ي 
 : أو قـال ،" أنت طالق من وثـاق    :" فال يقبل إذا نوى بقوله     ،بعد سؤاهلا الطالق  

ن فيمـا  ي د، ذلك أو حنو" طلقتك:" فسبق لساين فقلت  " طلبتك :"أردت أن أقول  
 ، مل يقع عليه فيما بينه وبني ربـه        ،فمىت علم من نفسه ذلك    ،  بينه وبني اهللا تعاىل   

 اسـقيين   :"نه إذا أراد أن يقول لزوجته     أال خالف عن أيب عبد اهللا        :قال أبو بكر  
  . أنه ال طالق فيه، أو أنت حرة،" أنت طالق:" فسبق لسانه فقال"ماء

 فجرى على لسانه غري مـا يف        ، عن رجل حلف   :ئلنه س أ ونقل ابن منصور عنه     
 وهل تقبل دعـواه يف احلكـم؟        ". فيه واسعا  األمر يكون   أنأرجو  " : فقال ،قلبه

ن لفظه   أل ؛قبل يف احلكم   مل ي  ، أو سؤاهلا الطالق   ،ن كان يف حال الغضب    إ ف ؛ينظر
 خمالفة للظاهر من وجهني     فكانت دعواه  ، وقرينة حاله تدل عليه    ،ظاهر يف الطالق  

                                                
   )  ٣٧٢ /٥ ( الوسيط يف املذهب: ينظر)  ١(
   )  ٣٨٥ /٥ ( الوسيط يف املذهب: ينظر)  ٢(

 



 ١١٤

 ،ن مل يكن يف هذه احلال فظاهر كالم أمحد يف رواية ابـن منـصور           إ و ،فال تقبل 
 حكـاه   ، واحلكم ، والشعيب ، وهو قول جابر بن زيد     ،وأيب احلارث أنه يقبل قوله    

ل كمـا لـو     ِبقُ فَ ، فسر كالمه مبا حيتمله احتماال غري بعيد       ألنه ،عنهم أبو حفص  
  )١( "إفهامهاانية  أردت بالث: وقال،" أنت طالق: أنت طالق:"قال

املـذاهب الفقهيـة    يف هذه املـسألة   مل خيالف     الظاهري وذا يتبني أن ابن حزم    
فكيـف يكـون التلفيـق      ؛ احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة،      األربعة املعروفة 

الفقهي بني قوله وقول أصحاب املذاهب يف مسألة هم متفقني فيها وبنفس األدلة             
  الشرعية ؟؟؟

ألفاظ الطـالق،   :" ة واحدة فرعني  اللبس من أن ابن حزم مجع يف مسأل       لقد دخل   
، فخالف كل املذاهب يف الفرع األول، فظـن         "النية يف ألفاظ الطالق الصريح    و

بعضهم أنه خالف املذاهب يف املسألة كلها، إال أنه وافق املذاهب يف الفرع الثاين              
  ..!! ه تلفيقافمن هنا أَشكَل األمر على من تعود على التلفيق فظن

وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم وسبقه إليه أئمة املذاهب هو املعمول بـه عنـد                
 كل لفظ بغري قصد     :"قال ابن تيمية رمحه اهللا    مجهور أهل العلم على مر العصور،       

مـا  وأ. فإنه ال يترتب عليه حكم      : من املتكلم ؛ لسهو وسبق لسان وعدم عقل         
  )٢( ".اهلازل؛ فهذا فيه تفصيلك: إذا قصد اللفظ ومل يقصد معناه

بعـدم وقـوع الطـالق      وقول ابن حزم، وابن تيمية وابن القيم         :"قوله: ثانيا
  ". وهو الطالق يف زمن حيض الزوجة أو يف طهر مسها زوجها فيه؛البدعي

 وهي أن يطلقهـا واحـدة،   ؛ما مجع سبعة شروطالشرعي طالق من املعلوم أن ال  
  وال تقدمه طالق يف حـيض،        ،يف ذلك الطهر  وهي ممن حتيض، طاهرا مل ميسها       

  وال تبعه طالق يف طهر يتلوه، وخال عن العوض
                                                

  )  وما بعدها  ٢٧٦ / ٨( الشرح الكبري : ينظر)  ١(
  ) ١٠٨  /٣٣(جمموع الفتاوى  : ينظر)  ٢(
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وقد مت االصطالح عليه فيما بني الفقهاء بالطالق السين، كما مت االصطالح على             
ي، واملقصود أنه   الطالق الذي خيلو من شرط من الشروط السابقة بالطالق الِبدعِ         

   .وقوعه واحتسابه من عدمهال يوافق الشرع، واخلالف يف 
، واملرجـع يف  ومن الطالق الذي اصطُِلح على أنه ِبدِعي؛ الطالق يف زمن احليض        

 ،عن نافع هذه املسألة حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، ففي الصحيحني             
 أنه طلق امرأته وهي حائض علـى عهـد     ؛عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما       عن

 فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه          ،عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا     
 مث ، مـره فلرياجعهـا  :" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ،وسلم عن ذلك  

 وإن شاء طلـق  ، مث إن شاء أمسك بعد  ، مث تطهر  ، مث حتيض  ،ليمسكها حىت تطهر  
  )١(" فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء،قبل أن ميس

حىت إن   ، زمن الصحابة  منذكان موجودا   ونشأ اخلالف يف هذه املسألة،      ومن مث   
بعض الرواة عن ابن عمر سأله يف هذه املسألة، فحسمها له ابن عمر رضـي اهللا                

قت لِّباب إذا طُ  " :وقد بوب البخاري يف صحيحه    . قةيطلتت عليه   بِسبأا ح  عنه
  : لية وذكر فيه اآلثار التا،"احلائض تعتد بذلك الطالق

 ، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض      : مسعت ابن عمر قال    :عن أنس بن سريين قال    
 : قـال  ؟ حتتـسب  : قلت ، لرياجعها :فذكر عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       

  )٢(همفَ

                                                
، ومـسلم يف كتـاب      ) ٥٢٥١(أخرجه البخاري يف كتاب الطالق يف عدة مواضع أوهلا رقم           ) ١(

 )١٤٧١( الطالق رقم 
سب، و مه  تقـال      فما يكون إن مل حتت    : فما وهو استفهام فيه اكتفاء،  أي      : فَمه ، أصله  : قوله)  ٢(

بـن  ا قول   :بن عبد الرب  اقال  كف عن هذا الكالم فإنه البد من وقوع الطالق بذلك،           : للزجر، أي   
 وهل : فكأنه قال ؟، ا أيعتد : إنكارا لقول السائل   . فأي شيء يكون إذا مل يعتد ا       : معناه ، فمه :عمر

  )  ١٤ /١٢فتح الباري البن حجر : ينظر ( من ذلك بد
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 : قال  ؟  حتتسب : قلت ،" مره فلرياجعها  :" عن ابن عمر قال    ،عن يونس بن جبري   و
  أرأيت إن عجز واستحمق

  . بتطليقةت عليبِس ح: عن ابن عمر قال،عن سعيد بن جبري
باب إذا طُلِّقت احلـائض تعتـد بـذلك     :قوله:" قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا  

  "الطالق، كذا بت احلُكم باملسألة
فاملسألة حسمت قدميا بقول ابن عمر صاحب الواقعة نفسه، فلم تعد جماال لنقاش             

وصار العمل على   . عنه رضي اهللا عنه   أو تلفيق يف الفتوى خاصة مع ثبوت اآلثار         
هذا عند أهل العلم، وقدميا شذَّ  بعض من تأول كالم ابن عمر، ورد عليه العلماء                
وأغلقوا عليه ما فتحه من شبهات التأويل فتمت املسألة وصارت إمجاعا، حـىت             

: ، وقال النـووي   "ال خيالف يف ذلك إال أهل البدع والضالل       : "قال ابن عبد الرب   
 ألنه غري مـأذون     ، إذا طلق احلائض مل يقع الطالق      :ذ بعض أهل الظاهر فقال    ش"

  "    وحكاه اخلطايب عن اخلوارج والروافض، فأشبه طالق األجنبية،فيه
وعندي أنه ال ينبغي أن جيئ فيه اخلالف الـذي   :" قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا     

 اطالع النيب صلى اهللا     كون فإن ذاك حمله حيث ي     ،" أمرنا بكذا  :"يف قول الصحايب  
 فـإن   ،بن عمر هـذه   ا وليس كذلك يف قصة      ،سلم على ذلك ليس صرحيا    عليه و 

 وهو املرشد البن عمر فيما يفعـل        ،مر باملراجعة النيب صلى اهللا عليه وسلم هو اآل      
ـ       ا وإذا أخرب    ،إذا أراد طالقها بعد ذلك     بت عليـه   ِسبن عمر أن الذي وقع منه ح

سـلم   عليه غري النيب صلى اهللا عليه ون الذي حسبها بتطليقة كان احتمال أن يكو    
بن عمر  ا وكيف يتخيل أن     ، مع احتفاف القرائن يف هذه القصة بذلك       ،بعيدا جدا 

سلم تغـيظ مـن     و ينقل أن النيب صلى اهللا عليه و        وه ،يفعل يف القصة شيئا برأيه    
 بن وهب ا وقد أخرج    ؟، كيف مل يشاوره فيما يفعل يف القصة املذكورة        ؟،صنيعه

ـ بن عمر طَ  ابن أيب ذئب أن نافعا أخربه أن        ا عن   ،يف مسنده  ق امرأتـه وهـي     لَّ
ـ :سلم عـن ذلـك فقـال   عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و   فسأل   ،حائض هر م 
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احلديث عن النيب صـلى     بن أيب ذئب يف     ا قال   ، مث ميسكها حىت تطهر    ،فلرياجعها
لة بن أيب سـفيان      وحدثين حنظ  :بن أيب ذئب  ا قال   ، وهي واحدة  :سلماهللا عليه و  

 وأخرجـه   ،سلم بـذلك  ن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و       أنه مسع ساملا حيدث ع    
 مجيعا عن نافع    ،بن إسحق ابن أيب ذئب و   ارون عن   رقطين من طريق يزيد بن ه     الدا
 وهـذا نـص يف   ،" هي واحدة:"سلم قالبن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و    اعن  

 ،بـن حـزم  اأورده بعض العلماء علـى   وقد  ،موضع اخلالف فيجب املصري إليه    
 ،سـلم س من كالم النيب صلى اهللا عليه و        لعله لي  ،" هي واحدة  :"فأجابه بأن قوله  

 وعند الدارقطين يف رواية     ، ألن األصل ال يدفع باالحتمال     ،فألزمه بأنه نقض أصله   
 يـا رسـول اهللا    : فقال عمـر   ،بن عمر يف القصة   اشعبة عن أنس بن سريين عن       

 وعنـده مـن     ، ورجاله إىل شعبة ثقات    ،" نعم :" قال ؟،التطليقةفتحتسب بتلك   أ
بن عمر ا عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن         ،طريق سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي     

 ،عـصيت ربـك   " : فقـال  ، إين طلقت امرأيت البتة وهي حائض      :أن رجال قال  
بـن عمـر أن     اسلم أمر    فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و       : قال ،وفارقت امرأتك 

ق ما  ب وأنت مل ت   ،بن عمر أن يراجعها بطالق بقي له      انه أمر   إ : قال ،راجع امرأته ي
بن عمـر   ا على من محل الرجعة يف قصة         ويف هذا السياق رد    ،"ترجتع به امرأتك  

 ولـه   ،بن تيمية ابن حزم على ذلك من املتأخرين       ا وقد وافق    ،على املعىن اللغوي  
 ما وقع يف رواية     ؛عظم ما احتجوا به   أ و ،كالم طويل يف تقرير ذلك واالنتصار له      

ال له رسول اهللا     فق ، وأيب داود والنسائي وفيه    ،بن عمر عند مسلم   اأيب الزبري عن    
 " إذا طهرت فليطلق أو ميـسك    :" وقال ، فردها ،" لرياجعها :"سلمصلى اهللا عليه و   

 ،"ومل يرها شيئا  :" زاد أبو داود     ،"  فردها على :" وللنسائي وأيب داود     ،لفظ مسلم 
 عن  ، فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن حممد        ،وإسناده على شرط الصحيح   

 وساقه على لفظه مث أخرجه من رواية أيب عاصم عنه وقال حنو هـذه               ،بن جريج ا
 قال مثل حديث حجاج     ،بن جريج ا مث أخرجه من رواية عبد الرزاق عن         ،القصة
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 وقد أخـرج  ،رها عمدا ولعله طوى ذك،وفيه بعض الزيادة فأشار إىل هذه الزيادة     
 فال يتخيل انفراد عبـد  ،بن جريج فذكرهااأمحد احلديث عن روح بن عبادة عن        

 كلها  وأحاديثهمبن عمر مجاعة    اروى هذا احلديث عن      قال أبو داود     ،الرزاق ا 
 منكر  ،" ومل يرها شيئا   :" قوله :"بن عبد الرب  ا وقال   ،على خالف ما قال أبو الزبري     

 ، فكيف مبن هو أثبت منه     ، وليس حبجة فيما خالفه فيه مثله      ،ريمل يقله غري أيب الزب    
 لكوا مل تقع علـى      ، ومل يرها شيئا مستقيما    :ولو صح فمعناه عندي واهللا أعلم     

 ، من هـذا ركَ أبو الزبري حديثا أنِو مل ير : قال أهل احلديث   : وقال اخلطايب  ،"السنة
 أو مل يرهـا شـيئا       ، املراجعة  ومل يرها شيئا حترم معه     ؛وقد حيتمل أن يكون معناه    

ونقل البيهقي   ،ن كان الزما له مع الكراهة     إ و ، ماضيا يف االختيار   ،جائزا يف السنة  
 ، نافع أثبت من أيب الـزبري :"يف املعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أيب الزبري فقال      

  من احلديثني أويل أن يؤخذ به إذا ختالفا وقد وافق نافعا غريه من أهـل               واألثبت
 علـى   ،" مل يرها شيئا   :" ومحل قوله  ، قال وبسط الشافعي للقول يف ذلك      ،"الثبت

 ألنه أمـره    ، بل يؤمر صاحبه أن ال يقيم عليه       ،أنه مل يعدها شيئا صوابا غري خطأ      
 ولو كان طلقها طاهرا مل يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل إذا أخطـأ            ،باملراجعة

بن عبد  ا قال   ، أي مل يصنع شيئا صوابا     ، مل يصنع شيئا   :يف فعله أو أخطأ يف جوابه     
 إذا  :" واحتج بعض من ذهب إىل أن الطالق ال يقع مبا روى عن الشعيب قال              :الرب

بن عبد الـرب    ا قال   ،بن عمر اطلق الرجل امرأته وهي حائض مل يعتد ا يف قول           
  كمـا ، مل تعتد املرأة بتلك احليضة يف العدة؛ وإمنا معناه،وليس معناه ما ذهب إليه 

 وقد  ،"روى ذلك عنه منصوصا أنه قال يقع عليها الطالق وال تعتد بتلك احليضة            
بن عمر حنـوا مـا   اروى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن       

 واجلـواب عنـه     ،بن حزم بإسناد صحيح   ا أخرجه   ،بن عبد الرب عن الشعيب    انقله  
بن عمر أنه طلق    الك عن    وروى سعيد بن منصور من طريق عبد اهللا بن ما          ،مثله

 ،" ليس ذلك بـشيء    :"سلميه و  فقال رسول اهللا صلى اهللا عل      ،امرأته وهي حائض  
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 الـصريح يف    إلغاء وهو أويل من     ، أا قابلة للتأويل   إالوهذه متابعات أليب الزبري     
بن عبـد الـرب   ا وهذا اجلمع الذي ذكره   ،بن عمر أا حسبت عليه بتطليقة     اقول  

ا حسبت  إ :بن عمر ا وأما قول    ،يل من تغليط بعض الثقات     وهو أو  ،وغريه يتعني 
سلم فإن فيه   ع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و       ن مل يصرح برف   إ فإنه و  ،عليه بتطليقة 
نه مل يعتد   إ : فكيف جيتمع مع هذا قوله     ،ا حسبت عليه  إبن عمر قال    اتسليم أن   

عل الـضمري  ن جإ ألنه ، على املعىن الذي ذهب إليه املخالف ، أو مل يرها شيئا    ،ا
نيب صـلى اهللا  بن عمر خالف ما حكم به الاسلم لزم منه أن للنيب صلى اهللا عليه و   

 فيكون  ،ا حسبت عليه بتطليقة   إ : ألنه قال  ،سلم يف هذه القصة خبصوصها    عليه و 
 وكيف يظن به ذلك مـع اهتمامـه         ،من حسبها عليه خالف كونه مل يرها شيئا       

ن إ و ، ليفعل ما يأمره به    ؛سلم عن ذلك   صلى اهللا عليه و    بيه بسؤال النيب  واهتمام أ 
 البن عمر لزم منه التنـاقض يف القـصة         ، أو مل يرها   ،جعل الضمري يف مل يعتد ا     
حفـظ أويل   شك أن األخذ مبا رواه األكثر واأل       وال   ،الواحدة فيفتقر إىل الترجيح   

  .من مقابله عند تعذر اجلمع عند اجلمهور واهللا أعلم
قيسة ترجع إىل مسألة أن النهي أالقيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه ببن اواحتج 

 فالقياس أن حرامه ، الطالق ينقسم إىل حالل وحرام: فقال،يقتضي الفساد
 وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحرمي فكذلك ، كالنكاح وسائر العقود؛باطل

 ،إيقاعهاز  فأفاد منعه عدم جو، وأيضا فهو طالق منع منه الشرع،يقتضي الفساد
ل رجال أن كَّ ألن الزوج لو و،فكذلك يفيد عدم نفوذه وإال مل يكن للمنع فائدة

 فكذلك مل ،يطلق امرأته على وجه فطلقها على غري الوجه املأذون فيه مل ينفذ
 فإذا طلق طالقا حمرما مل ، إذا كان مباحاإاليأذن الشارع للمكلف يف الطالق 

 فاحلكم ببطالن ما ،اإلعداممن العقود مطلوب  وأيضا فكل ما حرمه اهللا ،يصح
 ومعلوم أن احلالل املأذون ،حرمه أقرب إىل حتصيل هذا املطلوب من تصحيحه

ال تنهض  مث أطال من هذا اجلنس مبعارضات كثرية ،فيه ليس كاحلرام املمنوع منه

 



 ١٢٠

 فإا فرع وقوع الطالق على تصريح ،مع التنصيص على صريح األمر بالرجعة
والقياس يف معارضة النص فاسد  ،لقصة بأا حسبت عليه تطليقةصاحب ا

 :بن عبد الربا فقال ، وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، واهللا أعلماالعتبار
ليس الطالق من أعمال الرب اليت يقَتار دمي آ وإمنا هو إزالة عصمة فيها حق ،ب

املطيع ومل يلزم العاصي  ولو لزم ، سواء أجر يف ذلك أم إمث، وقعأوقعهفكيفما 
بن ان أيرد التصريح ب مل :بن القيما مث قال ،لكان العاصي أخف حاال من املطيع

 وليس ، يف رواية سعيد بن جبري عنه عند البخاريإالعمر احتسب بتلك التطليقة 
 : فانفراد سعيد بن جبري بذلك كانفراد أيب الزبري بقوله: قال،فيها تصريح بالرفع

 ،ما أن ترجح رواية أيب الزبري لتصرحيها بالرفعإما أن يتساقطا وإ ف،مل يرها شيئا
ه بعد موت النيب وحتمل رواية سعيد بن جبري على أن أباه هو الذي حسبها علي

وا سلم يف الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطالق الثالث بعد أن كانصلى اهللا عليه و
 ،م به ثالثا إذا كان بلفظ واحدسلم ال حيتسب عليهيف زمن النيب صلى اهللا عليه و

 وغفل رمحه اهللا عما ثبت يف صحيح مسلم من رواية أنس بن سريين على :قلت
ها يف زمن النيب وفاق ما روى سعيد بن جبري ويف سياقه ما يشعر بأنه إمنا راجع

 فقال طلقتها ،بن عمر عن امرأته اليت طلقا سألت :سلم ولفظهصلى اهللا عليه و
 ، فلرياجعهاهر م:"سلم فقالذلك عمر للنيب صلى اهللا عليه ور  فذك،وهي حائض

 فاعتددت : قلت، فراجعتها مث طلقتها لطهرها: قال،فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
 وأن كنت عجزت ،عتد اأ مايل ال : فقال؟،بتلك التطليقة وهي حائض

بن شهاب عن عمه عن ابن أخي اوعند مسلم أيضا من طريق  ،"واستحمقت
 فحسبت من ، وكان عبد اهللا بن عمر طلقها تطليقة، يف حديث البابسامل

  .سلمليه و فراجعها كما أمره رسول اهللا صلى اهللا ع،طالقها
 وحسبت هلـا    ، فراجعتها :"بن عمر ابن شهاب قال    ا وله من رواية الزبيدي عن      

بن جـريج إـم     ا وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن         ،"التطليقة اليت طلقتها  

 



 ١٢١

ر على عهد النيب صـلى اهللا       بن عم ا هل حسبت تطليقة     :لوا إىل نافع يسألونه   أرس
  )١(". نعم: فقال؟سلمعليه و

فمسألة وقوع الطالق يف زمن احليض مسألة قدمية، وانتهى اخلالف فيها بوجـود         
 عن طريـق التقـاط      ؛التلفيق يف الفتوى  نص صريح، ومن مث ال حيتاج املفيت إىل         

  .يف املسألة أو غريه فتاوى ابن حزم
وهكذا يتضح أن املسائل اليت يظنها بعضهم تلفيقا يف الفتوى ما هـي إال تتبـع                

بـزعم  . لزالت العلماء، وتطلب لعثرام، للتخلص من عناء التكليـف وتبعاتـه   
  .التيسري على العباد، واحلفاظ على كيان األسر ورعاية األوالد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 ) وما بعدها ١٥ / ١٢(ح الباري ينظر فت)  ١(

 



 ١٢٢

الق للمتزوجة رمسيا على التوثيق فيه      تعليق صحة الط   أن   :"الدليل الثامن  - ٨
إنقاذ لألسر من التفكك، وإنقاذ للزوجات من ظـاهرة نكـاح احمللـل     

 وعن علي بـن  ، عن ابن عباس   ، وأبو داود  ، فقد أخرج ابن ماجه    املقيتة؛
لعن اهللا احمللل واحمللـل     : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ،أيب طالب 

 عن عقبة بن عامر أن النيب صـلى         ، وأخرج ابن ماجه بإسناد حسن     "له
بلى يا رسول   : ؟ قالوا "أال أخربكم بالتيس املستعار   : "اهللا عليه وسلم قال   

ومـن املعـروف أن     ". هو احمللل، لعن اهللا احمللل واحمللل له      : "اهللا، فقال 
الطالق مشروع الستنقاذ الزوجني من استحالة العشرة بينهما حىت يغين          

وإن يتفرقا يغن اهللا كالً من سـعته        : "ل تعاىل  كما قا  ،اهللا كالً من سعته   
وأما مع أمل بقـاء الزوجيـة    ). ١٣٠:النساء" (وكان اهللا واسعا حكيما   

فإن الطالق يكون بغيضا عند اهللا تعاىل؛ ملا فيه من عدم الوفاء والتنكـر              
للمعروف والتسرع يف اهلجر وتقطيع األرحام؛ فقد أخرج ابـن ماجـه        

 ابن عمر أن النيب صلى      عن حمارب بن دثار عن    وأبو داود بسند ضعيف،     
: قـال املنـذري   ". (أبغض احلالل إىل اهللا الطالق    : "وسلم قال  اهللا عليه 

واملشهور أنه حديث مرسل عن حمارب بن دثار عن النيب صلى اهللا عليه             
وهذا جيعلنا حنتاط يف وقـوع الطـالق        ). وسلم مل يذكر فيه ابن عمر     

 القيود التوثيق بصفة الرمسية على غـرار        ، ومن هذه  ونتوسع يف تقييداته  
 ."صفة الزواج
  :إن هذا لقول عجاب

 ستعجب له وأنت عجبت عجب -  -  -  وخيلب ّومن العجائب ما يشد    
لزوجـات مـن   األسر من التفكك، وإنقاذ اإنقاذ وهذا العجب إمنا هو من ادعاء      

  .ظاهرة نكاح احمللل
   ؟ظاهرة نكاح احملللجات إىل ومن الذي يفَكك األسر ويلجئ الزو

 



 ١٢٣

  هل تعاليم الشرع هي اليت أجلأم لذلك أو فساد أخالقهم ؟ 
  إذا مل تكن تعاليم الشرع فلماذا نبدل ونحرف يف شرع اهللا ؟

، أليس من األوىل أن نـصلح فـساد         )فساد األخالق والذِّمم    ( وإذا كان الداء    
املني وذلك بـديال عـن أن    أخالق الناس وندعوهم إىل التمسك بشريعة رب الع       

   ؟ حنتاط يف وقوع الطالق ونتوسع يف تقييداتهندعي أننا 
 لتنطوي علـى رمـي      توسع يف تقييداته  اليف وقوع الطالق و   إن دعوى االحتياط    

وسع األمر جـدا أمـام قيـام    شريعة رب العاملني بالقصور، يف حني أن اإلسالم     
واحلقيقة أن  ،  ي فراق قد حيدث   األسرة وفتح كل مسالكها، وضيق األمر جدا أل       

  .االحتياط الصحيح هو يف الوقوف عند حدود اهللا
الـذين مل تـستوعب   فال مكان وال مناسبة لالحتياط الذي يدعيه بعض املتفيهقة        

ادع ِإلَى سِبيِل ربـك   ﴿وكان األوىل . عقوهلم مقاصد الشريعة وال أبعاد ِحكمها     
 ِليهِلك من هلَك عن     ﴿ ، وذلك    )١٢٥ النحل(،  ﴾ الْحسنِة  ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة   

 ، دون اختراع أحكام وقـوانني       )٤٢ ألنفالا(،  ﴾ بينٍة ويحيى من حي عن بينةٍ     
  .، وشرع اهللا أحق أن يتبع)١(وضعية، والترويج الدعاءات باطلة 

  
  
  

     
 

  
  
 

                                                
  يف املطلب اخلامس من البحث الثالث ادعاء احلفاظ على األسرةسبق الرد على )  ١(
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لكل مسلم ومسلمة أن يأخذ ذا االجتاه الثالث         حيق أنه   :"الدليل التاسع  - ٩
الذي ال يرى الطالق للمتزوجة رمسيا إال موثقًا بصفة الرمسية؛ لقيامـه             

واختيار الناس للقول الفقهي هو الذي يـشيعه        . على أدلة شرعية معتربة   
 ".دون حاجة إىل وصاية دينيةويعممه 

، غري صحيح،   " الثالث لكل مسلم ومسلمة أن يأخذ ذا االجتاه      حيق  :" قوله
ا وقد ذهبت كل أدلته سدى فإنه ال حيق شرعا إلـزام  مألنه ال حيق بال دليل، أَ 

  الزوج بالتوثيق وإلغاء الكالم اللفظي الذي هو األصل يف الزواج والطالق
، وإن   هل يف الفقـه اإلسـالمي اجتاهـات ؟         ،" ذا االجتاه الثالث   :" وقوله

   وجدت فما دالئلها وضوابطها؟ 
 فإنـه ،  "واختيار الناس للقول الفقهي هو الذي يشيعه ويعممـه        :" أما قوله 

  " م يضحك ه:" قول القائليصدق عليه 
ما معىن اختيار الناس؟ ، وهل للناس اختيار فقهي ؟ ، وإذا كان كل النـاس                
فقهاء فلماذا أمرهم اهللا بأن يسألوا أهل الذكر؟ وما دور العلمـاء إذا كـان               

  قهي ؟   للناس اختيار ف
، ..!!الكثرة تغلب الشجاعة، ومن يسبق يكـسب        : مع الفقه مببدأ  يتعامل  إنه  

  .ومىت كان ميزان الصواب واحلق باختيار الناس
   ﴾ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ﴿:لقد تكرر يف القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل

 ، يوسف ٢١ ، يوسف ١٨٧األعراف :" مرات يف املواضع التاليةعشر أكثر من 
 ، ٣٠ ،سبأ ٢٨ ، سبأ ٣٠ ، الروم ٦ ،  الروم ٣٨ ، النحل ٦٨، يوسف  ٤٠

   " ٢٦ ، اجلاثية ٥٧غافر 
صـفات غـري     دائما تأيت يف القرآن مـع        )أكثر الناس (  ، و  )الناس( كلمة  و

 ﴾ ولَِكن أَكْثَر النـاِس ال يـشكُرونَ       ﴿:  قال تعاىل   مثل عدم الشكر،   ،حسنة
ولَِكن أَكْثَر النـاِس ال     ﴿ :قال سبحانه  مثل عدم اإلميان،     ، و ) )٢٤٣  ةالبقر(

 



 ١٢٥

وما أَكْثَر النـاِس ولَـو حرصـت        ﴿ :وقال سبحانه ،  ) )١٧ هود( ﴾يؤِمنونَ
ِمِننيؤقال جل وعال   عدم العلم،    و،   )١٠٣ يوسف (﴾ِبم: ﴿    أَكْثَـر لَِكـنو

 فَأَبى أَكْثَـر    ﴿ : قال تعاىل مع الكفر،   ، و ) )٢١ فيوس( ﴾الناِس ال يعلَمونَ  
   )٨٩ اإلسراء( ﴾الناِس ِإلَّا كُفُوراً

   فأي اختيار للناس يعول عليه ويؤخذ به ؟ 
ـ    ون، يستحث عندهمإن هذه حيلة الضعفاء ومن ال بضاعة          م الناس ليقفوا معه

لـؤه مـع    وليستأسدوا على أهل احلق، وهكذا صنع فرعون وم       ،  م  ويؤازرو
يِريـد أَن     ِإنَّ هذَا لَساِحر عِليم﴿ : موسى عليه السالم حيث قالوا للناس     
   ﴾ يخِرجكُم من أَرِضكُم فَماذَا تأْمرونَ

  .اختيار الناس للقول الفقهي هو الذي يشيعه ويعممه=  ﴾ فَماذَا تأْمرونَ﴿ 
فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانواْ     يجة ﴿   ولكن النت يبحثون عن الغلبة بأعداد الناس،      

   ) ١٨األعراف (  ﴾ يعملُونَ
صاحب و إن صاحب الدليل العلمي ال يعول على الناس وال على اختيارام،            

احلق ال يستوحش طريق احلق لقلة سالكيه، بل إن أهل الباطل يستوحـشون             
  . ولن جتد لسنة اهللا حتويال، وهذه سنة اهللا يف اخللقطريقهم على كثرة وارديه
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 : خيتتم أدلته مبقترح إىل املشرع املصري حيث يقول -١٠
   املقترح إىل املشرع املصري 

إذا كان الشعب املصري يف اجلملة قد حسم أمره يف عدم االعتـراف بـالطالق               
 بداللة استكماهلم للحياة الزوجية مع إكثار       ،الشفوي للمتزوجني بالوثائق الرمسية   

 بـدون   بسبب ضغوط احلياة   ؛زواج ألفاظ الطالق الشفوية اليت يندفعون إليها      األ
 اليت تقضي بعدم    وقبول كثري منهم أدىن املربرات الفقهية     إرادة الطالق احلقيقي،    

احتساب لفظ الطالق الشفوي طالقًا شرعيا، فإنه جيب على املشرع املصري أن            
وإيهامهم  ،ة لتغرير أوصياء الدين   يتدخل إلنقاذ بعض املصريني الذين يقعون فريس      

الضعفاء بأن الطالق الشفوي طالق شرعي، وأن الطـالق الرمسـي طـالق             
، مما يدفع ؤالء الـضعفاء إىل       قانوين، وأن العربة يف الدين بالشرع ال بالقانون       

 مبـا يكـسر كربيـاء        لظاهرة احمللل املقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة،       االستسالم
  :ونرى تدخل املشرع املصري يف مقترحني. ني كرامتهماالزوجني، ويه
، بتهمة الفتنـة واإلدالء ببيانـات كاذبـة       معاقبة أوصياء الدين    : املقترح األول 

هو إال اتفاق جمتمعي له حجية شـرعية كـسائر العقـود املربمـة               فالقانون ما 
 الـذي يقـر بأنـه      والفقه ما هو إال اجتهاد بشري من وضع الفقيه        بالتراضي،  

مما يـستوجب معاقبـة املتـاجرين    . وليس شرعا معصوماًواب حيتمل اخلطأ،   ص
ألن بالدين الذين يشككون الناس يف شرعية القوانني كشرعية الفقه بـل أشـد؛              

القانون نتاج فقه، فهو اجتهاد بعد اجتهاد خبالف الفقه الـذي هـو اجتـهاد         
النيب صلى اهللا   ؛ ألن   ووصف القانون بأنه وضعي ميزة فيه وليس نقيصة       . مبدئي

عليه وسلم أمرنا أن ننسب اجتهادنا ألنفسنا، وانا أن ننسب اجتهادنا هللا تعـاىل     
أو لإلسالم، فأخرج مسلم عن بريدة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوصـي               

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم على حكـم اهللا فـال           : "أمريه بقوله 

 



 ١٢٧

زهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكـم         ترتهلم على حكم اهللا، ولكن أن     
  ".اهللا فيهم أم ال
استصدار تعديل على قانون األحوال الشخصية املصري، ويثبـت         : املقترح الثاين 

يف وثائق الزواج الرمسية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على             
  ".ما يتم بالتوثيق الرمسيال يعترب طالقًا شرعيا للمتزوجني بوثائق رمسية إال : "أنه
  

الشعب املصري يف اجلملة قد حسم أمره يف عدم االعتراف بـالطالق            :" يقول
 حيـق  :"  يف الدليل التاسـع   نفسه هو وهذا كذب وافتراء يكذبه قوله       "الشفوي

لكل مسلم ومسلمة أن يأخذ ذا االجتاه الثالث الذي ال يرى الطالق للمتزوجة             
واختيـار النـاس    .  الرمسية؛ لقيامه على أدلة شرعية معتربة      رمسيا إال موثقًا بصفة   

  ..!!! فأي تناقض هذا  " للقول الفقهي هو الذي يشيعه ويعممه
إذا كان الشعب املصري حسم أمره فلماذا حيث الناس على اختيار قوله وتعميمه             

  وإشاعته ؟ 
 كل أمة   وهل عمل طائفة من الناس أو جمموعة من البشر يعترب دليال شرعيا؟، يف            

علـى  قليل، وأتباع الرسل هم أصحاب الِقلَّة العدديـة   دائما  من األمم أهل احلق     
  . فعمل الناس ليس حجة على الشرع، وخاصة إذا جاء الشرع خبالفه،الدوام

بداللة استكماهلم للحياة الزوجية مع إكثار األزواج ألفاظ الطـالق          :" مث يقول 
ط احليـاة بـدون إرادة الطـالق        بسبب ضـغو   ؛الشفوية اليت يندفعون إليها   

احلقيقي، وقبول كثري منهم أدىن املربرات الفقهية اليت تقضي بعدم احتـساب            
  "لفظ الطالق الشفوي طالقًا شرعيا

ه افتقر إىل النية فال      ألن ،ينقض كل كالمه  ،  "بدون إرادة الطالق احلقيقي   :" فقوله
  ..!!يكون طالقا شرعيا
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فهذا دالٌ على أن كالمـه      ،  " املربرات الفقهية  وقبول كثري منهم أدىن    :"وقوله  
، وحبث عن رخص شرعية، وتتبع لقول هنا وآخر هناك، ملزاعم           )مربرات فقهية (

  .وادعاءات تدور يف رأسه وال وجود هلا واقعيا
وقبول كثري منـهم أدىن      : "للناس ؟، إن قوله هذا     فمن الذي يقدم هذه املربرات    

ى املؤسسة الدينية التابع هلـا معاقبتـه؛ لتالعبـه          يوجب عل  ل ،"املربرات الفقهية 
  . بالشريعة وإضاعة معاملها، ألنه يربر للناس أعماهلم مبربرات يظن أا فقهية

وقبول كثري من الناس أدىن املربرات الفقهية هذا ليس دليال شرعيا ملسألة فقهيـة،              
  . احملكمة، وتالعب بأحكام الشريعةبل هو ِرقَّة يف الدين، وانفالت أخالقي

والذي يقدم هذه املربرات هو أرق دينا وأكثر انفالتا، ألنه أفىت بغري علم، ويعلم              
  .  أنه يربر، والشريعة جاءت حمكمة، واضحة بينة

فإنـه  :" مث يتجرأ ويستعدي النظام على من متسكوا بدينهم ورفضوا تربيراته بقوله          
ـ    جيب على املشرع املصري أن       صريني الـذين يقعـون     يتدخل إلنقاذ بعض امل

   "فريسة لتغرير أوصياء الدين
ويا عجبا، يتهم خصومه بأم أوصياء الدين، وهو الذي يستعدي عليهم األنظمة            

  ، أليست هذه وصاية على الدين؟..!! واملؤسسات 
وإيهامهم الضعفاء بأن الطالق الشفوي طالق شـرعي، وأن         :" مث يقول مربرا  

  "ن العربة يف الدين بالشرع ال بالقانونوأالطالق الرمسي طالق قانوين، 
 ، لقد أشـرك مـع اهللا        أليس هذا ميال عن جادة الشريعة وصراط اهللا املستقيم؟        

، إذ من يتمسكون بـشرع      واضع القانون، بل جعل واضع القانون يف مرتبة أعلى        
اهللا ويدعون الناس إليه أوصياء على الدين، وهو يستحث واضع القانون الـذي             

بعض الذين يقعون فريسة لتغريـر أوصـياء        إلنقاذ  إىل التدخل   ) رع  املش( مساه  
  ..!!،  الذين يومهون الناس أن العربة بالشرع وليست بالقانون الدين
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، فهذا معناه أن    )الضعفاء( ولقد أطلق على من يتبع شرع اهللا ويتمسك بأحكامه          
فارقة مقصودة يف   هم األقوياء، وهذه امل   ) تربيره الفقهي ( من يترك شرع اهللا ويتبع      

   )٦٥ التوبة(﴾، قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَهذا املوضع ﴿ 
 االستـسالم مما يدفع ـؤالء الـضعفاء إىل        :" وملزيد التغول يف املستنقع يقول    

مبا يكسر كربيـاء الـزوجني،       لظاهرة احمللل املقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة،      
  " .يهني كرامتهماو

اتبعوا شرع اهللا، فهل شرع اهللا يدفع من يتبعه         ) الضعفاء(إذا اعتربنا أن من مساهم      
  ؟يكسر كربياء الزوجني، ويهني كرامتهماإىل ظاهرة احمللل ؟ ، وهل شرع اهللا 

أعلمتم اآلن أيها األقوياء الذين تبحثون عن املربرات الفقهيـة، واآلراء الـشاذة،             
  .وسا جهاال، يضلونكم بغري علمأنكم اختذمت رء

فَمن إن القوة احلقيقية هي أن تبني للناس الصواب من اخلطأ وتتركهم خيتارون، ﴿            
    كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤاَء فَلْيال أن تستعدي على من خيالفك       )٢٩ الكهف(﴾،  ش ،

  .الرأي
الضعفاء، فهـذه قلـة     أما االستعداء، ووصف املخالفني باألوصياء، ومن اتبعهم ب       

فَذَكِّر ِإنما  حيلة وضعف احلجة، وقد قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم ﴿              
 ذَكِّرم تأَن    ٍِطريصِبم ِهملَيع توفقيه الزمان يريـد أن    )٢٢ الغاشية (﴾، لَس ،

يسيطر على أنفاس الناس ويكون هو الوصي عليهم، ويرمي خصومه بأم مـن             
  ..!!د الوصاية على الدين يري

ونرى تدخل املـشرع    : "فقالمث إنه مل يكتفي بذلك بل كشف عن قبيح وجهه،           
  :املصري يف مقترحني

معاقبة أوصياء الدين بتهمة الفتنـة واإلدالء ببيانـات كاذبـة،           : املقترح األول 
هو إال اتفاق جمتمعي له حجية شـرعية كـسائر العقـود املربمـة               فالقانون ما 

ي، والفقه ما هو إال اجتهاد بشري من وضع الفقيه الذي يقر بأنه صواب              بالتراض
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مما يستوجب معاقبة املتاجرين بالدين الـذين     . حيتمل اخلطأ، وليس شرعا معصوماً    
ن القـانون نتـاج     يشككون الناس يف شرعية القوانني كشرعية الفقه بل أشد؛ أل         

ووصـف  . جتهاد مبـدئي  فقه، فهو اجتهاد بعد اجتهاد خبالف الفقه الذي هو ا         
القانون بأنه وضعي ميزة فيه وليس نقيصة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرنـا               

  " أن ننسب اجتهادنا ألنفسنا
، هكذا هـي املـسألة      "معاقبة أوصياء الدين بتهمة الفتنة واإلدالء ببيانات كاذبة       "

!!..  
،  ببيانـات كاذبـة    ويدلون،  ..!!الذين ينشرون شرع اهللا إمنا هم ينشرون الفتنة         

  ، )٥ الكهف(﴾ كَبرت كَِلمةً تخرج ِمن أَفْواِهِهم ِإنْ يقُولُونَ ِإلَّا كَِذباً﴿
ن القانون نتاج فقه، فهو اجتهاد بعد       شرعية القوانني كشرعية الفقه بل أشد؛ أل      " 

   " خبالف الفقه الذي هو اجتهاد مبدئي،اجتهاد
  لو صفحة واحدة يف كتاب من كتب الفقه؟هل هذا الكالم خيرج من أحد قرأ و

اجتهاد بعد اجتهاد، خبـالف     القانون الوضعي   إن  :  مسلم يف العامل كله يقول     أي
  ؟ الفقه الذي هو اجتهاد مبدئي

ما عالقة الفقه مبسألة الطالق، وقد علمنا أا شرع من اهللا بالنص الصحيح             مث  
   ؟الصريح الذي ال تأويل فيه

 من قيمة رأي املخالف على اعتبار أنـه اجتـهاد يف مقابلـة              إنه حياول أن ينِزل   
املسألة حمكمة بـشرع اهللا وليـست حمـال         اجتهاد، وهذا ضالل يف الفهم بل       

  .لالجتهاد
أي شيء ميكن أن يقـارن بـالعلم باألحكـام           أا حمال لالجتهاد ف    ولو افترضنا 

ـ            شرف العلـم   الشرعية؟، لقد تواترت آراء العلماء على أن الفقه هو الفهم، ول
انـصرف الـذهن إىل   .  جعلوه علَما على الفقه، فإذا قيل الفقه باألحكام الشرعية 
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العلم باألحكام الشرعية، وإذا قيل الفقيه ، انصرف الذهن إىل العامل باألحكـام             
  .الشرعية

قـال   ... فهم األشياء الدقيقـة   :" يف تعريف الفقه   قال اإلمام الزركشي رمحه اهللا    
 وهلذا خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية فيـشترط كونـه يف            القرايف وهذا أوىل  

 ومـن مث مل     ، فهمت أن االثنني أكثر من الواحد      : فال حيسن أن يقال    ،مظنة اخلفاء 
يسالفهم عبارة عـن    و ...  العامل مبا هو من ضروريات األحكام الشرعية فقيها        م

  )١(" عن نظر، على الوجه الذي هو به،إتقان الشيء والثقة به
، إن كان له من النظـر       فالفقه ليس اجتهادا مبدئيا كما يظن من ينظر حتت قدميه         

    عن نظر، على الوجه الذي هو به،إتقان الشيء والثقة به، بل هو ..!!نصيب
على الوجه الذي هو به عن نظر، دال داللة قطعية على أنه لـيس              : وقول العلماء 

  .واملعرفة والعلماجتهادا مبدئيا بل هو متام الفهم واإلدراك 
  ؟ " ن نتاج فقهالقانو:" فهل يصح بعد هذا أن نقول

يف قوانني متغرية تتغري بتغري الزمان واألشخاص؟، بل وتتغري حسب املزاج           أي فقه   
واحلالة النفسية واملصلحة الشخصية، واجلميع يعلم ذلك صرح به أو جعله دفـني       

  ..!!نفسه 
 وقد قرر الفقهاء أنفسهم أنـه  هللا تعاىل؟، يطلق على قانون خيالف شرع ا     فقهوأي  

  ال اجتهاد مع النص، فكيف مبا خيالف الشرع ؟
، فقد  " مل تستح فاصنع ما شئت     إذا :مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل      "وألن  

ووصف القانون بأنه وضعي ميزة فيه ولـيس نقيـصة؛ ألن           :" قال فقيه الزمان  
  " ننسب اجتهادنا ألنفسناالنيب صلى اهللا عليه وسلم أمرنا أن 

                                                
  )  وما بعدها١٣ / ١( البحر احمليط : ينظر)   ١(
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وليس العجب من ادعاء التميز للقانون بوصفه وضعيا، بل العجب من استشهاده            
بكالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وسحب هذا الكالم على مـشروعية القـانون       

  ..!!!!الوضعي
وال حيتاج كالمه هذا إىل مناقشه بعد أن تبني لألعمى أن القانون الوضعي إمنا هو               

القانون الوضـعي لـيس مرجعـا    ن شرع اهللا تعاىل، وقد سبق بيان أن خروج ع 
   يف املطلب السادس من املبحث الثالثشرعيا

الذي جيتهد ويتشرع على قواعد خارجة عن قواعد اإلسالم، فإنـه ال يكـون              ف
جمتهدا، وال يكون مسلما، إذا قصد إىل وضع ما يراه مـن األحكـام، وافقـت                

موافقته للصواب إن وافقه من حيث ال يعرفه، بل من          اإلسالم أم خالفته، فكانت     
حيث ال يقصده، غري حممودة، بل كانوا ا ال يقلون عن أنفسهم كفـرا حـني                

ومن البني البديهي الذي ال يستطيع أن خيـالف فيـه           ... خيالفون، وهذا بديهي    
، ومـن كـل   "الدسـتور "ا مـن  مسلم أن القرآن والسنة أمسى مسوا وأعلى علو    

، وأن املسلم ال يكون مسلما إال إذا أطاع اهللا ورسوله، وقدم ما حكمـا               القوانني
به على كل حكم وكل قانون، وأنه جيب عليه أن يطرح القـانون إذا عـارض                
حكم الشريعة الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، طوعا ألمر رسول اهللا صلى اهللا            

   )١(ال طاعة فإن أُمر مبعصية فال مسع و:" عليه وسلم يف هذا احلديث 
تعاىل على من خرج عـن حكـم اهللا         اهللا  ينكر  :" وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا     

املُحكَم املشتمل على كل خري، الناهي عن كل شر وعدل إىل ما سواه من اآلراء               
واألهواء واالصطالحات، اليت وضعها الرجال بال مستند من شـريعة اهللا، كمـا    

 الضالالت واجلهاالت، مما يضعوا بـآرائهم       كان أهل اجلاهلية حيكمون به من     
وأهوائهم، وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املـأخوذة عـن ملكهـم              

ق  وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكـام          ساخان، الذي وضع هلم الي     زيجنك
                                                

  وما بعدها٩٦كلمة احلق  للشيخ أمحد شاكر ص : ينظر )  ١(
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قد اقتبسها عن شرائع شىت، من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية، وفيها كـثري         
ألحكام أخذها من جمرد نظره وهواه، فصارت يف بنيه شرعا متبعا، يقدموا            من ا 

ومن فعل ذلك منـهم     . على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم         
فهو كافر جيب قتاله، حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فـال   

:  أي ﴾ أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ     ﴿: حيكم سواه  يف قليل وال كثري، قال اهللا تعاىل         
 ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَـوٍم        ﴿. يبتغون ويريدون، وعن حكم اهللا يعدلون     

ومن أعدل من اهللا يف حكمه ملن عقل عن اهللا شرعه، وآمن بـه              :  أي ﴾يوِقنونَ  
لوالدة بولدها، فإنـه    وأيقن وعلم أنه تعاىل أحكم احلاكمني، وأرحم خبلقه  من ا          

  )١( ".تعاىل هو العامل بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل يف كل شيء
: يف اقتراحه الثاين حيث قـال     ) ملشرعه املصري ( وأزيدك من العجائب مجلة قاهلا      

  " ..!!استصدار تعديل على قانون األحوال الشخصية املصري: املقترح الثاين"
، أليست القوانني نتاج فقه واجتـهاد        ؟ قانونالى  استصدار تعديل عل  آآلن تطلب   

   فقه واجتهاد من سبقك ؟بعد اجتهاد ؟ آآلن تطلب تعديل وتغيري
أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى ِعلٍْم وختم علَى سمِعِه وقَلِْبِه  ﴿

نةً فَماوِرِه ِغشصلَى بلَ ععجونَوذَكَّرِد اللَِّه أَفَال تعب ِديِه ِمنه٢٣ اجلاثـية (﴾ ي(  
 قَاِلتِفي الْم مقَو فا فَلْسوروما د ،   ا أَبةَ مِريرس جو ِر ِمنهلَى الدا عِم   قَو

  سِملَ الداِء باحلِضعايا مـ بترِك اخلط    ولَو راجعوا هِذي النفُوس لَعالَجوا 
  
  
  
  
  

                                                
 ) ١٣١  / ٣(تفسري القرآن العظيم  : ينظر )  ١(
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  ولو شاء ربك ما فعلوه: املطلب الثالث
ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم ومـا        ﴿: قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم       

  )١١٢  األنعام ( ﴾يفْترونَ
 أن يـؤمن     يا حممـد   ولو شئت : رهكْ يقول تعاىل ذِ   ":اإلمام الطربي رمحه اهللا   قال  

 ويأمنوا  ، فال يناهلم مكرهم   ، من شياطني اإلنس واجلن    نبيائي أعداءً الذين كانوا أل  
  ألبتلـي بعـضهم بـبعض،       ؛ ذلك، ولكين مل أشأ ذلك     غوائلهم وأذاهم، فعلت 

 يعين  ،فدعهم): فذرهم(،  فيستحق كل فريق منهم ما سبق له يف الكتاب السابق           
ا يـوحي    وخياصمونك مب  ،الشياطني الذين جيادلونك بالباطل من مشركي قومك      

وما خيتلقون مـن    : يعين) وما يفترون (،  إليهم أولياؤهم من شياطني اإلنس واجلن     
   )١(" إفك وزور

، ولو شاء ربك ما فعلوه     جيادلون بالباطل،    أناسفهذه سنة اهللا يف احلياة، ال بد من         
لكنه سبحانه جعلها سنة ماضية وأوجب على أهل احلق أن يدحضوا أهل الباطل             

 ولَوال دفْع اللَِّه النـاس بعـضهم ِبـبعٍض          ذا من فقه املدافعة ﴿    ما استطاعوا، وه  
 ضِت الْأَردوال حيـق   ، فال تستقيم احلياة بغري حق وباطل،        )٢٥١ البقرة(﴾  لَفَس

ألهل احلق أن يتركوا ألهل الباطل العنان، فوجب على كل فرد مؤمن أن يغري              
  .قلبه، وليس وراء ذلك من إمياناملنكر ما استطاع؛ بيده أو لسانه أو ب

أسأل اهللا سبحانه أن جيعلنا من أهل احلق وعونا عليه، وأن جينبنا الفنت ما ظهـر                
  .منها وما بطن، وحيفظنا مبا حيفظ به عباده الصاحلني

  وبعد؛ فهذا آخر كالمي، كتبته وأنا أعلم أين 
  أموت ويبقى ما كتبته       فيا ليت من يقرأ كتايب دعا ِليا
  لعل اإللـه مين بلطفه       ويرحم تقصريي وسوء ِفعاِليا

                                                
  ) ٥٧ /١٢(جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ينظر)  ١(

 



 ١٣٥

  اللهم إين أسألك عفوك وجودك وحلمك وكرمك يارب العاملني  
  فلله رب العـرش محدي مع الشكر        ه ـد اهللا كتابا كتبتـمت ِبحم

  على املصطفى واآلل مع صحبه الغر           وأهـدي صالة اهللا مث سالمه   
  يف عفو ربه الكرميكتبه الطامع 

  أمحـد بن خـالد الطحـان
                                                         مكـة املكـرمة
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