
 المرحلة الرابعة                            5أحاديث األحكام                         المحاضرة 

 اإلكراه عىل التزويج احلديث احلادي عرش : 

  ☺َأتَْت النَّبِيَّ  اً } َأنَّ َجاِرَيًة بِْكر ¶َعْن اْبِن َعبَّاس  *
ِ
َها َرُسوُل اَّللَّ َ َجَها َوِهَي َكاِرَهٌة ، َفَخَّيَّ َفَذَكَرْت : َأنَّ َأبَاَها َزوَّ

ْرَساِل .{ َرَواُه َأْْحَُد َوَأبُو َداوُ  ♀  د ، َواْبُن َماَجْه ، َوُأِعلَّ بِاإْلِ

ْرَساِل قوله : "  ، َوَكَذلَِك َرَواُه  ْوِريِّ َعْن َأيُّوَب َمْوُصولً ُأِجيَب َعنُْه بَِأنَُّه َرَواُه َأيُّوُب ْبُن ُسَوْيد  َعْن الثَّ " ...َ َوُأِعلَّ بِاإْلِ

قِّيُّ َعْن زَ  َْن َوَصَلُه  ِحبَّاَن َعْن َأيُّوَب َمْوُصولً ْيِد ْبِن َمْعَمُر ْبُن ُسَلْيََمَن الرَّ
ِ
، َوإَِذا اْخَتَلَف ِِف َوْصِل احْلَِديِث ، َوإِْرَسالِِه َفاحْلُْكُم ِل

1 . 

ْعُن ِِف احْلَِديِث َل  َقاَل اِْلَُصنُِّف  ي َبْعُضَها َبْعض اً َمْعنَى َلُه ِِلَنَّ َلُه ُطُرق: الطَّ  . اً ُيَقوِّ

 بِاِْلَْوََل  دال  احْلَِديُث َوَهَذا 
ِ
ِه ِمْن اِْلَْولَِياء  .َعىَل ََتِْريِم إْجَباِر اِْلَِب ِلْبنَتِِه اْلبِْكِر َعىَل النَِّكاِح ، َوَغَّْيِ

ا ُذكَِر ، َوحِلَِديِث ُمْسلِم   َ
ِ
ُة ، َواحْلَنَِفيَُّة ِل ِز إْجَباِر اِْلَِب َذَهَبْت اْْلَاَدِويَّ } َواْلبِْكُر َيْسَتْأِذُُنَا َأبُوَها { ، َوإِْن َقاَل  َوإََِل َعَدِم َجَوا

َا ِزَياَدُة َعْدل   ُه اِْلَُصنُِّف بَِأُنَّ  َفَقْد َردَّ
ُفوَظة   .َيْعنِي َفيُْعَمُل ِِبَا اْلَبْيَهِقيُّ : ِزَياَدُة اِْلَِب ِِف احْلَِديِث َغَّْيُ ََمْ

ِعيُّ إ
افِ لثَّيُِّب َأَحقُّ بِنَْفِسَها بَِمْفُهوِم } ا الَِغِة َعىَل النَِّكاِح َعَملً ََل َأنَّ لِْْلَِب إْجَباَر اْبنَتِِه اْلبِْكِر اْلبَ َوَذَهَب َأْْحَُد َوإِْسَحاُق َوالشَّ

َها ، َوَأنَّ اْلَوِِلَّ َأَحقُّ ِِبَا {
ُه َدلَّ َأنَّ اْلبِْكَر بِِخَلفِ َم َفِإنَّ  .2َكََم َتَقدَّ

                                                           

 القوُل  ِف كلمه عىل زيادات الثقات " 96 - 95  ل احلافظ ابن حجر ِف نزهة النظر ص: قا 1
ِ
اْشُتِهَر َعْن مجع  ِمن الُعلَمء

حيِح َأنْ  طوَن ِف الصَّ ذيَن يشََتِ ثنَي الَّ ، ول َيَتَأتَّى ذلك عىل طريِق اِلَُحدِّ يادِة ُمْطلقًا، ِمن غَِّي تفصيل  اً بَقبوِل الزِّ ،  ل يكوَن شاذا

ذوَذ بُمخاَلفِة الثِّقِة َمن هو أوثُق منُه. ون الشُّ ذوِذ ِف  ثمَّ ُيفِّسِّ  الشُّ
ِ
والَعَجُب ِِمَّْن َأغفل ذلك منُهم، مَع اْعَِتافِه باْشَِتاِط انتفاء

حيِح، وكذا احلسن ، واِلنقوُل عن أئمة احلديث اِلتقدمني: كعبد الرْحن بن مهدي، وحييى القطاِن  ، وأْحَد حدِّ احلديِث الصَّ

 ، ار قطنيِّ  ، وعيلا بن اِلِديني، والُبَخاِريا ، وأيب ُزْرَعة ، وَأيب حاتم  ، والنَّسائيِّ ، والدَّ
، وحييى بِن َمعني  وغَِّيهم، بِن حنبل 

يادِة وغَّيها، ول ُيْعَرُف عن أحد  منُهم إطلُق قبوِل الزيادِة". جيِح فيَم يتعلُق بالزِّ   اعتباُر الَتَّ

 

ونحوه ِف التمهيد  ،م 2000ـه 1421،  1، دار الكتب العلمية ، بَّيوت ، ط/ 5/468عبد الرب ِف الستذكار  قال ابن 2

ِف أن الثيب ل جيوز ِلبيها ول لغَّيه من اِلولياء إكراهها عىل النكاح إل احلسن  علم خمالفاً أ ول: "  319 – 19/318

نكاح اِلب جائز عىل ابنته : علية عن يونس عن احلسن أنه كان يقول  بنافإن أبا بكر بن أيب شيبة قال حدثني  ، البرصي 

   "بكرا كانت أو ثيبا اكرهها أو مل يكرهها ول أعلم أحدا تابعه واهلل أعلم



 ، وَ َوُيَردُّ بَِأنَُّه َمْفهُ 
ِ
َأْن َل ُُيَصَّ اِْلَُب وٌم َل ُيَقاِوُم اِْلَنُْطوَق ، َوبَِأنَُّه َلْو ُأِخَذ بُِعُموِمِه َلِزَم ِِف َحقِّ َغَّْيِ اِْلَِب ِمْن اِْلَْولَِياء

ْجَباِر  ِز اإْلِ  .بَِجَوا

افِِعيِّ إنَّ َحِديث اْبِن عَ   .¶ بَّاس  َوَقاَل اْلَبْيَهِقيُّ ِِف َتْقِوَيِة َكَلِم الشَّ
 
َجَها ِمْن َغَّْيِ ُكْفء  َهَذا ََمُْموٌل َعىَل َأنَُّه َزوَّ

َا َواِقَعُة َعنْي  َفَل َيْثُبُت احْلُْكُم ِِبَا َتعْ  َماَمنْيِ َقاَل اِْلَُصنُِّف : َجَواُب اْلَبْيَهِقيا ُهَو اِْلُْعَتَمُد ِِلَُنَّ ِميًَم ) ُقْلت ( َكَلُم َهَذْيِن اإْلِ

اَماٌة  ِعيِّ َوَمْذَهبِِهْم ، َوإِلَّ َفَتْأِويُل اْلَبْيَهِقيا َل َدلِيَل َعَلْيِه َفَلْو َكاَن َكََم َقاَل َُمَ
افِ َجَها َعْن َكَلِم الشَّ ُه َزوَّ ُة َبْل َقاَلْت : إنَّ ْرأَ َلَذَكَرْتُه اِْلَ

َهُتَها َفَعَليَْها ُعلَِّق التَّْخيِ  ُة َكَرا َا اِْلَْذُكوَرُة َفَكَأنَُّه َقاَل ، َوِهَي َكاِرَهٌة َفاْلِعلَّ َياِر  َُّي ِِلَُنَّ  .إَذا ُكنْت َكاِرَهًة َفَأنِْت بِاْْلِ

تِِه َفَأيْنَََم ُوجِ   َكَلٌم َغَّْيُ َصِحيح  َبْل ُحْكٌم َعام  لُِعُموِم ِعلَّ
َا َواِقَعُة َعنْي  َهُة َثَبَت احْلُْكُم ،َوَقْوُل اِْلَُصنِِّف إُنَّ َوَقْد  َدْت اْلَكَرا

َجنِي ِمْن اْبِن َأِخيِه  َيْرَفُع يِب َخِسيَسَتُه ، َوَأنَا َكاِرَهٌة َقاَلْت َأْخَرَج النََّسائِيا } َعْن َعائَِشَة َأنَّ َفَتاًة َدَخَلْت َعَلْيَها َفَقاَلْت : إنَّ َأيِب َزوَّ

 
ِ
  ♀ : اْجلِِِس َحتَّى َيْأِِتَ َرُسوُل اَّللَّ

ِ
ْتُه َفَأْرَسَل إََل َأبِيَها َفَدَعاُه َفَجَعَل اِْلَْمَر   ♀ َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّ َفَأْخرَبَ

 : َقْد َأَجْزت َما َصنََع َأيِب ، َوَلِكْن َأَرْدت َأْن ُأْعلَِم النَِّساَء َأْن َلْيَس 
ِ
ٌء { ، َوالظَّاِهُر إَلْيَها َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اَّللَّ ْ ََ ْمِر 

 ِمْن اِْلَ
ِ
َباء ْْ  لِ

َا تِي ِِف َحِديِث اْبِن َعبَّاس   َأُنَّ َها اْلبِْكُر الَّ َجَها َأبُوَها ُكْفئ، وَ ¶ بِْكٌر ، َوَلَعلَّ َفَقْد  اً َأِخيِه ، َوإِْن َكاَنْت َثيِّباْبَن  اً َقْد َزوَّ

دُ  َحْت َأنَُّه َلْيَس ُمَرا  ِمْن اِْلَْمرِ ََصَّ
ِ
َباء ْْ  َأنَُّه َلْيَس لِ

ِ
 َعام  لِلثَّيِِّب َواْلبِْكِر ، َوَقْد َقاَلْت َهَذا  َها إلَّ إْعَلَم النَِّساء

ِ
ٌء ، َوَلْفُظ النَِّساء ْ ََ

َياَق  َهِة ِِلَنَّ السِّ  التَّْزِويُج لِْلَكَرا
ِ
ُد بِنَْفِي اِْلَْمِر َعْن اْْلَباء َها َعَلْيِه ، َواِْلَُرا ْ  ِعنَْدُه َفَأَقرَّ ََ  .ِِف َذلَِك َفَل ُيَقاُل ُهَو َعام  لُِكلِّ 

 
 ء

 

 احلديث الثاين عرش : اِلتعة 

 ◙ َعْن َسَلَمَة ْبِن اِْلَْكَوِع *
ِ
َص َرُسوُل اَّللَّ َعاَم َأْوَطاس  ِِف اِْلُْتَعِة ، َثَلَثَة َأيَّام  ، ُثمَّ َُنَى َعنَْها { َرَواُه ☺َقاَل : } َرخَّ

 .ُمْسلٌِم 

َماِميَّةِ اْعَلْم َأنَّ َحِقيَقَة اِْلُْتَعِة َكََم ِِف ُكُتِب ا  اِْلَُؤقَِّت ِِف اِْلَُؤقَُّت بَِأَمد  َمْعُلوم  ِهَي النَِّكاُح  3إْلِ
ِ
، َوَيْرَتِفُع النَِّكاُح بِاْنِقَضاء

 .ُجَها اِْلُنَْقطَِعِة احْلَْيِض ، َوبَِحْيَضَتنْيِ ِِف احْلَائِِض ، َوبَِأْرَبَعِة َأْشُهر  َوَعرْش  ِِف اِْلَُتَوَّفَّ َعنَْها َزوْ 

وِط ، َوَل َتْثُبُت َْلَا َنَفَقٌة َوُح  ُرُث ، ْكُمُه َأْن َل َيْثُبَت َْلَا َمْهٌر َغَّْيُ اِْلَرْشُ ُء بََِم ُذكَِر ، َوَل َيْثُبُت ، َوَل َتَوا ا َة إلَّ اِلْسترِْبَ َوَل ِعدَّ

َط ، َوََتُْرُم اِْلَُصاَهَرُة بَِسَببِِه َهَذا كَ   .َلُمُهْم بِِه َنَسٌب إلَّ َأْن ُيْشََتَ

ْخَصُة ، َوإََِل  ☺َهَذا َأَفاَد َأنَُّه ◙ َوَحِديُث َسَلَمَة  َص ِِف اِْلُْتَعِة ُثمَّ َُنَى َعنَْها ، َواْسَتَمرَّ النَّْهُي ، َوُنِسَخْت الرُّ َرخَّ

َلِف َواْْلََلِف   .َنْسِخَها َذَهَب اْْلَََمِهَُّي ِمْن السَّ
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 ْ ُل ِِف َخْيرَبَ .َوَقْد ُرِوَي َنْسُخَها َبْعَد الَتَّ  . ِخيِص ِِف ِستَِّة َمَواطَِن : اِْلَوَّ
ِ
بُِع  الثَّالُِث َعاَم اْلَفْتِح . الثَّايِن ِِف ُعْمَرِة اْلَقَضاء ا الرَّ

ِة اْلَوَداِع .َعاَم َأْوَطاس   اِدُس ِِف َحجَّ تِي َوَرَدْت إلَّ َأنَّ ، اْْلَاِمُس َغْزَوُة َتُبوَك السَّ  . اً َبْعِضَها ِخَلف ُثُبوِت  ِفَفَهِذِه الَّ

 َفَكاَنْت ُمَباَحًة َقْبَل َخْيرَبَ ُثمَّ 
َتنْيِ َواُب َأنَّ ََتِْريَمَها َوإَِباَحَتَها َوَقَع َمرَّ َمْت فِيَها ُثمَّ ُأبِيَحْت َعاَم اْلَفْتِح َقاَل النََّوِويُّ : الصَّ  ُحرِّ

َمْت ََتِْريًَم   . اً ُمَؤبَّد ، َوُهَو َعاُم َأْوَطاس  ُثمَّ ُحرِّ

َحاَبِة ، َوُرِوَي ُرُجوُعُهْم َوَقْوُْلُْم بِالنَّْسِخ 4َوإََِل َهَذا التَّْحِريِم َذَهَب َأْكَثُر اِْلََمِة  ْخَصِة مَجَاَعٌة ِمْن الصَّ  الرُّ
ِ
، َوَذَهَب إََل َبَقاء

ْخَصِة ُثمَّ ¶ ، َوِمْن ُأوََلَِك اْبُن َعبَّاس    .َرَجَع َعنُْه إََل اْلَقْوِل بِالتَّْحِريِم  ُرِوَي َعنُْه َبَقاُء الرُّ

َ َعيِل    .َأنَُّه َمنُْسوٌخ  ☺َعْن النَّبِيِّ ◙ َقاَل اْلُبَخاِريُّ : َبنيَّ

  ◙َوَأْخَرَج اْبُن َماَجْه َعْن ُعَمَر 
ِ
 َصِحيح  َأنَُّه َخَطَب َفَقاَل : } إنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ُ  َأِذنَ  ♀بِِإْسنَاد  ْتَعِة َلنَا ِِف اِْل

َمَها َوَل َأْعَلُم َأَحدُثمَّ  اً َثَلث َجاَرِة { . اً َحرَّ  ََتَتََّع ، َوُهَو َُمَْصٌن إلَّ َرمَجْته بِاحْلِ

 ¶ َوَقاَل اْبُن ُعَمَر 
ِ
 .5إْسنَاُدُه َقِوي  ، َوَما ُكنَّا ُمَسافِِحنَي {  ♀: } َُنَاَنا َعنَْها َرُسوُل اَّللَّ

اَواْلَقْوُل بَِأنَّ إَبا َباَحتَِها َرَوْوا َنْسَخَها ، َوَذلَِك إمَّ ِويَن إِلِ ا َقْطِعي  ِِف  َحَتَها َقْطِعي  ، َوَنْسَخَها َظنِّي  َغَّْيُ َصِحيح  ِِلَنَّ الرَّ

 .اً نِّي  ِِف الطََّرَفنْيِ مَجِيعالطََّرَفنْيِ َأْو ظَ 

َتَرْت اِْلَ : 6َوِِف ُِنَاَيِة اِْلُْجَتِهِد   َا َتَوا ِذي َوَقَع فِيِه التَّْحِريُم اْنَتَهى .َأُنَّ َا اْخَتَلَفْت ِِف اْلَوْقِت الَّ  ْخَباُر بِالتَّْحِريِم إلَّ َأُنَّ

 

 

                                                           

ن عمر ، وابن مسعود ، وابن ن روي عنه َتريمها ، عمر ، وعيل ، وابواَل التحريم ذهب عامة الصحابة والفقهاء ، وِم 4

حنيفة ، وأهل الكوفة، والوزاعي ِف أهل الشام ، والليث ِف أهل مرص ،  يبأهل اِلدينة ، وأوهو قول المام مالك و الزبَّي

.ينظر :اِلحىل ، والباضية  المام أْحد ، وهو قول داود وابن حزم  ، والزيديةووالشافعي ، وسائر أصحاب الثار ، 

 . 5/133، مطالب اوِل النهى  440، بداية اِلجتهد ص: 4/22، البحر الزخار  9/130

 

،  354، وابن شاهني ِف ناسخ احلديث ومنسوخه ص:  3/26وِمن نقل النسخ المام الطحاوي ِف رشح معاين اْلثار  5

 .  9/189والعلمة اِلازري ِف رشحه عىل صحيح مسلم 

 م .1999ـه 1420،  1، دار ابن حزم ، بَّيوت ، ط/ 440داية اِلجتهد وُناية اِلقتصد ، ابن رشد ص: ب 6



 احلديث الثالث عرش : طلق الثلث

  َقاَل } ¶َعْن اْبِن َعبَّاس   *
ِ
اَل : إينِّ اْمَرأَتَك ، َفقَ  : َراِجعْ  ☺َطلََّق َأبُو ُرَكاَنَة ُأمَّ ُرَكاَنَة ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّ

ْقتَها َثَلث  . -.َقاَل : َقْد َعلِْمت ، َراِجْعَها { َرَواُه َأبُو َداُود  اً َطلَّ

تَ  لِس  َواِحد  َثَلثَوِِف َلْفظ  ِِلَْْحََد : } َطلََّق َأبُو ُرَكاَنَة اْمَرأَ   اً ُه ِِف ََمْ
ِ
َا َواِحَدٌة {  ☺ ، َفَحِزَن َعَلْيَها ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّ : َفِإُنَّ

ا اْبُن إِْسَحاَق ، َوفِيِه َمَقاٌل .  .َوِِف َسنَِدِِهَ

تَُه ُسَهْيَمَة َأْلَبتََّة ،   َما َأَرْدت ِِبَا إلَّ َوَقْد َرَوى َأبُو َداُود ِمْن َوْجه  آَخَر َأْحَسَن ِمنُْه : } َأنَّ ُرَكاَنَة َطلََّق اْمَرأَ
ِ
َفَقاَل : َوَاَّللَّ

َها إَلْيِه النَّبِيُّ   { . ☺َواِحَدًة ، َفَردَّ

 َوَبْعَد اِْلَلِِف ُنونٌ  )
ِ
ء ا  .ُرَكاَنَة( بَِضمِّ الرَّ

ا )  ْقنَا ِِف َثَمَراِت النََّظِر ِِف ِعْلِم َأْهِل اابُن َوِِف َسنَِدِِهَ ََّيِة ) َوفِيِه َمَقاٌل ( َقْد َحقَّ  َصاِحِب السِّ
د  مَّ ، 7رَثَِر ِْلَ إِْسَحاَق ( َأْي َُمَ

اِد إََل َتْيِسَِّي اِلْجتَِهاِد  ِة اْلَقْدِح بََِم جَيَْرُح ِرَواَيَتُه .8َوِِف إْرَشاِد النُّقَّ  َعَدَم ِصحَّ

 .ُسَهْيَمَة { ( اِْلُْهَمَلُة َمْضُموَنٌة َتْصِغَُّي ُسْهَمَة  )

ِد ْبِن إِْسَحاَق َعْن َداُود مَّ َها ِمْن ِرَواَيِة َُمَ ، َوَقْد َعِمَل اْلُعَلََمُء ¶ ْبِن احْلَُصنْيِ َعْن ِعْكِرَمَة َعْن اْبِن َعبَّاس   َوُطُرُقُه ُكلُّ

ة  ِمْن اِْلَْحَكاِم ِمْثِل َحِديِث } َأنَُّه  ْسنَاِد ِِف ِعدَّ ِل  ☺بِِمْثِل َهَذا اإْلِ َحُه َأبُ 9َردَّ اْبنََتُه َعىَل َأيِب اْلَعاِص بِالنَِّكاِح اِْلَوَّ و { ، َوَقْد َصحَّ

تِي َأَشاَر إَلْيَها اِْلَُصنُِّف بَِقْولِِه َأْحَسَن ِمنُْه َوِهَي َأنَُّه َأْخَرَجُه ِمْن َح  اً ؛ ِِلَنَُّه َأْخَرَجُه َأيْضَداُود  ِديِث َنافِِع ِمْن َطِريق  ُأْخَرى َوِهَي الَّ

َحُه َأيْض، ْبِن ُعَجَّْيِ ْبِن َعْبِد َيِزيَد ْبِن ُرَكاَنَة َأنَّ ُرَكاَنَة احْلَِديَث   اْبُن ِحبَّاَن َواحْلَاكُِم . اً َوَصحَّ

 َواحْلَِديُث َدلِيٌل َعىَل َأنَّ إْرَساَل الثََّلِث التَّطْ 
ح  َوُمَضعِّف   َبنْيَ ُمَصحِّ

ِ
لِس  َواِحد  َيُكوُن َوفِيِه ِخَلٌف َبنْيَ اْلُعَلََمء لِيَقاِت ِِف ََمْ

 .َطْلَقًة َواِحَدًة 

                                                           

قه ِف هذا الكتاب أن رواية اِلبتدع  7 غلب عىل الظنا صدقه مقبولة ، ومل يتعرض لرواية َممد بن إسحاق  الذيالذي حقَّ

عون من رجال الكتب الستة  وينظر لتفصيل الكلم ما كتبه الدكتور َممد سعيد رسلنبيشء.  ِف كتابيه : الرواة اِلبدَّ

، دار  276 – 229ـه ، ضوابط التبديع ص: 1434،  1، دار الفرقان ، ودار الستقامة ، القاهرة ، ط/811 – 775ص:

 م. 2013ـه 1434،  6الصحابة ، طربق ، ليبيا ، دار الفرقان ، القاهرة ، ط/

   صلح الدين مقبول أْحد.        ـه ، الكويت ، بتحقيق 1405،  1ن ط/م 114 – 112،  110-108،  82-81ص: 8

صح من حديث عمرو بن شعيب، وقال ابن كثَّي: حديث جيد وقوي، وقال أْحد، وقال اْلطايب: هو أاحلديث صححه  9

ابن عبد  در، وانف233و 6/192حاشية ابن القيم،  659و2/657هل الذمةأحكام أن تيمية: هذا هو الثابت. وينظر: اب

 فقال: خرب مَتوك ل جيوز العمل به . 24 /12تمهيدالالرب ِف 



َا َطَلُق بِْدعَ َوَقْد اْخَتَلَف الْ  ٌء ِِلَُنَّ ْ ََ ُه َل َيَقُع ِِبَا  ُل : إنَّ وَّ
 .10ة  ُعَلََمُء ِِف اِْلَْسَأَلِة َعىَل َأْرَبَعِة َأْقَوال  : اِْلَ

ُه َيَقُع بِِه الثََّلُث َوإَِلْيِه َذَهَب ُعَمُر  ◙  َوِرَواَيٌة َعْن َعيِلي  ▲ َوَعائَِشةُ ¶ َواْبُن َعبَّاس  ◙ الثَّايِن : إنَّ

ْق  َا مَلْ ُتَفرِّ وا بِآيَاِت الطََّلِق ، َوَأُنَّ َلِف َواْْلََلِف َواْسَتَدلُّ  َبنْيَ َواِحَدة  ، َوَل َثَلث  . َواْلُفَقَهاُء اِْلَْرَبَعُة َومُجُْهوُر السَّ

َا ُمْطَلَقاٌت ََتَْتِمُل التَّْقيِيَد بِاِْلََحاِديِث َواْستَ  وا بََِم ِِف اَوُأِجيَب بََِم َسَلَف َأُنَّ ِحيَحنْيِ } َأنَّ ُعَوْيِمرَدلُّ  َطلََّق اْلَعْجَليِنَّ  اً لصَّ

تَُه َثَلث تِِه  اً اْمَرأَ  .َومَلْ ُينِْكْر َعَلْيِه { َفَدلَّ َعىَل إَباَحِة مَجِْع الثََّلِث َوَعىَل ُوُقوِعَها ☺بَِحْْضَ

ِز ، َوَل َعىَل ُوُقوِع الثََّلِث ؛ ِِلَنَّ النَّْهَي إنَََّم ُهَو فِيََم َيُكوُن ِِف َطَلق  َرافِع  َوُأِجيَب بَِأنَّ َهَذا التَّْقِريَر َل َيُدلُّ َعىَل  اْْلََوا

َواِم َواِْلَُلِعُن َأْوَقَع الطََّلَق َعىَل َظنِّ َأنَُّه َبِقَي َلهُ  َعاِن َحَصَلْت ُفْرَقُة اِْلَبَِد إْمَساُكَها َومَلْ َيْعَلْم َأنَُّه بِال لِنَِكاح  َكاَن َمْطُلوَب الدَّ لِّ

ُقُه بِنَْفِس اللَِّعاِن ، َأْو بَِتْفِريِق احْلَاكِِم ، َفَل َيُدلُّ َعىَل اِْلَْطُلوِب  ٌء َكاَن فَِرا  .َسَوا

 ُ وا بََِم ِِف اِْل َقَها َثَلث نَّ َزْوَجَهاِِف َحِديِث } َفاطَِمَة بِنِْت َقْيس  أَ  اً تََّفِق َعَلْيِه َأيْضَواْسَتَدلُّ  : َِلَّا ُأْخرِبَ بَِذلَِك َقاَل  ☺، َوَأنَُّه  اً َطلَّ

ُة {  .َلْيَس َْلَا َنَفَقٌة َوَعَلْيَها اْلِعدَّ

لِس  َواِحد  ، َفَل َيُدلُّ َعىَل  يٌح بَِأنَُّه َأْوَقَع الثََّلَث ِِف ََمْ  .اِْلَْطُلوِب َوُأِجيَب بَِأنَُّه َلْيَس ِِف احْلَِديِث َترْصِ

الَِس ؟ َدال  َعىَل َأنَُّه َل َفْرَق ِِف َذلَِك َوجُيَاُب َعنُْه بَِأنَُّه مَلْ َيْسَتفْ  ☺َعَدُم اْستِْفَصالِِه : َقاُلوا   ِصْل ؛ َهْل َكاَن ِِف ََمْلِس  ، َأْو ََمَ

َم َوَقْوُلنَا َغالِب َعَدَم إْرَساِل الثََّلِث َكََم  اً ُع ِِف َذلَِك اْلَعرْصِ َغالِبِِلَنَُّه َكاَن اْلَواقِ  َا َوَقَعْت الثََّلُث ِِف  اً َتَقدَّ لَِئلَّ ُيَقاَل َقْد َأْسَلْفنَا َأُنَّ

ِة ؛ ِِلَنَّ   .اً ا َنُقوُل َنَعْم َلِكْن َناِدرَعرْصِ النُُّبوَّ

تَ } َأنَّ َرُج ▲ َوِمْثُل َهَذا َما اْسَتَدلُّوا بِِه ِمْن َحِديِث َعائَِشَة  َجْت َفَطلََّق اْْلَخُر َفُسئَِل َرُسوُل  اً ُه َثَلثًل َطلََّق اْمَرأَ َفَتَزوَّ

 
ِ
ِل َقاَل َل َحتَّى َيُذوَق ُعَسْيَلَتَها { َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َواْْلََواُب َعنُْه ُهَو َما َسَلَف  ☺اَّللَّ  .َأتَِحلُّ لِْْلَوَّ

نَِّة فِيَها َضْعٌف ، َفَل  ٌة ِمْن السُّ ٌة َوَْلُْم َأِدلَّ  .َتُقوُم ِِبَا ُحجَّ

ٌة .  َل َتُقوُم ِِبَا ُحجَّ
د  ُل َأْفَرا َحاَبِة َأْقَوا  َوَكَذلَِك َما اْسَتَدلُّوا بِِه ِمْن َفَتاَوى الصَّ

َا َتَقُع ِِبَا َواِحَدٌة َرْجِعيٌَّة ، َوُهَو َمْرِوي  َعْن َعيِلي  َوَذَهَب إَلْيِه  ،¶  َواْبِن َعبَّاس  ◙ ) اْلَقْوُل الثَّالُِث ( : َأُنَّ

ُه َأبُو اْلَعبَّاِس  اِدُق َواْلَباِقُر َوَنرَصَ وا بََِم َمرَّ ِمْن ااْْلَاِدي َواْلَقاِسُم َوالصَّ ِه َواْسَتَدلُّ ْبُن َتْيِميََّة َوَتبَِعُه اْبُن اْلَقيِِّم تِْلِميُذُه َعىَل َنرْصِ

حَياِن ِِف اِلَْ ¶ َحِديَثْي اْبِن َعبَّاس   ا ََصِ ِه ِمنْ َوُِهَ َة َغَّْيِ  :  ْطُلوِب َوبَِأنَّ َأِدلَّ

                                                           

وحكي عن ابن علية ،وهشام بن  تىض . نقلها عنه السيد الرشيف اِلر¶ وهو رواية  عن سيدنا عبدالله بن عباس  10

،  أرطاةحلجاج بن ايب احلكم ، وروي عن ايب عبيد القاسم بن سلم ، والليث بن سعد ، وسعيد بن اِلسيب  ، ومقاتل ، وا

 .  291ينظر :  اجتهاد الصحايب ابن عباس ِف فقه اِلرسة ص:  . مية والظاهريةونقل عن طاووس ، واليه ذهب بعض الما



َها َفَتَقُع الثََّلُث َعىَل اِْلَْدُخوِل ِِبَ 
ُق َبنْيَ اِْلَْدُخوِل ِِبَا َوَغَّْيِ بُِع ( : َأنَُّه ُيَفرَّ ا ا َوَتَقُع َعىَل َغَّْيِ اِْلَْدُخوِل ِِبَا َواِحَدٌة ) اْلَقْوُل الرَّ

وا بََِم َوَقَع ِِف ِرَواَيِة َأيِب َداُود } .َوإَِلْيِه َذَهَب إِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه ، ¶ َأْصَحاِب اْبِن َعبَّاس  ، َوُهَو َقْوُل مَجَاَعة  ِمْن  اْسَتَدلُّ

ُجَل َكاَن  تَُه َثَلثَأَما َعلِْمت َأنَّ الرَّ  َقْبَل َأْن َيْدُخَل ِِبَا َجَعُلوَها َواِحَدًة َعىَل عَ  اً إَذا َطلََّق اْمَرأَ
ِ
احْلَِديَث {  ☺ْهِد َرُسوِل اَّللَّ

ُه إَذا َقاَل َأنِْت َطالٌِق َباَنْت ِمنُْه بَِذلَِك ، َفِإَذا َأَعاَد  َوُأِجيَب بََِم َمرَّ ِمْن  اً لِلطََّلِق َفَكاَن َلْغو اللَّْفَظ مَلْ ُيَصاِدْف ََمَلا َوبِاْلِقَياِس ، َفِإنَّ

َها َفَمْفُهوُم َحِديِث َأيِب َداُود َل ُيَقاِوُم ُعُموَم َأَحاِديِث اْبِن َعبَّاس  ُثُبوِت َذلَِك ِِف َحقِّ اِْلَْدُخو َواْعَلْم َأنَّ ¶ .َلِة َوَغَّْيِ

َر َهَذا اللَّْفَظ َثَلثَأْو يُ  اً َيُقوَل َأنِْت َطالٌِق َثَلث َظاِهَر اِْلََحاِديِث َأنَُّه َل َفْرَق َبنْيَ َأنْ   . اً َكرِّ

ْلَفاِظ مَلْ َيْسَتنِْد إََل َدلِيل  َواِضح  ، َوَقْد َأَطاَل الْ  َوِِف ُكُتِب 
ٌل َوِخَلٌف ِِف التَّْفِرَقِة َبنْيَ اِْلَ َباِحُثوَن ِِف اْلُفُروِع ِِف اْلُفُروِع َأْقَوا

َل   َهِذِه اِْلَْسَأَلِة اِْلَْقَوا

 

 


