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التقوى أمهيتها وأثرها من خالل سورة
الطالق
(دراسة موضوعية)

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.
سلِمُو َن } [آل عمران.]102:
َق تُقَاتِهِ َولَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم ُّم ْ
{يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ح َّ
س اتَّقُوا رَبَّكُ ُم الَّذِي َخلَقَكُم مِّن نَّ ْفسٍ وَاحِ َدةٍ وَ َخلَ َق ِمْنهَا َزوْ َجهَا َوبَثَّ ِمْنهُمَا رِجَالًا
{يَا أَُّيهَا النَّا ُ
ِن اللَّ َه كَا َن َعَليْكُمْ رَقِيبًا }
َكثِريًا َوِنسَا ًء ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي َتسَا َءلُونَ بِ ِه وَاْلأَ ْرحَا َم ۚ إ َّ
[النساء.]1:
صلِ ْح لَكُمْ َأعْمَالَكُ ْم َويَغْ ِفرْ لَكُ ْم
{يا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا اللَّ َه وَقُولُوا َق ْولًا سَدِيدًا ( )70يُ ْ
ُذنُوبَكُ ْم ۚ وَمَن ُيطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ ُه فَقَ ْد فَازَ َفوْزًا َعظِيمًا ([ })71األحزاب].
ب مِن
َصْينَا الَّذِي َن أُوتُوْا الْ ِكتَا َ
أما بعد ،فقد أوصى اهلل األوّلني واآلخرين بالتقوى فقالَ { :ولَقَ ْد و َّ
َقْبلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ َأنِ اتَّقُوْا اهلل} [النساء ،]131:فهذه وصية عظيمة لألولني واآلخرين بالتقوى
املتضمِّنة لألمر والنهي ،وتشريع األحكام ،واجملازاة ملن قام هبذه الوصية بالثواب ،واملعاقبة ملن
ِن هلل مَا فِي السَّ َموَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ
ضيَّعها وأمهلها بأليم العقاب ،وهلذا قال{ :وَإِن تَكْ ُفرُواْ فَإ َّ
وَكَانَ اهلل َغنِيًّا حَمِيدًا} [النساء .]131:ولعظم أثر التقوى يف حياة اخللق ويف أخراهم فقد أمر
اهلل هبا ،وأوجب العمل هبا على عباده يف آيات كثرية ،منها :قوله سبحانه{ :وَاتَّقُوْا َيوْمًا
سبَتْ َوهُ ْم الَ ُي ْظلَمُونَ} [البقرة ،]281:وقوله
س مَّا كَ َ
ُل نَ ْف ٍ
ُترْجَعُونَ فِي ِه ِإلَى اهلل ثُمَّ تُوَفَّى ك ُّ
تعاىل{ :وَاتَّقُوْا َيوْمًا َّال تَجْزِي نَ ْفسٌ عَن نَّ ْفسٍ شَْيئًا وَالَ يُ ْقبَلُ مِْنهَا عَ ْد ٌل وَالَ تَنفَ ُعهَا شَفَاعَ ٌة وَالَ
هُ ْم يُنصَرُونَ} [البقرة ،]48:وقوله جل وعال{ :وَاتَّقُوْا اهلل وَا ْعلَمُوْا أَنَّ اهلل بِكُلِّ شَيْءٍ َعلِي ٌم }
ت لِغَدٍ
س مَّا قَدَّمَ ْ
[البقرة ،]231:وقوله تبارك وتعاىل{ :يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا اهلل وَْلتَن ُظرْ نَ ْف ٌ
وَاتَّقُوا اهلل ِإنَّ اهلل َخبِ ٌري بِمَا تَعْ َملُونَ} [احلشر ،]18:واآليات يف األمر بالتقوى كثرية جداً.
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وأمر هبا النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم ،وحث عليها يف أحاديث كثرية ،منها :عن أيب أمامة رضي
اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيطب يف حجة الوداع فقال" :اتقوا اهلل
ربكم ،وصلّوا مخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدُّوا زكاة أموالِكم ،وأطيعوا ذا أمركم ،تدخلوا
جنة ربكم" رواه الترمذي وصححه األلباين ،وأوصى النيب صلى اهلل عليه وسلم معاذ بن
جبل بالتقوى ،ووصيّته لرجل واحد وصيّة لألمة فقال" :اتقِ اهلل حيثما كنت ،وأتبع السيّئة
احلسنة متحها ،وخالق الناس خبلق حسن" رواه الترمذي ،وقال :هذا حديث حسن صحيح،
ورواه أمحد يف املسند ،واحلاكم وصححه ،ووافقه الذهيب ،وعن العرباض بن سارية رضي اهلل
عنه قال :وعظنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ،وذرفت منها
العيون ،فقلنا يا رسول اهلل كأهنا موعظة مودِّعٍ فأوصنا ،قال" :أوصيكم بتقوى اهلل ،والسّمع
والطاعة  "..رواه أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجه ،وأمحد يف املسند .قال احلافظ ابن رجب
رمحه اهلل( :فهاتان الكلمتان جتمعان سعادة الدنيا واآلخرة) .1وألَمهِّية التقوى دعا النيب صلى اهلل
عليه وسلم ربه فسأله التُّقَى ،فعن ابن مسعود أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقول:
"اللهم إين أسألك اهلدى ،والتقى ،والعفاف ،والغىن" رواه مسلم .وأكثر ما يُدخل اجلنةَ التقوى،
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :سُئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أكثر ما يُدخل
الناسَ اجلنةَ ،فقال" :تقوى اهلل ،وحسن اخللق" رواه الترمذي ،وقال :هذا حديث صحيح
غريب ،وحسنه األلباين ،يف صحيح سنن الترمذي ،ولذا كانت التقوى من األمهية مبكان لضبط
سلوكيات اخللق ،وتعظيم رقابة اخلالق يف قلوهبم ،وكان من أثرها البالغ صالح بيوت املسلمني،
وكما عين اإلسالم عناية بالغة باألسرة املسلمة حال إنشائها وتكوينها ،فإنه كذلك أوىل اهتماماً
هبا حال انتهاء العالقة؛ ليبقى املسلم يف كل مسارات حياته مستوف كل حقوقه ،وكذلك مؤ ٍد
ملا عليه من واجبات ،فليس معىن إيقاع الطالق ،وانفصال العالقة الزوجية لتبني املرأة من رجلها
– سواء أكانت بينونة كربى أو صغرى  -أن يضيع ما بينهما من أوالد وتضيع حقوق املرأة،
أو تضيع حقوق الرجل ،ليس ذلك من اإلسالم يف شيء ،فقد رتب اإلسالم حقوقا للمطلقة
وحقوقا للمطلق وحقوقا ألبنائهما ،مبا حيقق التعاون املشترك يف تربية األبناء تربية سليمة يف ظل
التقوى ،واليسر يف شريعة اإلسالم ،لذا جتد أن سورة الطالق تربط مسألة الطالق بعقيدة
اإلسالم ،واألمر بتقوى اهلل تعاىل ،لذا جتد أن التزام الرجل بتلك احلقوق جتاه زوجته ،والتزامها
هي مبثل ذلك جتاه زوجها حال إيقاع الطالق بينهما ،هلو دليل حتقق التقوى يف قلوهبما ،وأن
 1جامع العلوم واحلكم ،البن رجب.)116/2( ،
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التعسف يف ذلك دلي ٌل على خلوّ القلب من اإلميان .ولذا كان هذا املبحث (التقوى أمهيتها
وأثرها من خالل سورة الطالق ،دراسة موضوعية) .الذي ينبئ عن أمهية التقوى وأثرها يف
تقومي احلياة بكامل تفصيالهتا ال سيما احلياة األسرية اليت هي منشأ اجملتمع وقوته وقوامه.
وستكون خطة البحث كالتايل:
املقدمة:
 .1أمهية املوضوع.
 .2خطة البحث.
 .3منهج البحث.
التمهيد:
 .1املراد بالتقوى لغة وشرعاً.
 .2التعريف بسورة الطالق.
املبحث األول :الطالق الشرعي ،حكمه ووصفه ،وأثر التقوى فيه ،وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :حتديد الطالق الشرعي.
املطلب الثاين :األحكام املترتبة عليه ،وحِكم التشريع يف ذلك.
املطلب الثالث :أثر التقوى فيه.
املبحث الثاين :عِدد النساء املذكورات يف سورة الطالق وأثر التقوى فيها ،وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :عِدد النساء املذكورة يف سورة الطالق وأحكامها.
املطلب الثاينِ :حكم التشريع يف أحكام عِدد النساء.
املطلب الثالث :أثر التقوى فيها.
املبحث الثالث :أحكام املطلقات وأثر التقوى فيها ،وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول :النفقة والسكىن.
املطلب الثاين :الرضاع.
املطلب الثالث :عدم اإلضرار هبن.
املطلب الرابع :أثر التقوى فيها.
املبحث الرابع :ذكر القرية العاصية ،واألمر بالتقوى ،وجزاء اإلميان والعمل الصاح ،وفيه
مطلبان:
4



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
املطلب األول :ذكر القرية العاصية وجزاهها.
املطلب الثاين :األمر بالتقوى ،وجزاء اإلميان والعمل الصاح.
اخلامتة:
الفهارس:
 .1فهرس اآليات.
 .2فهرس املراجع واملصادر.
 .3فهرس حمتويات البحث.
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واملنهج يف هذا البحث منهج موضوعي ،حيث املقصد دراسة أثر التقوى وأمهيتها من خالل
سورة الطالق ،فقمت بدراسة اآليات حسب خطة البحث ،وتتبع األحكام الفقهية يف مذاهب
الفقه ،وكذلك أقوال املفسرين ،وقمت بعزو األقوال ألصحاهبا ،وكذلك األحاديث أوردت
خترجيها يف املنت.
وإين ألشكر اهلل القائل سبحانه يف حمكم التنزيل{ :وَإِ ْذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ َلئِ ْن شَكَ ْرتُ ْم ألَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِ ْن
ِن عَذَابِي َلشَدِي ٌد} [إبراهيم ،]7:الذي يسّر وأعان على إمتام هذا البحث ،فاحلمد
كَفَ ْرتُمْ إ َّ
والشكر هلل عز وجلّ الذي أعانين على إجناز هذا البحث ،فأسأل اهلل العلي القدير أن جيعل ما
ُقدم جيري يف ميزان احلسنات وأن جيعل هذا العمل من الباقيات الصاحلات ،وآخر دعوانا احلمد
هلل رب العاملني.
الباحث
سعيد بن حممد آل ثابت
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التمهيد:
 .1املراد بالتقوى لغة وشرعاً.
 .2التعريف بسورة الطالق.
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 .1املراد بالتقوى لغة وشرعاً:
التقوى لغة :احلذر ،يقال :اتقيت الشيء ،وتَقَْيتُ ُه أتقيه تُقَى ،وتِقيَّةً ،وتِقاءً :حذرتُه .وقوله :
{ ُه َو أَ ْهلُ التَّ ْقوَى وََأ ْهلُ الْـمَغْ ِفرَةِ }[املدثر ،]56:أي هو أه ٌل أن ُيتّقى عقابه ،وأهل أن يُعمل
ت به شيئاً،
مبا يُؤدّي إىل مغفرته .،والوِقاءُ والوَقاء والوِقايةُ والوَقاي ُة والوُقايةُ والواقِي ُة كلُّ ما وَقيْ َ
ويف احلديث" :كنا إِذا ا ْحمَرَّ البَأْسُ اتَّقَينا برسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم" ،أَي جعلناه وِقاية لنا
العدو به وقُمْنا َخلْفَه وِقاية".2
من العَ ُدوّ قُدَّامَنا وا ْستَقَْبلْنا َّ
وقد اختلفت معاين كلمة التقوى وتعددت يف اصطالح أهل العلم واملفسرين ،يقول الشريف
اجلرجاين :وعند أهل احلقيقة :هو االحتراز بطاعة اهلل عن عقوبته ،وهو صيانة النفس عما
تستحق به العقوبة من فعل أو ترك ،والتقوى يف الطاعة :يراد هبا اإلخالص ،ويف املعصية :يراد
هبا الترك واحلذر ،وقيل :أن يتقي العبد ما سوى اهلل تعاىل ،وقيل :احملافظة على آداب الشريعة،
وقيل :جمانبة كل ما يبعدك عن اهلل تعاىل ،وقيل :ترك حظوظ النفس ومباينة النهى ،وقيل :أال
ترى نفسك خرياً من أحد ،وقيل :ترك ما دون اهلل ،واملتبع عندهم ،هو الذي اتقي متابعة
اهلوى ،وقيل :االهتداء بالنيب عليه السالم قوالً وفعالً.3
وأصل التقوى :أن جيعل العبد بينه وبني ما خيافه وحيذره وقايةً تقيه منه ،فتقوى العبد لربه :أن
جيعل بينه وبني ما خيشاه من ربه :من غضبه وسخطه ،وعقابه وقاي ًة من ذلك .وهو فعل طاعته
واجتناب معصيته ،4فظهر من ذلك أن حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب رمحه اهلل:
(التقوى أن تعمل بطاعة اهلل على نور من اهلل ترجو ثواب اهلل ،وأن تترك معصية اهلل على نور
من اهلل ختاف عقاب اهلل).5

 2انظر :لسان العرب ،البن منظور ،باب الياء ،فصل الواو ،مادة (وقي) ،)402/15( ،والقاموس احمليط ،باب
الياء ،فصل الواو ،مادة (وقى).)1731( ،
 3التعريفات ،للشريف اجلرجاين (.)48-47
 4جامع العلوم واحلكم ،البن رجب ،)398/1( ،وانظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير،
(.)181/2
 5جامع العلوم واحلكم ،البن رجب.)400/1( ،
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ويدخل يف التقوى الكاملة :فعل الواجبات ،وترك احملرّمات ،والشبهات ،ورمبا دخل فيها بعد
ذلك فع ُل املندوبات ،وترك املكروهات ،وهو أعلى درجات التقوى ،6وقد عرّف التقوى
الكاملة الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود  يف تفسريه لقول اهلل { :اتَّقُواْ اهلل حَقَّ
تُقَاتِهِ}[آل عمران ،]102:فقال( :أن يُطاع فال يُعصَى ،ويُذكر فال يُنسَى ،وأن يُشكر فال يُكفر) رواه
الطرباين ،يف املعجم الكبري ،واحلاكم يف املستدرك ،وابن جرير يف جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل( :وشكره يدخل فيه مجيع فعل الطاعات ،ومعىن ذكره
فال يُنسى :ذكر العبد بقلبه ألوامر اهلل يف حركاته ،وسكناته ،وكلماته :فيمتثلها ،ولنواهيه يف
ذلك كله فيجتنبها).7
{اتقُواْ اهلل حَقَّ تُقَاتِهِ} بَيَّنه قوله تعاىل{ :فاتَّقُوا
وذكر اإلمام القرطيب رمحه اهلل(:أن قول اهلل َّ :
اهلل مَا ا ْسَت َط ْعتُ ْم}[التغابن ،]16:وأن املعىن :فاتقوا اهلل حق تقاته ما استطعتم ،وبيّن أن هذا
أصوب من القول بالنسخ؛ ألن النسخ إمنا يكون عند عدم اجلمع ،واجلمع ممكن فهو أوىل).8
وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب احملرّمات ،كما قال أبو هريرة  وسُئل عن التقوى؟
فقال( :هل أخذت طريقاً ذا شوكٍ؟ قال :نعم ،قال :فكيف صنعت؟ قال :إذا رأيت الشو َك
عدلتُ عنه ،أو جاوزتُه ،أو قصرتُ عنه ،قال :ذاك التقوى ،وأخذ هذا املعىن ابن املعتز ،فقال:
التقى
فهو
وكبريَها
صغريَها
الذنوب
خلِّ
واصنع
ال

كماشٍ
حتقرن
َّ

فوق
صغرية

أرض

الشوك

حيذر

إن

اجلبالَ

من

ما

يَرَى
احلصى

9

وقد تكرر لفظ التقوى يف مواضع متفرقة من القرآن الكرمي وجندها تشمل معاين متعددة وخمتلفة
حسب السياق الذي جاءت به يف كل آية ،وقد حتمل أحيانا نفس املعىن وإن اختلفت آيات
ورودها ،ومن ذلك ما يلي:
التقوى خري الزاد وهي زاد اآلخرة يقول اهلل تعاىل } :وَمَا تَفْعَلُوا ِم ْن َخْي ٍر َي ْعلَمْهُ اللَّهُ َوتَزَوَّدُوا
ِن َخيْرَ الزَّا ِد التَّ ْقوَى وَاتَّقُو ِن يَا أُولِي الَْأْلبَابِ{[البقرة  ،]197 :قال مقاتل بن حيان( :ملا
فَإ َّ
 6جامع العلوم واحلكم ،البن رجب.)399/1( ،
 7جامع العلوم واحلكم ،البن رجب. )401/1( ،
 8انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب. )166/4( ،
 9جامع العلوم واحلكم ،البن رجب.)402/1( ،
9
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نزلت هذه اآليةَ { :وتَزَوَّدُوا} قام رجل من فقراء املسلمني فقال :يا رسول اهلل ،ما جند زادًا
نتزوده .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :تزود ما تكف به وجهك عن الناس ،وخري ما
تزودمت التقوى" .رواه ابن أيب حامت .يقول ابن كثري( :ملا أمرهم بالزاد للسفر يف الدنيا أرشدهم
إىل زاد اآلخرة ،وهو استصحاب التقوى إليها).10
والتقوى رادع وزاجر للمؤمن عن فعل الشر وارتكاب املآمث ،يقول الراغب األصفهاين يف تفسري
قوله تعاىلَ } :وتَعَاوَُنوا عَلَى اْلبِرِّ وَالتَّ ْقوَى{[املائدة ]2:والتقوى :اجتناب املآمث ،فكأنه قيل
11
تعاونوا على فعل اخلري وترك الشر.
والتقوى خري لباس قال اهلل تعاىل{ :ولباس التقوى ذلك خري}[األعراف ،]26:فسرها القرطيب
س
س التَّ ْقوَى} :احلياء .وقال ابن عباس{ :لِبَا ُ
بقوله :بني أن التقوى خري لباس ،وقيل {ِلبَا ُ
التَّ ْقوَى} هو العمل الصاح .وعنه أيضا :السمت احلسن يف الوجه .وقيل :ما علمه عز وجل
س التَّ ْقوَى} لبس الصوف واخلشن من الثياب ،مما يتواضع به هلل تعاىل
وهدى به .وقيلِ{ :لبَا ُ
س التَّ ْقوَى" الدرع واملغفر؛ والساعدان،
ويتعبد له خري من غريه .وقال زيد بن عليِ" :لبَا ُ
والساقان ،يتقى هبما يف احلرب .وقال عروة بن الزبري :هو اخلشية هلل .وقيل :هو استشعار تقوى
اهلل تعاىل فيما أمر به وهنى عنه.12
كل بنيان أسس على التقوى فهو خري ،مادياً كان أو معنوياً ،قال اهلل تعاىلَ} :أفَ َم ْن أَسَّسَ ُبْنيَاَن ُه
ف هَارٍ فَاْنهَارَ بِهِ فِي نَارِ
َعلَى تَ ْقوَى ِم َن اللَّهِ وَ ِرضْوَا ٍن َخْي ٌر أَ ْم َمنْ أَسَّسَ ُبنْيَانَهُ َعلَى شَفَا ُجرُ ٍ
َجهَنَّ َم وَاللَّ ُه ال َيهْدِي الْ َقوْمَ الظَّالِمِنيَ{[التوبة ،]109 :فسرها اإلمام الطربي بقوله( :أيُّ هؤالء
الذين بنوا املساجد خري ،أيها الناس ،عندكم :الذين ابتدأوا بناء مسجدهم على اتقاء اهلل،
بطاعتهم يف بنائه ،وأداء فرائضه ورضًى من اهلل لبنائهم ما بنوه من ذلك ،وفعلهم ما فعلوه خ ٌري،
أم الذين ابتدأوا بناءَ مسجدهم على شفا جُرفٍ هارٍ؟ أيّ هذين الفريقني خري؟ وأيّ هذين
البناءين أثبت؟ أمَن ابتدأ أساس بنائه على طاعة اهلل ،وعلمٍ منه بأن بناءه هلل طاعة ،واهلل به
راضٍ ،أم من ابتدأه بنفاق وضالل ،وعلى غري بصرية منه بصواب فعله من خطئه).13

 10تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)548-549/1( ،
 11تفسري األصفهاين.(260/ 4( ،
 12اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل القرطيب.)184-185/7( ،
 13جامع البيان يف تأويل القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)492-491/14( ،
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التقوى وسيلة قبول القول والعمل من اهلل تعاىل ونيل الثواب عليهما ،قال اهلل تعاىلَ} :ل ْن َينَا َل
ك سَخَّ َرهَا لَكُ ْم ِلتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
اللَّ َه لُحُو ُمهَا وَال دِمَا ُههَا َولَ ِكنْ يَنَالُهُ التَّ ْقوَى ِمنْكُمْ كَ َذِل َ
سنِنيَ{ [احلج .]37:فسرها ابن كثري بقوله( :إمنا شرع لكم حنر هذه اهلدايا
حِ
هَدَاكُ ْم َوبَشِّرِ الْمُ ْ
والضحايا ،لتذكروه عند ذحبها ،فإنه اخلالق الرازق ،ال أنه يناله شيء من حلومها وال دمائها،
فإنه تعاىل هو الغين عما سواه ...فمعناه :أنه سيق لتحقيق القبول من اهلل ملن أخلص يف
عمله).14
وكلمة التقوى هي كلمة التوحيد و شهادة أن "ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل"  ،و هي اليت
يُتقى هبا من الشرك قاهلا عدد من كبار املفسرين يف تأويلهم لقول اهلل عز و جل يف سورة
الفتح} :إِ ْذ جَ َع َل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي ُقلُوبِهِ ُم الْحَمِيَّةَ َحمِيَّةَ الْجَا ِهلِيَّةِ َفَأْن َزلَ اللَّ ُه سَكِيَنتَهُ َعلَى رَسُولِهِ
ني وََأْلزَ َم ُه ْم َكلِمَةَ التَّ ْقوَى وَكَانُوا أَحَقَّ ِبهَا وَأَ ْهَلهَا وَكَا َن اللَّ ُه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا{
وَ َعلَى الْ ُمؤْمِِن َ
[الفتح .]26:قال الطربي( :وهي ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،استكرب عنها املشركون يوم
احلُدَيبية ،يوم كاتبهم رسول اهلل صَلَّى اهلل عََلْي ِه وَسَلَّم على قضية املدّة .وعن علي رضي اهلل عنه،
يف قوله {وَأَْلزَ َمهُمْ َكلِمَةَ التَّ ْقوَى} قال :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب .وعن ابن عباس ،قوله
"وَأَلْزَ َمهُمْ كَلِمَةَ التَّ ْقوَى" يقول :شهادة أن ال إله إال اهلل ،فهي كلمة التقوى ،يقول :فهي رأس
التقوى).15
و هذا ما ذهب إليه مجع من الصحابة و أهل التفسري كالقرطيب الذي قال يف قوله تعاىل:
{وََألْزَمَهُ ْم َكلِمَةَ التَّ ْقوَى} قيل :ال إله إال اهلل .وهو قول علي وابن عمر وابن عباس ،وعمرو بن
ميمون وجماهد وقتادة وعكرمة والضحاك ،وسلمة بن كهيل وعبيد بن عمري وطلحة بن
مصرف ،والربيع والسدي وابن زيد ،وقال عطاء اخلرساين ،وزاد "حممد رسول اهلل" .وعن علي
وابن عمر أيضا هي ال إله إال اهلل واهلل أكرب .وقال عطاء بن أيب رباح وجماهد أيضا :هي ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير .وقال الزهري  :بسم
اهلل الرمحن الرحيم .يعين أن املشركني مل يقروا هبذه الكلمة ،فخص اهلل هبا املؤمنني .وعن جماهد

 14تفسريالقرآن العظيم ،البن كثري.)431/5( ،
 15جامع البيان يف تأويل القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)254-253-252/ 22( ،
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أيضا أن "كلمة التقوى" اإلخالص .16وزاد ابن كثري يف تفسريه على ما سبق( :وقال سعيد بن
جبري{ :وَأَْلزَ َمهُمْ َكلِمَ َة التَّ ْقوَى} قال :ال إله إال اهلل واجلهاد يف سبيله).17
وأما معىن لفظ التقوى يف قوله تعاىل} :يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ِإذَا َتنَا َجْيتُ ْم فَلَا َتَتنَا َجوْا بِالْإِْثمِ
حشَرُونَ{ [اجملادلة:
اللهَ الَّذِي ِإَليْهِ تُ ْ
صيَتِ الرَّسُولِ َوَتنَا َجوْا بِاْلبِرِّ وَالتَّ ْقوَى وَاتَّقُوا َّ
وَالْعُ ْدوَانِ وَمَعْ ِ
 ، ]9فيُحمل معناه على املعىن الذي سبق أن فسرت به الكلمة يف اآلية الثانية من سورة املائدة.
وقوله عز وجلُ } :هوَ أَهْ ُل التَّ ْقوَى وَأَ ْه ُل الْمَغْ ِفرَةِ{ [املدثر( ،]56:يقول تعاىل ذكره :اهلل أهل
أن يتقي عبادُه عقابَه على معصيتهم إياه ،فيجتنبوا معاصيه ،ويُسارعوا إىل طاعته ،و عن قتادة
{ ُهوَ َأ ْهلُ التَّ ْقوَى وََأ ْه ُل الْمَغْ ِفرَةِ} :ربنا حمقوق أن تتقى حمارمه ،وهو أهل املغفرة يغفر الذنوب.
وقال :أهل أن تتقى حمارمه.)18
 .2التعريف بسورة الطالق:
شرَةَ آيَ ًة فِي
قال اإلمام القرطيب( :سورة الطالق مدنية يف قول اجلميع)َ (،19وعَدَ ُد آِيهَا اْثَنتَا عَ ْ
شرَةَ آيَةًَ ،وهِيَ مَعْدُو َدةٌ السَّادِسَةَ وَالتِّسْ ِعنيَ فِي تَرْتِيبِ
َدهَا َأ ْهلُ اْلبَصْرَ ِة إِحْدَى َع ْ
عَدَدِ الْأَ ْكثَرَِ .وع َّ
السوَرِ ِعنْدَ جَابِ ِر بْ ِن َزيْدٍ نَ َزلَتْ بَعْ َد سُورَةِ اْلِإْنسَا ِن وََقْبلَ سُورَ ِة اْلبَِّينَةِ( .20وأخرج ابن
ُنزُولِ ُّ
الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال :نزلت يف املدينة .21ومسيت
بسورة الطالق لورود الطالق فيها ومساها ابن مسعود رضي اهلل عنه بالنساء القصرى قال:
أُن ِزلَتْ سورةُ النساءِ القُصرَى بعدَ الطُّولَى .رواه البخاري ،وورد يف سبب نزول مطلعها أقوال،
منها أهنا نزلت حني طلق النيب صلى اهلل عليه وسلم حفصه بنت عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنهما ،فقيل له :راجعها فإهنا صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك يف اجلنة ،وهو قول
هلل عنهما ملا طلَّق امرأةً له وهي
قتادة .22وقيل نزلت يف عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي ا ُ
ض تطليقةً واحدةً ،فأمره رسو ُل اهللِ صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّمَ أن يرجعها مث ميسكها حىت تطهرَ،
حائ ٌ
مث حتيض عنده حيض ًة أخرى ،مث ميهلها حىت تطهرَ من حيضها ،فإن أراد أن يطلِّقها فليطلِّقها
 16اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل القرطيب.)289/16( ،
 17تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)346/7( ،
18جامع البيان يف تأويل القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)44/24( ،
 19اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل القرطيب.)147/18( ،
 20التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)293/28( ،
 21ينظر الدر املنثور يف التفسري املأثور ،للسيوطي.)349/6( ،
 22ينظر جامع البيان يف تأويل القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)436/23( ،
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هلل أن تُطلَّق هلا النساءُ .رواه البخاري.
حني تطهرُ من قبل أن جيامعها :فتلك العد ُة اليت أمر ا ُ
وقيل نزلت لبيان شرع مبتدأ ،وذكر هذا القول ابن العريب وصححه متعلال بعدم ورود شيء
صحيح يف سبب نزوهلا.23
الطلَاقِ وَمَا يَعْ ُقبُهُ ِم َن الْعِدَّةِ
مقصد السورة( :الْغَ َرضُ ِم ْن آيَاتِ هَ ِذهِ السُّو َرةِ تَحْدِيدُ أَحْكَامِ َّ
وَاْلإِ ْرضَاعِ وَاْلِإنْفَاقِ وَاْلإِسْكَانِ؛ َتتْمِيمًا ِل ْلأَحْكَامِ الْمَذْكُورَ ِة فِي سُورَةِ اْلبَ َقرَةِ ،وَالْإِميَا ُء ِإلَى حِ ْكمَةِ
ضيِيقِ َعلَْيهِنَّ ،وَاْلإِ ْشهَادُ َعلَى َّالتطْلِيقِ َوعَلَى
ضرَارِ بِالْ ُمطَلَّقَاتِ وَالتَّ ْ
َالن ْه ُي َعنِ اْلِإ ْ
ع الْعِدَّةِ ،و َّ
شَرْ ِ
َالتشَا ُورِ َبْينَ الَْأَبوَْينِ فِي شَ ْأ ِن
ع الْ ُمطََّلقَةِ اْبَنهَا بِأَ ْجرٍ َعلَى اللَّهِ ،وَاْلأَ ْمرُ بِالِاْئتِمَارِ و َّ
الْمُرَاجَعَةِ ،وَإِ ْرضَا ُ
جعَ ُل
َأ ْولَا ِدهِمَا ،وَتَخََّللَ َذلِكَ اْلأَمْ ُر بِاْلمُحَاَفظَةِ الْ َوعْدُ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّ ُد مَنْ يَتَّقِي اللَّهَ وَيََّتبِ ُع حُدُودَهُ َويَ ْ
َن اللَّهَ َوضَ َع لِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمَ ُه لَا يُعْجِزُ ُه َتْنفِيذُ أَحْكَامِهِ،
لَ ُه ِمنْ أَ ْمرِهِ ُيسْرًا َويُكَفِّرُ َعنْ ُه سَِّيئَاتِهِ وَأ َّ
سلِمِنيَ عَلَى
ك بِالْمَ ْو ِعظَ ِة بِحَالِ اْلأُمَمِ الَّذِينَ َعَتوْا عَ ْن أَمْ ِر اللَّهِ وَرُ ُسلِهِ وَ ُهوَ حَثٌّ ِللْ ُم ْ
وَُأعْقِبَ َذلِ َ
ف الْ ُعتُوِّ عَنِ اْلأَ ْمرِ،
الْعَ َملِ بِمَا أَمَ َرهُمْ بِهِ اهلل َورَسُوله صَلَّى اهللُ عََليْهِ وَ َسلَّ َم لِئَلَّا يَحِقَّ َعلَْيهِمْ َوصْ ُ
ت َوصَادِرٌ َعنْ عِلْ ِم اللَّ ِه وَقُ ْد َرِت ِه تَعَالَى).24
َزلٌ مِ َن السَّمَاوَا ِ
ف وَحْ ِي اللَّ ِه تَعَالَى بِأَنَّهُ ُمن َّ
شرِي ُ
َوَت ْ

 23ينظر أحكام القران ،أليب بكر ابن العريب.)269/4( ،
 24التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)293/28( ،
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املبحث األول :الطالق الشرعي ،حكمه
ووصفه ،وأثر التقوى فيه ،وحتته ثالثة
مطالب:
املطلب األول :حتديد الطالق الشرعي.
املطلب الثاين :األحكام املترتبة عليه،
وحكم التشريع يف ذلك.
املطلب الثالث :أثر التقوى فيه.
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(الطالق يف اللغة حل الوثاق ،مشتق من اإلطالق وهو اإلرسال والترك ،قال ابن منظور( :الطَّلْق
طَلق املخاض عند الوِالدة ،الطَّلْق وجَع الوالدة ،وطالق النساء ملعنيني أحدمها حل عقدة النكاح
ق فِي ُعرْفِ الْفُ َقهَا ِء ُهوَ :رَفْ ُع َقْيدِ النِّكَاحِ فِي
واآلخر مبعىن التخلية واإلرسال) ( ،25وَالطَّالَ ُ
ظ مَخْصُوصٍ َأ ْو مَا يَقُو ُم مَقَامَهُ) .26ويف حاشية الروض املربع( :الطالق:
الْحَال َأ ِو الْمَآل ِبلَفْ ٍ
وهو يف اللغة التخلية ،يقال :طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت ،واإلطالق اإلرسال،
شرُوعٌ،
ِل َقيْدِ النِّكَاحَِ .و ُهوَ َم ْ
(الطلَاقُ :ح ُّ
وشرعا :حل قيد النكاح أو بعضه) .27وأما حكمهَّ :
َرتَا ِن
ب وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ أَمَّا الْ ِكتَابُ فَقَوْلُ اللَّ ِه تَعَالَى {الطَّالقُ م َّ
شرُوعَِّيتِهِ الْكِتَا ُ
صلُ فِي َم ْ
وَالَْأ ْ
سرِيحٌ بِِإ ْحسَانٍ} [البقرة . ]229 :وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَُّيهَا َّالنبِيُّ إِذَا طََّلقْتُ ُم
َفإِ ْمسَا ٌك بِمَ ْعرُوفٍ أَ ْو َت ْ
ك الزَّوْجِ وَحْ َدهُ ،وَقَ ْد
ق أَنَّهُ ِم ْل ُ
ِّالنسَاءَ َفطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَِّتهِنَّ} [الطالق( .28)]1 :وَا ْألصْل فِي الطَّالَ ِ
يَقُو ُم بِهِ َغيْ ُرهُ بِِإنَاَبتِهِ ،كَمَا فِي اْلوَكَالَ ِة وَالتَّ ْفوِيضَِ ،أوْ بِدُونِ ِإنَابَةٍ ،كَالْقَاضِي فِي بَ ْعضِ ا ْأل ْحوَال،
ِلزوْجِ يُحْ ِدثُهُ بِالَ سَبَبٍ،
ف مَمْلُو ٌك ل َّ
قَال الشِّ ْربِينِيُّ فِي تَ ْعرِيفِ الطَّالَقِ نَقْالً َعنِ َّالتهْذِيبِ :تَصَرُّ ٌ
َفيَ ْقطَ ُع النِّكَاحَ)( ،29وهو خيتلف باختالف الظروف واألحوال :تارة يكون مباحًا ،وتارة يكون
مكروهًا ،وتارة يكون مستحباً ،وتارة يكون واجبًا ،وتارة يكون حرامًا ،فتأيت عليه األحكام
اخلمسة .فيكون مباحًا إذا احتاج إليه الزوج؛ لسوء خلق املرأة ،والتضرر هبا ،مع عدم حصول
الغرض من الزواج مع البقاء عليه .ويكره الطالق إذا كان لغري حاجة؛ بأن كانت حال
الزوجني مستقيمة ،وعند بعض األئمة حيرم يف هذه احلال؛ حلديث" :أبغض احلالل إىل
اهلل الطالق" ،رواه أبو داود وابن ماجه ،ورجاله ثقات .فسماه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
هذا احلديث حالالً ،مع كونه مبغوضًا عند اهلل ،فدل على كراهته يف تلك احلال مع إباحته،
ووجه كراهته :أن فيه إزالة للنكاح املشتمل على املصاح املطلوبة شرعًا .ويستحب الطالق يف
حال احلاجة إليه حبيث يكون يف البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة؛ كما يف حال الشقاق
 25لسان العرب.)225/10( ،
 26املوسوعة الفقهية الكويتية.)5/29( ،
 27حاشية الروض املربع ،البن قاسم.)482/6( ،
 28املغين ،البن قدامة.)363/7( ،
 29مغين احملتاج (.)279 / 3
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بينها وبني الزوج ،ويف حال كراهتها له؛ فإن يف بقاء النكاح مع هذه احلال ضررًا على الزوجة،
والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول" :ال ضرر وال ضرار" .وجيب الطالق على الزوج إذا كانت
الزوجة غري مستقيمة يف دينها؛ كما إذا كانت تترك الصالة أو تؤخرها عن وقتها ،ومل يستطع
تقوميها ،أو كانت غري نزيهة يف عرضها؛ فيجب عليه طالقها يف تلك احلال على أصح القولني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل" :إذا كانت تزين؛ مل يكن له أن ميسكها على تلك احلال،
وإال؛ كان ديوث" ،وكذا إذا كان الزوج غري مستقيم يف دينه؛ وجب على الزوجة
طلب الطالق منه ،أو مفارقته خبلع وفدية ،وال معه وهو مضيع لدينه .وكذا جيب على
الزوج الطالق إذا آىل من زوجته؛ بأن حلف على ترك وطئها ،ومضت عليه أربعة أشهر ،وأىب
أن يطأها ويكفر عن ميينه ،بل استمر على االمتناع عن وطئها؛ فإنه حينئذ جيب عليه طالقها،
ِن اللَّهَ َغفُو ٌر
ص أَ ْربَعَةِ أَ ْش ُهرٍ فَِإ ْن فَاءُوا فَإ َّ
وجيرب عليه؛ لقوله تعاىلِ{ :للَّذِينَ ُيؤْلُونَ ِمنْ ِنسَاِئهِمْ تَرَُّب ُ
ِن اللَّهَ سَمِي ٌع عَلِي ٌم} ،وحيرم الطالق على الزوج يف حال حيض
رَحِي ٌم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَإ َّ
الزوجة ونفاسها ويف طهر وطئها فيه ومل يتبني محلها ،وكذا إذا طلقها ثالثًا .ودليل
َرتَانِ} ،وقال تعاىل{ :يَا
ق م َّ
مشروعية الطالق الكتاب والسنة واإلمجاع ،قال تعاىل{ :الطَّال ُ
أَُّيهَا َّالنبِيُّ إِذَا طَلَّ ْقتُ ُم ِّالنسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَِّت ِهنّ} ،وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
"إمنا الطالق ملن أخذ بالساق" ،رواه ابن ماجه والدارقطين ،ولغريه من األحاديث .وقد حكى
اإلمجاع على مشروعية الطالق غري واحد من أهل العلم).30
األحكام املترتبة على الطالق:
أ.
اللهَ
ِدتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا َّ
قال اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّهَا َّالنبِيُّ إِذَا طَلَّ ْقتُ ُم ِّالنسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِع َّ
اللهِ
رَبَّكُ ْم ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن ُبيُوِتهِنَّ َولَا يَخْ ُر ْجنَ إِلَّا أَن يَ ْأِتنيَ بِفَاحِشَةٍ ُّمبَِّينَةٍ ۖ وَتِ ْلكَ حُدُو ُد َّ
َل اللَّهَ ُيحْ ِد ُ
ۖ وَمَن َيتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ ِه فَقَ ْد َظلَ َم نَ ْفسَ ُه ۖ لَا تَ ْدرِي لَع َّ
ث بَعْدَ َٰذَِلكَ أَ ْمرًا ( )1فَإِذَا
ي عَ ْد ٍل مِّنكُ ْم وَأَقِيمُوا
َبلَغْنَ أَ َجلَهُنَّ فَأَ ْمسِكُوهُنَّ بِمَ ْعرُوفٍ َأوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَ ْعرُوفٍ وَأَ ْشهِدُوا َذوَ ْ
ِاللهِ وَالَْيوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل َّل ُه
ظ بِهِ مَن كَانَ ُيؤْ ِم ُن ب َّ
الشهَا َدةَ لِلَّهِ ۖ ََٰذلِكُ ْم يُوعَ ُ
َّ
مَخْ َرجًا ([ })2الطالق] .من خالل اآليات فاألحكام املترتبة على الطالق ما يلي:

 30امللخص الفقهي ،لصاح الفوزان.)387-386/2( ،
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 .1إحصاء العدة :لقوله تعاىل{( :فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَِّتهِنَّ} أي :ألجل عدهتن ،بأن يطلقها
زوجها وهي طاهر ،يف طهر مل جيامعها فيه ،فهذا الطالق هو الذي تكون العدة فيه واضحة
بينة ،خبالف ما لو طلقها وهي حائض ،فإهنا ال حتتسب تلك احليضة ،اليت وقع فيها الطالق،
وتطول عليها العدة بسبب ذلك ،وكذلك لو طلقها يف طهر وطئ فيه ،فإنه ال يؤمن محلها ،فال
يتبني و ال يتضح بأي عدة تعتد ،وأمر تعاىل بإحصاء العدة ،أي :ضبطها باحليض إن كانت
حتيض ،أو باألشهر إن مل تكن حتيض ،وليست حامالً فإن يف إحصائها أداء حلق اهلل ،وحق
الزوج املطلق ،وحق من سيتزوجها بعد ،وحقها يف النفقة وحنوها فإذا ضبطت عدهتا ،علمت
حاهلا على بصرية ،وعلم ما يترتب عليها من احلقوق ،وما هلا منها ،وهذا األمر بإحصاء العدة،
صطِالَحِ :هِيَ ا ْس ٌم
يتوجه للزوج وللمرأة ،إن كانت مكلفة ،وإال فلوليها) .31و(العدة يف ا ِال ْ
ص فِيهَا الْمَرَْأةُ لِمَ ْعرِفَةِ َبرَا َءةِ رَحِ ِمهَاَ ،أ ْو لِلتَّعَبُّدِ َأوْ ِلتَفَجُّ ِعهَا َعلَى َز ْو ِجهَا) .32و(َقوْلُ ُه
لِمُدَّةٍ َتَترََّب ُ
َن َغْيرَ الْمَ ْدخُو ِل ِبهَا لَا عِدَّةَ عََلْيهَاَ ،ولَ ُه َأ ْن
تَعَالَى{ :وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يَ ْعنِي فِي الْمَ ْدخُولِ ِبهَاِ ،لأ َّ
ِل لَهُ فِي
خطَّابَِ .ولَا تَح ُّ
ث َقبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةَِ ،ويَكُو ُن بَعْ َدهَا كَأَحَدِ الْ ُ
يُرَاجِ َعهَا فِيمَا ُدوِّنَ َّالثلَا ِ
َّالثلَاثِ إِلَّا بَعْدَ َزوْجٍ)( .33قَا َل اْب ُن عُمَرَ :وَقَرَأَ َّالنبِيِّ صَلَّى اللَّ ُه َعَليْهِ وَ َسلَّمَ {يَا أَُّيهَا َّالنبِيُّ إِذا
ش َع ْن مَاِلكِ ْبنِ الْحَا ِرثِ َعنْ َعبْدِ الرَّحْ َمنِ بْ ِن
ِدِتهِنَّ} ،وَقَالَ الَْأعْمَ ُ
طَلَّ ْقتُ ُم النِّساءَ َفطَلِّقُوهُنَّ لِع َّ
ي عَ ِن
الطهْرُ ِمنْ َغيْرِ جِمَاعٍ ،وَ ُروِ َ
يَزِيدَ عَنْ َعبْدِ اللَّهِ يف قوله تعاىلَ{ :فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَِّتهِنَّ} قَالَُّ :
سنِ وَاْبنِ سِريِينَ وقَتَادَةَ ،وَ َميْمُونِ ْبنِ ِمهْرانَ وَمُقَاِتلِ ْبنِ حَيَّا َن
حَ
اْبنِ عُ َمرَ وَ َعطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْ َ
ِمْث ُل َذِلكََ ،و ُهوَ ِروَايَ ٌة عَنْ عِ ْكرِمَةَ ،وَالضَّحَّاكِ .وَقَالَ َعلِيُّ ْب ُن َأبِي َطلْحَةَ َعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَ ْولِهِ
ض َولَا يف طهر قد جامعها فيه ،ولكن
تَعَالَىَ{ :فطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَِّتهِنَّ} َقالَ :لَا يُطَلِّ ْقهَا َو ِهيَ حَاِئ ٌ
ت طَلِّ ْقهَا تَ ْطلِيقَةً .وَقَا َل عِ ْكرِمَةُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الْعِدَّةُ الطُّهْ ُر
ت َو َطهُ َر ْ
يتركها حَتَّى إِذَا حَاضَ ْ
حيْضَ ُة َأنْ ُيطَلِّ َقهَا ُحْبلَى ُمسَْتبِينًا حَ ْملَهَا َولَا ُيطَلِّ َقهَا ،وَقَ ْد طَافَ عََلْيهَا َولَا يَدْرِي حُبْلَى
وَالْ ُقرْءُ الْ َ
ق
هِيَ أم ال .ومن هاهنا أَخَذَ الْفُ َقهَا ُء أَحْكَا َم الطَّلَاقِ وَقَسَّمُوهُ ِإلَى َطلَاقِ سُنَّةٍ َو َطلَاقِ بِ ْدعَةٍَ ،ف َطلَا ُ
السُّنَّةِ َأ ْن يُطَلِّ َقهَا طاهرة مِ ْن غَ ْيرِ جِمَاعٍَ ،أوْ حَا ِملًا قَدِ ا ْسَتبَانَ محلها ،والبدعة ُه َو َأنْ يُطَلِّ َقهَا فِي
ث لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا
ق ثَاِل ٌ
ت أَ ْم لَا ،وَ َطلَا ٌ
حَا ِل الْحَْيضَِ ،أ ْو فِي ُط ْهرٍ قَ ْد جَامَ َعهَا فِيهِ َولَا يَدْرِي َأحَ َملَ ْ

31تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبدالرمحن السعدي (.)896
 32املوسوعة الفقهية الكويتية.)304/29( ،
 33اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل القرطيب.)153/18( ،
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ِدِتهِنَّ أَنَّه َّ
ُن
بِ ْدعَةَ َو ُه َو طَلَاقُ الصَّغِريَةِ وَالْآِيسَةِ َو َغْيرِ الْمَدْخُولِ ِبهَا)( .34و ُعلِمَ ِم ْن َق ْولِهِ تَعَالَى :لِع َّ
ِّالنسَاءُ الْمَدْخُو ُل ِبهِنَّ لِأَنَّ َغْيرَ الْمَ ْدخُولِ ِبهِنَّ لَا عِدَّةَ َلهُنَّ إِجْمَاعًا ِبنَصِّ آيَ ِة اْلأَ ْحزَابَِ .وهَذِهِ
ت َعلَى أَ ْن
ِن الْآيَةَ دَلَّ ْ
َن الْعِدَّةَ بِاْلَأ ْطهَارَ لَا بِالْحَْيضِ فَإ َّ
ك وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُ ْمهُو ِر أ َّ
الْآيَةُ حُجَّ ٌة ِلمَاِل ٍ
ض لَكَانَتِ الْآيَ ُة أَ ْمرًا
ق ِعنْدَ َمبْدَإِ الِا ْعتِدَا ِد َفلَ ْو كَانَ مَبْدَُأ الِا ْعتِدَادِ ُهوَ الْحَْي ُ
الطلَا ِ
يَكُونَ إِيقَاعُ َّ
ك مَْنهِيٌّ َعنْهُ لِحَدِيثِ عُمَرَ فِي قَضِيَّةِ َطلَاقِ اْبنِهِ
الطلَاقِ فِي الْحَْيضِ َولَا ِخلَافَ فِي أَنَّ ذَِل َ
بِإِيقَاعِ َّ
ف
َعبْدِ اللَّهِ ْبنِ عُمَرَ َز ْوجَهُ َوهِيَ حَاِئضٌ .وَاتَّ َفقَ أَ ْه ُل الْ ِعلْمِ َعلَى الَْأخْذِ بِهِ فَ َكيْفَ يُخَالِفُ مُخَالِ ٌ
شرُو َع ًة
ت الْعِدَّ ُة َم ْ
فِي مَ ْعنَى الْقَرْءِ ِخلَافًا يُفْضِي ِإلَى ِإْبطَالِ حُكْمِ الْقَضِيَّةِ فِي اْبنِ عُمَرَ وَقَ ْد كَانَ ِ
الطلَاقِ بِالْحَالِ َّالتِي تَكُو ُن
ط إِيقَاعِ َّ
ِمنْ َقْبلُ بِآيَةِ سُورَةِ اْلبَقَرَ ِة وَآيَاتِ اْلأَ ْحزَابِ َفلِذَِلكَ كَا َن َنوْ ُ
ضْبطُهُ .وَهُ َو
ِبهَا الْعِدَّ ُة إِحَالَةً َعلَى أَمْ ٍر مَ ْعلُومٍ َلهُمْ)( .35وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ :اْلإِحْصَاءُ :مَ ْعرِفَةُ الْعَدِّ َو َ
ت َأعْدَا ُد شَيْءٍ جَ َعلُوا لِكُلِّ مَعْدُودٍ
شتَقٌّ ِمنَ اْلحَصَى َوهِيَ صِغَارُ الْحِجَارَةِ لِأََّنهُمْ كَانُوا إِذَا َكثُ َر ْ
ُم ْ
جنّ ]28 :وَالْمَ ْعنَى:
حَصَاةً ثُمَّ عَدُّوا َذِلكَ الْحَصَى ،قَا َل تَعَالَى{ :وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً} [الْ ِ
َن َّالتسَا ُهلَ فِيهَا َذرِيعَ ٌة ِإلَى
التسَا ُه ِل فِيهَا ِلأ َّ
ضْبطِ أَيَّامِ الْعِدَّةِ وَاْلِإْتيَانُ َعلَى جَمِي ِعهَا َوعَدَ ُم َّ
الْأَمْ ُر بِ َ
أَحَدِ أَ ْم َرْينِ إِمَّا التَّزْوِيجِ َقبْلَ انِْتهَاِئهَا فَرُبَّمَا ا ْخَتَلطَ النَّسَبُ ،وَإِمَّا َتطْوِيلِ الْمُدَّةِ عَلَى الْ ُمطَلَّقَ ِة فِي
أَيَّا ِم َمنْ ِعهَا مِنَ التَّزَوُّجِ لِأََّنهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ لَا تَخْلُو ِمنْ حَاجَةٍ ِإلَى َمنْ يَقُومُ ِبهَا)( .36واملطلقة قبل
حتُ ُم الْ ُمؤْ ِمنَاتِ ثُمَّ طَلَّ ْقُتمُوهُنَّ ِم ْن
ىل {يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَ ْ
الدخول ال عدة عليها :لقوله تعا ْ
َقْب ِل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُ ْم َعَليْهِنَّ ِم ْن عِدَّةٍ تَ ْعتَدُّونَهَا} واملطلقة بعد الدخول إن كانت حاملًا
ت اْلأَحْمَالِ َأ َجلُ ُهنَّ َأنْ َيضَ ْعنَ حَ ْملَهُنَّ} ،وعن الزبري بن
فعدهتا بوضع احلمل ،لقوله تعاىل{:وَأُولَا ُ
العوام "أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة ،فقالت له وهي حامل :طّيب نفسى بتطليقة،
فطلقها تطليقة .مث خرج إىل الصالة ،فرجع وقد وضعت فقال :ماهلا خدعتىن خدعها اهلل؟! مث
أتى النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال" :سبق الكتاب أجله ،اخطبها إىل نفسها"رواه ابن
صنَ
ماجه .وإن كانت من ذوات احليض فعدهتا ثالث حيض ،لقوله تعاىل{ :وَاْل ُمطَلَّقَاتُ َيَترَبَّ ْ
سهِنَّ َثلَاثَ َة ُقرُوءٍ} ،والقرء هو احليضة ،حلديث عائشة" :أن أم حبيبة كانت تستحاض،
بَِأنْفُ ِ
فسألت النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فأمرها أن تدع الصالة أيام أقرائها"متفق عليه .فإن
كانت صغرية ال حتيض ،أو كبرية قد يئست من احليض ،فعدهتا ثالثة أشهر .قال تعاىل:
 34تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)166/8( ،
 35التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)297/28( ،
 36التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)298/28( ،
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سنَ ِمنَ اْلمَحِيضِ ِم ْن ِنسَائِكُ ْم إِ ِن ا ْرَتْبتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ َثلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي َل ْم
{وَاللَّائِي يَِئ ْ
ضنَ}[الطالق.37)]4:
يَحِ ْ
 .2عدم إخراجها من بيتها إال بفاحشة مبينة؛ لقوله تعاىل{ :لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ ُبيُوتِهِنَّ وَال
خرُ ْجنَ إِلَّا َأ ْن َي ْأِتنيَ بِفا ِحشَ ٍة ُمبَِّينَةٍ} [الطالق ،]1:أيَ( :لْيسَ َلهَا َأ ْن تَخْرُجَ إِلَّا ِبإِ ْذنِهَِ ،ولَيْسَ
يَ ْ
ت فِي الْعِدَّةَِ ،فِإنْ خَرَجَتْ َفلَا سُكْنَى َلهَا َولَا نَفَقَةَ) ،38وقال ابن
خرِ َجهَا مَا كَانَ ْ
ِلزوْجِ َأنْ يُ ْ
ل َّ
خرُجْ َن إِلَّا َأنْ يَ ْأِتنيَ بِفا ِحشَةٍ ُمبَِّينَةٍ}
عاشور( :يف قوله تعاىل{ :لَا تُخْ ِرجُوهُنَّ ِمنْ بُيُوِتهِنَّ وَال يَ ْ
ي حَاَلةَ َك ْونِ الْعِدَّةِ فِي ِبيُوتِهِنَّ ،وَيَجُو ُز َأنْ تَ ُكو َن
ف َأوْ حَا ٌل ِم ْن ضَمِريِ أَحْصُوا اْلعِدَّةَ ،أَ ْ
ا ْسِتْئنَا ٌ
َن مَ ْكَثهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ يُحَ ِّق ُق مَ ْعنَى
بَ َدلَ ا ْشتِمَالٍ ِم ْن مَضْمُو ِن جُ ْملَةِ أَحْصُوا الْعِدَّةَ لِأ َّ
إِحْصَاءِ الْعِدَّةَِ .ولِكِلَا اْلوَجْ َهْينِ جُرِّ َدتِ الْجُ ْملَةُ َع ِن الِا ْقِترَانِ بِاْلوَاوِ َجوَازًا َأوْ وُجُوبًا .وَفِي ِإضَافَةِ
ك
ت ُمدَّ َة الْعِدَّةِ بِ َمنْ ِزلَ ِة مَالِ ِ
ت الْمَكْثَ فِي اْلبُيُو ِ
ستَحِقَّا ٌ
اْلُبيُوتِ ِإلَى ضَمِريِ ِّالنسَاءِ إِميَا ٌء ِإلَى أََّنهُنَّ ُم ْ
َن بَقَاءَ الْ ُم َطلَّقَاتِ فِي اْلُبيُوتِ اللَّاتِي
ك الِاْنتِفَاعِ دُونَ الْعَْينِ َولِأ َّ
الشَّيْءِ َوهَذَا مَا ُيسَمَّى فِي الْفِقْهِ ِم ْل َ
ك
الزوْجِيَّةِ إِذِ الزَّ ْوجَ ُة هِيَ الْمُتَصَرِّفَ ُة فِي بَيْتِ َز ْو ِجهَا وَلِ َذلِ َ
ب لِحَالِ َّ
كُنَّ فِيهَا أَ ْزوَاجًا ا ْستِصْحَا ٌ
يَ ْدعُوهَا الْعَ َربُ «رَبَّةَ الْبَيْتِ» وَِللْمُطََّلقَةِ حُكْ ُم الزَّ ْوجَةِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا فِي ا ْستِ ْمتَاعِ
ضبَاطِ
ب ِم ْن قَصْ ِد الْمُكَارَ َم ِة َبْينَ الْمُطَِّلقِ وَالْ ُمطَلَّقَةَِ .وقَصْ ُد الِانْ ِ
الْ ُمطَِّلقَِ .وهَذَا الْحُكْمُ َسَببُ ُه ُمرَكَّ ٌ
ب ِم ْن كُلِّ
فِي عِلَّةِ الِا ْعتِدَادِ تَكْمِيلًا ِلتَحَ ُق ِق لِحَاقِ مَا َي ْظهَ ُر ِم ْن حَ ْم ٍل بِأَبِيهِ الْ ُمطَِّلقِ حَتَّى َيْبرَأَ النَّسَ ُ
ِن
خرُوجِ فَإ َّ
خرِجُوهُنَّ وَ ُهوَ َنهْيٌ َلهُنَّ َعنِ الْ ُ
شَكٍّ .وَجُ ْملَةُ وَال يَخْ ُرجْنَ َعطْفٌ َعلَى ُج ْملَةٍ لَا تُ ْ
ت عَْن ُه
خرِ ُجهَا َفتَرْغَبُ الْ ُمطَلَّقَ ُة فِي الْخُرُوجِ لِأََّنهَا َتسَْتثْقِلُ اْلبَقَاءَ فِي بَيْتٍ زَالَ ْ
الْ ُمطَلِّقَ قَدْ يُ ْ
ت مُ ْكتَرًى سَ َكَنْتهُ الْ ُمطَلَّقَةُ وَكِرَا ُههُ َعلَى الْمُطَلِّ ِق
اللهُ َعنِ الْخُرُوجِ .فَإِذَا كَانَ الَْبيْ ُ
ِسيَا َدُتهَا فََنهَاهُنَّ َّ
ب بَْينَ الْجُمَْلتَيْنِ
وَإِذَا اْنَتهَى أَمَ ُد كَرَائِهِ فَ َعلَى الْ ُمطَِّلقِ تَجْدِي ُدهُ ِإلَى انِْتهَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ .وهَذَا التَّ ْرِت ُ
َن ِلكُلِّ امْرَأَةٍ مُ ْعتَدَّةٍ حَقَّ السُّ ْكنَى فِي بَيْتِ َزوْ ِجهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ لِأََّنهَا مُ ْعتَدَّةٌ لِأَجِْل ِه
ُيشْ ِعرُ بِالسََّببِيَّةِ وَأ َّ
ب َعلَى
سبِهِ َوعِ ْرضِهِ فهذا مقتضى اآلية)( .39وقد َذهَبَ الْفُ َقهَاءُ ِإلَى أََّن ُه يَجِ ُ
ي ِلأَ ْجلِ حِ ْفظِ َن َ
أَ ْ
خرُجُ مِنْهُ إِالَّ لِحَاجَةٍ أَ ْو
ال تَ ْ
سخٍ َأوْ مَ ْوتٍ مُالَزَمَةُ السَّ َكنِ فِي الْعِدَّةِ ،فَ َ
اْلمُ ْعتَدَّةِ ِم ْن طَالَقٍ َأ ْو فَ ْ
ك مِ ْن
سخِ َمنْ ُعهَاَ ،وِل َو َرَثتِ ِه كَ َذلِ َ
ج فِي حَال الطَّالَقِ َأوِ الْ َف ْ
ِلزوْ ِ
ت وَل َّ
ت َأثِمَ ْ
عُ ْذرٍ ،فَِإ ْن خَرَجَ ْ
ِال َأثِمُوا
ِلزوْجِ أَ ْو َو َرَثتِهِ إِ ْخرَا ُجهَا مِ ْن َمسْ َكنِ النِّكَاحِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ،وَإ َّ
بَعْ ِدهِ ،وَالَ يَجُو ُز ل َّ
 37الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز ،لعبدالعظيم بن بدوي.)331-330( ،
 38جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)31/23( ،
 39التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)299/28( ،
19



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ك ِإلضَافَةِ اْلبُيُوتِ ِإَليْهِنَّ فِي َقوْله تَعَالَى{ :الَ تُخْرِجُوهُنَّ مِ ْن بُيُوِتهِنَّ} وَقوْله تَعَالَى{ :الَ
بِ َذِل َ
خرُ ْجنَ} يَ ْقتَضِي أَنَّ ُه
خرِجُوهُنَّ} يَ ْقتَضِي َأ ْن يَكُونَ حَقًّا عَلَى األْ ْزوَاجِ ،وَقوْله تَعَالَى{ :وَالَ يَ ْ
تُ ْ
الز ْوجَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى وَ ِأل ْزوَا ِجهِنَّ ،فَالْعِدَّ ُة حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ،وَالْحَقُّ الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى الَ
حَقٌّ َعلَى َّ
ألعْذَارِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ(.40
َيسْ ُقطُ بِالتَّرَاضِي ،لِعَدَمِ قَاِبلَِّيتِهِ لِإلْسْقَاطَِ ،وهَذَا هُوَ ا ْألصْل ،إِالَّ لِ ْ
وأما السكىن املبتوتة فخالف بني العلماء ،قال ابن كثري( :ومن هاهنا َذهَبَ َم ْن َذهَبَ مِنَ
السلَفِ وَمَ ْن تَابَ َعهُمْ كاإلمام أمحد بن حنبل رمحهم اللَّ ُه تَعَالَىِ ،إلَى أَنَّ ُه لَا تَجِبُ السُّ ْكنَى
َّ
للمبتوتة ،أي املقطوعة وَكَذَا الْ ُمَتوَفَّى َعنْهَا َزوْ ُجهَا ،وَا ْعتَمَدُوا أَيْضًا َعلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِْنتِ
ت وَكَانَ غَائِبًا عَنْهَا
ث َت ْطلِيقَا ٍ
َقْيسٍ الْ ِفهْرِيَّةِ ِحنيَ طَلَّقَهَا َز ْو ُجهَا َأبُو عَمْ ُرو ْب ُن حَفْصٍ آخِرَ ثَلَا ِ
ك
َخ َطتْ ُه فَقَالَ :وَاللَّهِ لَْيسَ َل ِ
بِاْليَ َمنَِ ،فأَرْ َسلَ ِإلَْيهَا بِذَلِكَ فََأرْ َس َل إَِلْيهَا وَكِيلَ ُه ِبشَعِريٍ يَ ْعنِي نَفَقَةً فََتس َّ
سلِمٍ « َولَا
اللهِ صَلَّى اللَّهُ َعَليْ ِه وَ َسلَّمَ فَقَالَ« :لَْيسَ َلكِ َعَليْهِ نَفَقَ ٌة» َولِمُ ْ
ت رَسُولَ َّ
عََلْينَا نَفَقَةٌ ،فََأتَ ْ
ك ثُمَّ قَالَ« :تِ ْلكَ ا ْمرَأَ ٌة يَ ْغشَاهَا َأصْحَابِي ا ْعتَدِّي عِْندَ
سُ ْكنَى» وَأَمَ َرهَا َأ ْن تَ ْعتَدَّ فِي َبيْتِ أُمِّ شَرِي ٍ
اْبنِ أُمِّ مَ ْكتُومٍ فَإِنَّ ُه رَ ُج ٌل َأعْمَى تَضَ ِعنيَ ثِيَاَبكِ» رواه أمحد وأبو داود .الْحَدِيثَ) .41إذن (املطلقة
البائن :املطلقة ثالثًا ال سكىن هلا وال نفقة ،حلديث فاطمة بنت قيس عن النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم  -يف املطلقة ثالثًا قال" :ليس هلا سكىن وال نفقة" .ويلزمها أن تعتد يف بيت أهلها ،وال
جيوز هلا اخلروج إال حلاجة عن جابر بن عبد اهلل قالُ :طلّقتَ خالىت ،فأرادت أن جتد .42خنلها
جدّى خنلك،
فزجرها رجل أن خترج ،فأتت النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال" :بلى ،ف ُ
فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا"رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه)( .43وَقَدِ
خرُوجِ لِأَجِْلهَا فَ َعنِ اْب ِن َمسْعُو ٍد وَاْبنِ عَبَّاسٍ
ا ْخَتلَفُوا فِي الْمُرَادِ ِمنَ الْفَا ِحشَ ِة ُهنَا وَفِي مَ ْعنَى الْ ُ
َالليْث بن سعدود أيب يُوسُفَ:
سنِ وَ َزيْدِ ْبنِ أَ ْسلَمَ وَالضَّحَّاكِ َوعِ ْكرِمَةَ وَحَمَّادٍ و َّ
حَ
وَالشَّ ْعبِيِّ وَالْ َ
ت
الزنَا ،قَالُوا :وَمُعَا ُد الِا ْسِتْثنَاءِ اْلإِ ْذ ُن فِي ِإخْرَا ِجهِنَّ ،أَيْ ِليُقَا َم عََليْهِنَّ اْلحَدُّ .وَفُسِّرَ ِ
َن الْفَا ِحشَةَ ِّ
أ َّ
حيْثُ أَنَّ بَقَاءَ أَ ْمثَاِلهِنَّ فِي ِجوَارِ أَ ْهلِ
ج بِ َ
الز ْو ِ
الْفَا ِحشَ ُة بِاْلبَذَاءِ َعلَى الْجِريَانِ وَاْلإِحْمَاءِ َأوْ َعلَى َّ
 40اجلامع ألحكام القرآن :للقرطيب ( )154 / 18وما بعدها ،البدائع(  ،)205 / 3فتح القدير ( .)343 / 4ط
 احلليب ،جواهر اإلكليل ( ،)393 – 391 /1الفواكه الدواين ( ،)98 / 2مغين احملتاج ( ،)402 /3روضةالطالبني (  ،)415 /8املغين ( ،)176-170/9نيل األوطار للشوكاين (.)100 / 7
 41تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)167/8( ،
 42تقطع مثرهتا.
 43الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز ،لعبدالعظيم بن بدوي.)331( ،
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اْلَبيْتِ يُفْضِي ِإلَى تَكَرُّرِ اْلخِصَامِ َفيَكُو ُن إِخْرَا ُجهَا مِنِ ا ْرتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَ َريْنِ وَُنسِبَ هَذَا ِإلَى
حتِيَّ ِة َوضَمِّ الْحَاءِ الْ ُمهْ َملَةِ أَيِ الِا ْعتِدَا ُء
شنَ َعَليْكُ ْم» (بِ َفْتحِ التَّ ْ
حْ
ُأبَيِّ ْبنِ كَ ْعبٍ لِأَنَّ ُه قَرََأ «إِلَّا َأ ْن يَفْ ُ
صيَةِ مِ ْن
بِ َكلَامٍ فَاحِشٍ) وَ ُروِيَ عَنِ اْبنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَا ْختَا َرهُ الشَّافِعِيُّ .وَُفسِّ َرتِ الْفَا ِحشَ ُة بِالْمَعْ ِ
س أَيْضًا وَاْبنِ عُمَرَ
الزنَا َوُنسِبَ ِإلَى اْبنِ عَبَّا ٍ
سَرِقَةٍ َأوْ سَبٍّ َأوْ خُرُوجٍ ِمنَ اْلَبيْتِ َفإِنَّ الْعِدَّةَ َبلْهَ ِّ
النشُوزِ َفلَا سُكْنَى
ي ِإذَا طَلَّ َقهَا لِأَ ْج ِل ُّ
شوزُ ،أَ ْ
وَقَالَ ُه السُّدِّيُّ وََأبُو حَنِيفَةَ .وَ َعنْ َقتَادَةَ اْلفَا ِحشَةُُّ :الن ُ
ع الِا ْسِتْثنَاءِ ِإلَى الْجُ ْملَةِ َّالتِي ُهوَ ُموَالٍ َلهَا َوهِيَ جُ ْملَةُ وَال
َلهَا .وَ َعنِ ابْ ِن عُمَرَ وَالسُّدِّيِّ إِ ْرجَا ُ
ت َعنِ الْخُرُوجِ إِلَّا َأنْ ُيرِ ْدنَ َأنْ َيأِْتنيَ بِفَا ِحشَةٍ ،وَمَ ْعنَى َذِلكَ إِرَادَ ُة تَفْظِيعِ
خرُ ْجنَ أَي هن مَْنهِيَّا ٌ
يَ ْ
شبِ ُه
خرُجْنَ َوهَذَا بِمَا يُسَمَّى تَأْكِيدَ الشَّيْءِ بِمَا يُ ْ
ي ِإ ْن أَرَ ْدنَ َأ ْن يَ ْأِتنيَ بِفَا ِحشَةٍ يَ ْ
ُخرُوجِهِنَّ ،أَ ْ
ح بِمَا ُيشْبِهُ الذ ََّّم وَ ِمنْ ُه َق ْولُ النَّابِغَةِ:
ني تَأْكِي َد الْمَادِ ِ
ضِدَّهُ كَذَا سَمَّا ُه السَّكَّاكِيُّ َتسْ ِميَةً ِعنْدَ اْلأَقْدَ ِم َ
ب فِيهِ ْم َغْيرَ أَنَّ سُيُوَفهُمْ ِ ...بهِنَّ ُفلُولٌ ِم ْن قِرَاعِ الْ َكتَائِبِ
َولَا َعيْ َ
ب َخطَابِيٍّ (بِ َفْتحِ الْخَاءِ) َفيَكُو ُن
ت ِّالنسَاءَ مِنْهُ ِبأُسْلُو ٍ
فَجَ َعلَتِ الْآيَةُ خُرُو َجهُنَّ رِيبَ ًة لَهُنَّ وَحَذَّ َر ِ
خرُوجِ َعلَى طَرِيقَةِ الْ ُمبَالَغَةِ فِي َّالنهْيِ)( .44و قَالَ ابْ ُن الْعَ َربِيِّ :أَمَّا
هَذَا الِا ْسِتْثنَا ُء َمنْعًا َلهُنَّ ِمنَ الْ ُ
ك الْخُرُوجَ ُهوَ ُخرُوجُ الْ َقتْلِ وَاْلِإعْدَامَِ :ولَيْسَ
َن ذَِل َ
ِلزنَىَ ،فلَا َوجْ َه لَهُ ،لِأ َّ
ج ل ِّ
َم ْن قَالَ إِنَّهُ الْخُرُو ُ
ستَْثنًى فِي َحلَالٍ َولَا حَرَامٍ .وَأَمَّا َم ْن قَالَ :إِنَّ ُه اْلبَذَاءَُ ،ف ُهوَ مُفَسَّ ٌر فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِْنتِ
َذِلكَ بِمُ ْ
صيَةٍ ،فَ َوهِمَ لِأَنَّ الْغِيبَةَ َونَحْ َوهَا ِمنَ الْمَعَاصِي لَا تُبِيحُ اْلإِخْرَاجَ وَلَا
ُل مَ ْع ِ
َقْيسٍ .وَأَمَّا َم ْن قَالَ :إِنَّ ُه ك ُّ
خرِجُوهُنَّ مِ ْن
ج بِ َغْيرِ حَقٍّ ،فَ ُهوَ صَحِيحٌَ .وتَقْدِيرُ الْ َكلَامِ :لَا تُ ْ
خرُوجَ .وَأَمَّا َم ْن قَالَ :إِنَّ ُه الْخُرُو ُ
الْ ُ
َديًا).45
خرُ ْج َن تَع ِّ
خرُ ْجنَ شَ ْرعًا ِإلَّا َأ ْن يَ ْ
ُبيُوتِهِنَّ َولَا يَ ْ
ظ
َن حِكْمَةَ السُّ ْكنَى ِللْ ُمطَلَّقَةِ أََّنهَا حِفْ ُ
وأما املكث يف البيت فلحكم ربانية( ،وَالَّذِي تَخََّلصَ لِي أ َّ
ف
ب سُو ُء الظَّنِّ ِإلَْيهَا َفيَ ْكُثرُ الِا ْختِلَا ُ
َر ُ
ِن الْ ُمطَلَّقَةَ يَكْثُ ُر اْلتِفَاتُ الْعُيُو ِن َلهَا وَقَدْ َيَتس َّ
الَْأعْرَاضِ فَإ َّ
ج إِلَّا لِحَا ِجيَاِتهَا َف َه ِذهِ
ت َلهَا السُّ ْكنَى وَلَا تَخْرُ ُ
عََلْيهَا َولَا َتجِ ُد ذَا عِصْمَةٍ يَذُبُّ َعنْهَا َفلِ َذِلكَ ُش ِرعَ ْ
س فِي َمش ََّقةٍ ِم ْن
حِكْمَةٌ ِم ْن َقبِيلِ الْمَظِنَّةِ فَإِذَا طَرَأَ َعلَى الْأَ ْحوَالِ مَا َأوْقَ َعهَا فِي الْ َمش ََّقةِ َأوْ َأوْقَ َع النَّا َ
جرِي
ت ِم ْن َذلِكَ الْ َمسْ َك ِن وَ َجرَى َعلَى ُم ْكثِهَا فِي الْ َمسْكَ ِن الَّذِي َتْنتَ ِقلُ ِإَليْهِ مَا يَ ْ
جَرَّاِئهَا ُأخْرِجَ ْ
ضْتهَا مَئِنَّةٌ .وَ ِمنَ الْحُكْمِ َأيْضًا فِي ذَِلكَ أَنَّ الْ ُمطََّلقَةَ
عََلْيهَا فِي مَسْ َكنِ ُمطَلِّقِهَا لِأَنَّ الْ َمظِنَّ َة قَدْ عَارَ َ
ب ِّالنسَاءِ لَمْ تَ ُكنْ لَهُنَّ أَ ْموَا ٌل وَإِنَّمَا هُنَّ ِعيَالٌ َعلَى الرِّجَالِ َفلَمَّا كَانَتِ
قَ ْد لَا تَجِدُ َمسْ َكنًا ِلَأنَّ غَالِ َ
ِل
الْمُ ْعتَدَّ ُة مَ ْمنُوعَةً ِم َن التَّزَوُّجِ كَانَ إِسْكَاُنهَا حَقًّا عَلَى مُفَارِِقهَا ا ْستِصْحَابًا لِلْحَالِ حَتَّى تَح َّ
 44التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)302-301/28( ،
 45اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل القرطيب.)156/18( ،
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الصلَةِ بَْيَنهَا
ج َفتَصِريَ سُ ْكنَاهَا َعلَى َمنْ َيَتزَوَّ ُجهَاَ .وُيزَا ُد فِي الْ ُمطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ قَصْ ُد ا ْسِتبْقَاءِ ِّ
لِلتَّزَوُّ ِ
ج فِي مُرَاجَ َعِتهَا ِإلَى إِعَادَةِ التَّذَاكُ ِر َبْيَن ُه
حتَا ُ
َوبَْينَ مُطَلِّ ِقهَا لَعَلَّ ُه َأنْ َيثُوبَ ِإَليْهِ رُشْ ُدهُ فَُيرَاجِ َعهَا َفلَا يَ ْ
َن
ت وَاحِ َدةٌ ِمْنهَا لَمْ َيتَخَلَّفِ الْحُكْمُ لِأ َّ
ع عَِللٍ َفإِذَا َتخَلَّفَ ْ
َوبَْيَنهَا َأ ْو َبْيَن ُه وََبْينَ أَ ْهلِهَاَ .فهَذَا مَجْمُو ُ
ف جُزْ ٌء
خلَّ َ
َكبَةِ إِذَا تَ َ
خلَافِ اْلعِلَّةِ الْمُر َّ
ط بَعْضِهَا بِ ِ
الْحُكْمَ الْمُعََّللَ بِعَِّلتَْي ِن َفأَ ْكَثرَ لَا ُيبْ ِطلُ ُه سُقُو ُ
ث بَعْدَ َٰذَِلكَ أَ ْمرًا} :وهو أن اهلل
ِمْنهَا) .46وهنا لطيفة يف قوله تعاىل{ :لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْ ِد ُ
ك فِي شَأِْنهَا
سَلكَ التَّرْغِيبِ فِي ا ْمِتثَا ِل الَْأحْكَامِ الْ ُمتَقَدِّمَةِ بَعْدَ َأ ْن َسَل َ
تعاىل ( َسَلكَ فِي هَ ِذهِ الْآيَةِ َم ْ
سَلكَ التَّرْهِيبِ ِمنْ مُخَالَ َفِتهَا .فَ ِم ْن مَصَالِ ِح الِا ْعتِدَا ِد مَا فِي مُدَّةِ الِا ْعتِدَادِ مِ َن َّالتوْسِيعِ عَلَى
َم ْ
ب
الز ْو َجْي ِن فِي ُم ْهلَةِ َّالنظَرِ فِي مَصِريِ شَأِْنهِمَا بَعْ َد الطَّلَاقِ ،فَقَ ْد يَتَّضِ ُح َلهُمَا َأ ْو لِأَحَ ِدهِمَا مَتَاعِ ُ
َّ
ج َر ُهمَا مِ ْن بَ ْعضِ ُخلُقِهِمَا َشْيئًا تَاِفهًا
ضرَارٌ ِمنِ انْفِصَامِ عُ ْروَةِ الْمُعَاشَ َرةِ َبْينَهُمَا َفيُعَدُّ مَا َأضْ َ
وََأ ْ
س ُع
ضرَارِ الطَّلَاقِ َفَينْدَ ُم ِكلَاهُمَا َأ ْو أَحَ ُدهُمَا َفيَجِدَا ِم َن الْمُدَّةِ مَا َي َ
سبَةِ لِمَا لَحِ َقهُمَا ِمنْ َأ ْ
َالن ْ
ب ِّ
صلَاحِ ذَاتِ َبيِْنهِمَا .وَالْمَقْصُودُ اْلإِشَارَةُ ِإلَى َأهَمِّ مَا فِي الْعِدَّةِ ِمنَ الْمَصَالِحِ
لِلسَّعْيِ َبيَْنهُمَا فِي ِإ ْ
ي
ِلتنْوِيعِ .أَيْ أَمْرًا َم ْوصُوفًا بِصِفَةٍ مَحْذُوفَةٍ ،أَ ْ
الطلَاقِ وََتنْكِريُ أَمْرٍ ل َّ
وَ ُهوَ مَا يُحْدِثُ ُه اللَّهُ مِنْ أَ ْمرٍ بَعْدَ َّ
ب الْ ُقلُوبِ ِم ْن بُ ْغضٍ ِإلَى مَحَبَّةٍ ،وَ ِمنْ غَضَبٍ ِإلَى ِرضًى،
أَمْرًا نَافِعًا َل ُهمَا َ .وهَذَا اْلأَمْ ُر هُوَ تَ ْقلِي ُ
َم ِل آلَامِ الْفِرَاقِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ
َم ِل الْمُخَالَفَةِ فِي اْلأَ ْخلَاقِ مَ َع الْمُعَاشَ َرةِ َعلَى تَح ُّ
وَ ِم ْن إِيثَارِ تَح ُّ
َبيْنَ الْ ُمتَفَارِقَْينِ َأْبنَاءٌَ ،أ ْو ِم ْن ُظهُورِ حَ ْملٍ بِالْ ُمطَلَّقَةِ بَعْدَ َأنْ لَمْ يَكُنْ َلهَا أَ ْولَا ٌد فََيلُزُّ ظُهُو ُرهُ َأبَا ُه إِلَى
ُمرَاجَعَةِ أُمِّهِ الْ ُم َطلَّقَةَِ .علَى أَنَّ فِي الِا ْعتِدَا ِد وَاْلإِسْكَانِ مَصَالِحَ أُ ْخرَى كَمَا َعلِ ْمتَهُ آنِفًا).47
 .3املراجعة أو الطالق ،فإن كان الطالق رجعياً فله مراجعتها قبل متام عدهتا ،فإن بانت
بينونة صغرى فله الرجوع إليها بعقد جديد ،وإن بانت منه بينونة كربى كأن كان الطالق ثالثا
مثالً ،فقد حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحاً نكاح رغبة ال نكاح حتليل مث
سكُوهُنَّ بِمَ ْعرُوفٍ َأوْ فَارِقُوهُنَّ
يطلقها بعد الدخول؛ قال سبحانه{ :فَإِذَا َبلَغْنَ أَ َجَلهُنَّ َفأَ ْم ِ
الشهَادَ َة لِلَّهِ} [الطالق( .]2:يَقُولُ تَعَالَى :فَإِذَا
ي عَ ْدلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا َّ
ف وَأَ ْشهِدُوا َذ َو ْ
بِمَ ْعرُو ٍ
ت َأجََّلهُنَّ أَيْ شَارَفْنَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّ ِة وَقَارَبْنَ ذَِلكََ ،ولَكِ ْن لَ ْم تَ ْفرُغِ الْعِدَّ ُة
َبلَغَتِ الْمُ ْعتَدَّا ُ
ج َعلَى إِ ْمسَا ِكهَا وَ ُهوَ رَجْعَُتهَا ِإلَى عِصْمَةِ نِكَاحِ ِه وَالِا ْستِ ْمرَا ُر
الزوْ ُ
بِالْكُلِّيَّةِ ،فَحِينَئِ ٍذ إِمَّا َأ ْن يَ ْعزِمَ َّ
حبَِتهَا ،وَإِمَّا َأ ْن يَعْزِمَ عَلَى
سنًا ِإلَْيهَا فِي صُ ْ
ت َعَلْيهِ ِعنْدَهُ بِمَ ْعرُوفٍ أَيْ مُحْ ِ
ِبهَا َعلَى مَا كَانَ ْ
ف أَيْ ِم ْن َغيْ ِر مُقَابَحَةٍ َولَا ُمشَاتَمَةٍ َولَا َت ْعنِيفٍ َبلْ يُطَلِّ ُقهَا َعلَى وَجْهٍ مجيل
مُفَارََقِتهَا بِمَعْرُو ٍ
 46التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)304/28( ،
 47التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)306/28( ،
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وسبيل حسن) .48و(الطالق الرجعي ال مينع االستمتاع بالزوجة ألنه ال يرفع عقد الزواج ،وال
يزيل امللك ،وال يؤثر يف احلل ،فهو وإن انعقد سببا للفرقة ،إال أنه ال يترتب عليه أثره ما دامت
املطلقة يف العدة.وإمنا يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجع .فإذا انقضت العدة ومل يراجعها،
بانت منه ،وإذا كان ذلك كذلك ،فإن الطالق الرجعي ال مينع من االستمتاع بالزوجة ،وإذا
مات أحدمها ورثه اآلخر ما دامت العدة مل تنقض وانفقتها وجبة عليه.
و ُحكم الطالق البائن بينونة صغرى :يزيل قيد الزوجية مبجرد صدوره ،وإذا كان مزيال للرابطة
الزوجية فإن املطلقة تصري أجنبية عن زوجها .فال حيل له االستمتاع هبا ،وال يرث أحدمها اآلخر
إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها ،وحيل بالطالق البائن موعد مؤخر الصداق املؤجل إىل أبعد
االجلني املوت أو الطالق .وللزوج أن يعيد املطلقة طالقا بائنا بينونة صغرى إىل عصمته بعقد
ومهر جديدين ،دون أن تتزوج زوجا آخر ،وإذا أعادها عادت إليه مبا بقي له من الطلقات،
فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه ميلك عليها طلقتني بعد العودة إىل عصمته ،وإذا كان
طلقتها طلقتني ال ميلك عليها إال طلقة واحدة .وأما حكم الطالق البائن بينونة كربى :يزيل قيد
الزوجية مثل البائن بينونة صغرى ،ويأخذ مجيع أحكامه ،إال أنه ال حيل للرجل أن يعيد من أباهنا
بينونة كربى إىل عصمته إالبعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا) .49و(اتَّ َفقَ الْفُ َقهَا ُء َعلَى
ِال بِعَقْ ٍد جَدِيدٍ ،فِي الْعِدَّ ِة أَ ْم بَ ْع َدهَا ،مَا دَامَتِ
الزوْجَ ِإذَا طََّلقَ َزوْ َجتَ ُه بَاِئنًا الَ يَعُو ُد ِإَلْيهَا إ َّ
َن َّ
أ َّ
ِال
الزوَاجِ .فَِإذَا كَانَتِ اْلَبيْنُونَ ُة ُكبْرَى ،فَالَ يَعُودُ إَِلْيهَا إ َّ
سخِ َّ
اْلَبيْنُونَةُ صُ ْغرَى وَكَ َذِلكَ الْحُكْمُ بَعْدَ فَ ْ
ِدُتهَا،
بِعَقْ ٍد جَدِيدٍ َأيْضًاَ ،ولَ ِكنْ بَعْدَ َأ ْن َتتَزَوَّجَ ِم ْن َغْيرِهَِ ،ويَ ْدخُل ِبهَا ،ثُمَّ يُفَارُِقهَا وَتَنْقَضِي ع َّ
وَ َذلِكَ لِ َق ْولِهِ تَعَالَى{ :فَِإ ْن طَلَّ َقهَا فَالَ تَحِل لَ ُه مِنْ بَعْ ُد حَتَّى َتنْكِحَ َز ْوجًا َغْيرَهُ} .كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى
ِن لَهُ الْ َع ْودَ إِلَْيهَا بِالْمُرَاجَعَةِ بِدُونِ عَقْدٍ مَا
ج إِذَا طَلَّقَ َز ْو َجتَ ُه رَجْعِيًّا وَاحِدَ ًة َأوِ اْثنََتْينِ ،فَإ َّ
الزوْ َ
َن َّ
أ َّ
ت فِي اْلعِدَّةِ لِ َق ْولِهِ تَعَالَىَ { :وبُعُوَلتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَِلكَ ِإ ْن أَرَادُوا ِإصْالَحًاً}).50
دَامَ ْ
( َوتَقْ ِدميُ الْإِمْسَاكِ َأ ْعنِي اْلمُرَاجَعَةَ َعلَى إِمْضَاءِ الْمُفَارَقَةِِ ،إميَا ٌء ِإلَى أَنَّ ُه َأ ْرضَى لِلَّهِ تَعَالَى وََأ ْوفَ ُق
ب
بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ ِم َن التَّ ْعبِريِ َع ِن الْمُرَاجَعَةِ بِاْلإِ ْمسَاكِ ،فَ ُفهِمَ أَنَّ الْ ُمرَاجَعَةَ َمنْدُو ٌ
الطلَاقَُ .ولَمَّا قُيِّدَ أَ ْمرُ الِْإبَا َح ِة ِم ْن َق ْولِهِ :فَأَ ْمسِ ُكوهُنَّ أَ ْو
حلَالِ ِإلَى اللَّهِ َّ
ض الْ َ
ِإَلْيهَا لِأَنَّ َأْب َغ َ
ف َف ُهوَ َغيْ ُر مَ ْأذُونٍ فِيهِ َوهُ َو
فارِقُوهُنَّ ،بِقَيْدٍ بِالْمَ ْعرُوفُِ ،فهِمَ ِمنْهُ أَنَّ ُه ِإ ْن كَانَ إِ ْمسَا ٌك دُونَ الْمَ ْعرُو ِ
 48تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)168/8( ،
 49فقه السنة ،لسيد سابق.)274/2( ،
 50املوسوعة الفقهية الكويتية.)54-53/29( ،
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ِدِتهَا رَاجَ َعهَا
اْلإِ ْمسَاكُ الَّذِي كَانَ يَفْ َعلُهُ َأهْ ُل الْجَا ِهلِيَّةِ َأنْ ُيطَِّلقَ الرَّ ُجلُ ا ْمرََأتَهُ فَإِذَا قَا َربَتِ اْنِتهَاءَ ع َّ
ضرَارًا ِبهَا).51
أَيَّامًا مثَّ طَلقهَا يفعل ذَِلكَ ثَلَاثًا ِلُيطِيلَ عَلَْيهَا ِمنَ الْعِدَّةِ َفلَا َتتَزَوَّجُ عِدَّةَ أَ ْشهُرٍ ِإ ْ
 .4اإلشهاد على الطالق؛ لقوله تعاىل{ :وََأ ْشهِدُوا َذ َويْ عَ ْدلٍ ِمنْكُ ْم} [الطالق( ،]2:ظَاهِ ُر
وُقُوعِ هَذَا اْلأَ ْمرِ بَعْدَ ذِكْ ِر اْلإِ ْمسَاكِ َأوِ الْفِرَاقِ ،أَنَّ ُه رَاجِ ٌع ِإلَى ِكَليْهِمَا ِلأَنَّ اْلإِشْهَادَ جُ ِعلَ َتتِمَّةً
شبِهُ الْ َقيْدَ وَِإ ْن لَ ْم يَكُ ْن قَيْدًا
ف ُي ْ
َن هَذَا الْ َع ْط َ
ِللْمَأْمُورِ بِهِ فِي مَ ْعنَى الشَّرْطِ لِ ْلإِ ْمسَاكِ َأوِ الْفِرَاقِ ِلأ َّ
الدلَالَةُ عَلَى
وَ َش ْأ ُن الشُّرُوطِ اْلوَارِدَةِ بَعْدَ جُ َملٍ َأنْ تَعُودَ ِإلَى جَمِي ِعهَاَ ،وظَاهِ ُر صِيغَةِ اْلأَمْرِ َّ
الطلَاقِ وَا ِجبًا عَلَى
اْلوُجُوبِ َفَيتَرَكَّبُ ِم ْن هَ َذْينِ َأنْ يَكُو َن اْلإِ ْشهَادُ َعلَى الْ ُمرَاجَعَةِ َو َعلَى بَتِّ َّ
س وَأَخَ َذ بِهِ َيحْيَى بْ ُن ُب َكيْرٍ مِ َن
النوَا ِزلِ وَ ُهوَ قَ ْو ُل ابْنِ عَبَّا ٍ
َن اْلإِ ْشهَادَ يَرْفَعُ أَشْكَالًا ِمنَ َّ
ج لِأ َّ
اْلأَ ْزوَا ِ
الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي َأحَدِ َق ْوَلْيهِ وَابْ ُن َحنَْبلٍ فِي أَحَدِ َق ْوَلْيهِ َو ُروِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَْي ٍن
َوطَاوُسٍ وَِإبْرَاهِيمَ وََأبِي ِقلَابَةَ َو َعطَاءٍ .وَقَالَ الْجُ ْمهُورُ :اْلإِ ْشهَا ُد الْمَ ْأمُو ُر بِ ِه الْإِ ْشهَادُ َعلَى الْ ُمرَاجَعَةِ
الطلَاقِ ...وَاتَّ َف َق الْجَمِي ُع َعلَى أَنَّ هَذَا اْلِإ ْشهَا َد َلْيسَ شَ ْرطًا فِي صِحَّةِ الْمُرَاجَعَةِ أَوِ
دُو َن بَتِّ َّ
الْمُفَارَقَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ُشرِعَ ا ْحِتيَاطًا لِح َِّقهِمَا َوتَجَُّنبًا لَِنوَازِلِ الْخُصُومَاتِ َخوْفًا ِم ْن َأ ْن يَمُوتَ َفتَدَّعِي
َدعِي ُهوَ َذِلكَ .52 )..و(ذهب مجهور الفقهاء من
ت هِيَ َفي َّ
أََّنهَا َز ْوجَ ٌة لَ ْم ُتطََّلقَْ ،أوْ َأ ْن تَمُو َ
السلف واخللف إىل أن الطالق يقع بدون إشهاد ،ألن الطالق من حقوق الرجل ،وال حيتاج إىل
بينة كي يباشر ،حقه ،ومل يرد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،والعن الصحابة ،ما يدل على
مشروعية اإلشهاد).53
ب .احلِكمة من الطالق( :شرع اهلل الزواج ليكون دائمًا مؤبدًا إذ به تتحقق املنافع واملصاح
املرادة منه ،وال بد لتحقيق أهداف النكاح العظيمة من وجود املودة والتفاهم بني الزوجني فإذا
حصل ما يقطع هذه املودة ويفسد هذا التفاهم مما هو واقع وكثري ،ألسباب مشاهدة ،كأن
تفسد أخالق أحد الزوجني فيندفع يف تيار الفسق والفجور ويعجز املصلحون عن رده إىل سواء
الصراط ،أو حيدث بني الزوجني تنافر يف الطباع وختالف يف العادات أو يلقى يف نفس أحدمها
كراهية اآلخر والسَّأم منه والتربم من أفعاله وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد
خطري أو قد يغيب غيبة ال يعلم فيها حاله ،وال حياته من موتِهِ ،وقد يصاب بضيق ذات اليد فال
يستطيع اإلنفاق على زوجته .وهذه األمثلة وليست من اخليال يف شيء تفسد على البيت نظامه
 51التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)308/28( ،
 52التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)309/28( ،
 53فقه السنة ،لسيد سابق.)257/2( ،
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وتعكر عليه صفوه ،فينحرف الزوجان يف البحث على لذة بديلة أو سكن غري ما جيدانه يف
نكاحهما ،وينحرف األوالد حيث ال كافل هلم وال راعي لشؤوهنم وال قائم حبقوقهم وينشأ
األطفال نشأة ميلؤها التشاهم ،ويغلب عليها احلزن واالنطواء يف جمتمع أسري كهذا .هلذه
األمور وغريها كثري؛ أباح اهلل الطالق ليكون عالجًا هلذا الوضع الرديء ،واحلال املفجع،
واخلطب األليم ،الذي أصاب األسرة اليت هي اللَّبنة األوىل لبناء اجملتمع .وألن اإلسالم دين رب
العاملني الذي هو أعلم مبصاح العباد من أنفسهم ،وألنه الدين الصاح لكل زمان ومكان ،فقد
حرص على وقاية اجملتمعات من كل داهية تفتك به وكل فجيعة تلم به ،وكل نكبة تصيبه ،فقد
شرع الطالق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة ،وصلة موجعة ،وارتباط مؤمل ،ومن مث ينقب
كل منهما عمّن هو خري من سابقه ،وأجدر باالرتباط به ،قال تعاىل{ :وإن يتفرقا يغن اهلل كالً
من سعته وكان اهلل واسعا حكيماً}[النساء . )54(]130:وكذلك األمر يف الزوجة قد تكون ذات
خلق سيء ومل يستطع الزوج تقوميها بكل وسائل اإلصالح ،أو تأيت بفاحشة ،أو تكون فاسقة،
أو مل تقم حبقوقه ،ومل تستطع الوفاء له مبا يريد ويطلب ،وغري ذلك من األسباب اليت كان
حال جذرياّ ،ومل تُلزم الشريعة اإلسالمية اإلبقاء على هذه الزوجة على أي حال،
الطالق هلا ًّ
كما يف بعض األديان املُحرَفة والقوانني الوضعية ،مما يذكي جذوة نار القهر وإطفاء نور
السعادة ،وحتول احلياة من السعادة إىل التعاسة ،و من مث العالقات املتوترة داخل األسرة ،فكان
ق ُمبَاحٌ ِلأَنَّهُ قَ ْد يَكُو ُن
الطلَا ُ
الطالق رمحة من اهلل لكثري من املشكالت .قال ابن عاشور( :ف َّ
الز ْو َجْينِ شَخْصَانِ ا ْعَتشَرَا ا ْعِتشَارًا حَدِيثًا فِي الْغَالِبِ لَ ْم تَ ُك ْن بَْينَ ُهمَا
حَاجِيًّا ِلبَعْضِ اْلأَ ْزوَاجِ فَإِنَّ َّ
ح ُدثَ َبْيَنهُمَا بَ ْعدَ
خُلقٍ ُمتَقَارِبٍ َأوْ ُمتَمَاِثلٍ فَيَ ْكُث ُر َأنْ يَ ْ
صلَ ٌة مِ ْن َنسَبٍ َولَا جِوَارٍ َولَا تَخَلُّقٍ بِ ُ
َقْبلَهُ ِ
ج تَخَالُفٌ فِي بَعْضِ َنوَاحِي الْمُعَاشَرَ ِة قَدْ يَكُونُ شَدِيدًا َويَ ْعسُ ُر تَذْلِيلُهُ ،فَيَمَلُّ أَحَ ُدهُمَا َولَا
التَّزَوُّ ِ
يُوجَ ُد َسبِي ٌل ِإلَى إِرَا َحِتهِمَا ِمنْ َذِلكَ إِلَّا التَّ ْفرِقَ َة بَْيَنهُمَا فَأَحَلَّهُ اللَّ ُه ِلأَنَّ ُه حَاجِيٌّ َولَكِنَّهُ مَا أَحَلَّهُ إِلَّا
الزوْ َجْينِ بِالْآخَرَِ .أ ْو ِم ْن َذوِي
لِدَفْعِ الضُّرِّ َفلَا َيْنبَغِي َأ ْن ُيجْ َع َل اْلإِ ْذنُ فِيهِ ذَرِيعَةً لِلنِّكَايَةِ ِم ْن أَحَدِ َّ
قَرَاَبِتهِمَا ،أَوْ لِقَصْدِ َتبْدِيلِ الْمَذَاقَِ .ولِذَلِكَ قَالَ النيب صَلَّى اهللُ َعَليْهِ وَ َسلَّمََ« :أبْ َغضُ الْحَلَا ِل ِإلَى
الزوْجَيْنِ
صلِ فِي َعلَاقَةِ َّ
ف الَْأ ْ
الطلَاقَ ِخلَا ُ
َن َّ
ق» َوتَعْلِيقُ طَلَّ ْقُت ُم بِِإذَا الشَّ ْرطِيَّةِ ُمشْعِ ٌر بِأ َّ
الطلَا ُ
اللَّهِ َّ
َّالتِي قَالَ اللَّ ُه فِيهَاَ { :و ِم ْن آياتِ ِه أَنْ َخلَقَ لَكُمْ مِ ْن َأْن ُفسِكُ ْم أَزْواجاً لَِتسْ ُكنُوا ِإَليْها َوجَعَ َل َبْينَكُ ْم
َموَدَّ ًة َورَحْمَةً} [الرّوم .55)]21 :ويف معرض ذكر ُحكم الطالق يف امللخص الفقهي:
 54ينظر حجة اهلل البالغة ،للدهلوي)138/2( ،؛ تفسري آيات األحكام ،للصابوين (.) 343/1
 55التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)296-295/28( ،
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(واحلكمة فيه ظاهرة ،وهو من حماسن هذا الدين اإلسالمي العظيم؛ فإن فيه حالً للمشكلة
الزوجية عند احلاجة إليه؛ قال تعاىل{ :فَإِ ْمسَا ٌك بِمَعْرُوفٍ أَ ْو َتسْرِي ٌح ِبإِ ْحسَانٍ} ،وقال تعاىل:
{وَِإ ْن َيتَفَرَّقَا يُ ْغنِ اللَّهُ كُالًّ ِمنْ سَ َعتِهِ وَكَا َن اللَّ ُه وَاسِعاً حَكِيماً} .فإذا مل يكن هناك مصلحة يف
البقاء على الزوجية ،أو حصل الضرر على الزوجة يف البقاء مع الرجل ،أو كان أحدمها فاسد
األخالق غري مستقيم يف دينه؛ ففي الطالق فرج وخمرج).56
أمر اهلل بالتقوى يف اآلية األوىل يف معرض ذكر الطالق وحكمه والعدة فقال سبحانه" :وَاتَّقُوا
ض بَْي َن ُج ْملَ ِة
اللَّهَ رَبَّكُمْ"[الطالق ]1:وهو أول أمر بالتقوى يف هذه السورة ،فهو (ا ْعتِرَا ٌ
خرِجُوهُنَّ مِ ْن ُبيُوتِهِنَّ وَاْلوَاوُ ا ْعِترَاضِيَّ ٌة .وَحُذِفَ ُمتَعََّل ُق اتَّقُوا اللَّهَ لِيَعُمَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَجُ ْملَةِ لَا تُ ْ
َو ُل مَا يُقْصَ ُد بَِأ ْن ُيتَّقَى اللَّهُ فِيهِ
جَمِيعَ مَا يُتَّقَى اللَّهُ فِيهِ َفيَكُونُ هَذَا مِنْ َقبِيلِ الِا ْعتِرَاضِ التَّ ْذيِيلِيِّ وَأ َّ
الطلَاقِ
مَا سِيقَ الْكَلَا ُم لَِأ ْجلِهِ .فَ َق ْولُهُ{ :وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُ ْم} تَحْذِي ٌر ِمنَ َّالتسَا ُهلِ فِي أَحْكَامِ َّ
ِلنسَاءِ وَ ْزنًا وَكَانَ ُقرَابَ ُة الْ ُمطَلَّقَاتِ َقلَّمَا
َن َأ ْهلَ اْلجَاهِلِيَّ ِة لَ ْم يَكُونُوا يُقِيمُونَ ل ِّ
وَالْعِدَّةَِ .ذلِك أ َّ
اللهْجَةِ
ت شَدِيدَةَ َّ
ك كَانَتْ هَذِهِ الْآيَا ُ
يُدَافِ ْع َن َعنْهُنَّ َفَتنَاسَى النَّاسُ ِتلْكَ الْحُقُوقَ َوغَ َمصُوهَا َفلِذَِل َ
فِي التَّحَدِّيَ ،وعَبَّ َر َع ْن تِ ْلكَ الْحُقُوقِ بِالتَّ ْقوَى َوبِحُدُودِ اللَّهِ َولِ ِزيَادَ ِة الْحِرْصِ َعلَى التَّ ْقوَى اتُْبعَ
ضبُهُ) .57وقال ابن جرير الطربي:
ف رَبَّ ُك ُم لِلتَّذْكِريِ بِأَنَّ ُه حَقِي ٌق بَِأنْ يُتَّقَى غَ َ
جلَالَةِ ِب َوصْ ِ
اسْ ُم الْ َ
صَيتَهُ أَ ْن َتتَعَدُّوا حَدَّهُ ،لَا
({وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} ،يقولَُ :وخَافُوا اللَّهَ أَُّيهَا النَّاسُ رَبَّكُ ْم فَاحْذَرُوا مَعْ ِ
الطلَاقِ
ِدتِهِنَّ ِم ْن ُبيُوتِهِنَّ َّالتِي ُكْنتُ ْم أَسْ َكْنتُمُوهُنَّ فِيهَا قَْب َل َّ
خرِجُوا َم ْن طَلَّ ْقتُ ْم ِم ْن ِنسَائِكُ ْم لِع َّ
تُ ْ
حوِ الَّذِي قُ ْلنَا فِي َذلِكَ قَالَ َأ ْه ُل التَّأْوِيلِ) .58ويف اآلية الثانية بعد ذكر
ِدتُهُنََّ .وِبَن ْ
حَتَّى َتنْقَضِيَ ع َّ
ظ بِهِ مَن كَانَ ُيؤْ ِم ُن بِاللَّ ِه وَاْلَيوْمِ
بعض األحكام املترتبة على الطالق قال سبحانهَٰ { :ذَلِكُمْ يُوعَ ُ
ب ۖ وَمَن َيَتوَكَّ ْل عَلَى
حَتسِ ُ
ث لَا يَ ْ
الْآ ِخرِ ۖ وَمَن يََّتقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّ ُه مَخْرَجًا (َ )2وَيرْزُقْهُ ِم ْن َحْي ُ
ِن اللَّهَ بَالِ ُغ أَ ْمرِهِ ۖ قَ ْد جَ َعلَ اللَّ ُه لِكُلِّ شَيْءٍ قَ ْدرًا ([ })3الطالق]{( .وَمَ ْن
اللَّهِ َفهُوَ َحسْبُ ُه ۖ إ َّ
ض بَْينَ جُ ْمَلةِ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ
ب} .ا ْعتِرَا ُ
ث لَا يَحَْتسِ ُ
يََّتقِ اللَّهَ يَجْ َعلْ لَ ُه مَخْرَجاً َويَ ْرزُقْهُ ِم ْن َحيْ ُ
ت
ك الَْأحْكَامَ لَمَّا ا ْعُتبِ َر ْ
سنَ ِمنَ الْمَحِيضِ} [الطَّلَاق ]4 :الْآيَةَ ،فَإِنَّ ِت ْل َ
وَجُ ْملَةِ {وَاللَّائِي يَِئ ْ
ِاللهِ وَاْلَيوْمِ الْآخِرِ} ُأعْقِبَ َذِلكَ بِقَضِيَّةٍ عَامَّةٍ،
ظ بِهِ َم ْن كانَ ُي ْؤ ِم ُن ب َّ
َم ْو ِعظَةً بِ َق ْولِهِ{ :ذلِكُمْ يُوعَ ُ
 56امللخص الفقهي ،لصاح الفوزان.)387/2( ،
 57التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)299-298/28( ،
 58جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)30/23( ،
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الدْنيَا وَالْآخِرَ ِة عَلَى عَادَ ِة الْ ُقرْآ ِن
َوهِيَ أَنَّ ِتلْكَ ِم ْن تَ ْقوَى اللَّ ِه تَعَالَى َوبِمَا ِلتَ ْقوَى اللَّهِ مِ ْن َخيْرٍ فِي ُّ
ق َغيْ َر خَالٍ َم ْن حَرَجٍ
الطلَا ِ
ب بِالِْبشَارَةِ وَالتَّرْغِيبَِ .ولَمَّا كَا َن أَ ْمرُ َّ
ِم ْن تَعْقِيبِ الْ َم ْو ِعظَةِ وَالتَّ ْرهِي ِ
خلُو فِي بَ ْعضِ أَ ْحوَالِهِ ِمنْ تَحَ ُملِ َأحَ ِدهِمَا ِلبَ ْعضِ الْ ُك ْرهِ
ِلز ْو َجْينِ وَأَ ْمرُ الْ ُمرَاجَعَةِ لَا يَ ْ
َوغَمٍّ يَ ْع ِرضُ ل َّ
ني اْلوَاقِ ِفنيَ ِعنْد حُدُوده بِأَن يَجْعَلَ
الطلَاقََ ،أ ْعلَ َمهُمَا اللَّ ُه بِأَنَّ ُه َوعَدَ الْمُتَّ ِق َ
ت َّ
ِمنَ الْأَ ْحوَالِ َّالتِي سََّببَ ِ
َلهُ ْم مَخْ َرجًا ِمنَ الضَّائِقَاتِ ،شَبَّهَ مَا هُ ْم فِيهِ ِمنَ الْحَرَجِ بِالْمَكَانِ الْ ُم ْغَل ِق َعلَى الْحَالِّ فِيهِ وَشَبَّهَ مَا
اللطْفِ وَإِ ْجرَاءِ الْأُمُورِ َعلَى مَا ُيلَائِ ُم أَ ْحوَاَلهُمْ بِجَ ْعلِ َمنْفَذٍ فِي الْمَكَانِ الْمُ ْغلَقِ
حهُ ُم اللَّ ُه بِهِ ِمنَ ُّ
يَ ْمنَ ُ
ص ِمنْهُ الْ ُمتَضَاِئقُ فِيهِ .فَفِي الْ َكلَام ا ْستِعَارَة أَن إِحْدَاهُمَا ضِ ْمنِيَّ ٌة َم ْطوِيَّةٌ وَالْأُ ْخرَى صَرِحيَ ٌة
َيتَخََّل ُ
ب
حسَا ِ
صهِ ْم ِم ْن َأ ْهوَالِ اْل ِ
خلِي ِ
ني فِي الْآخِ َرةِ َأيْضًا بِتَ ْ
اللطْفِ بِالْمُتَّ ِق َ
ج مَا يَحُفُّ ِمنَ ُّ
خرَ ُ
وَشَ ْملَ الْمَ ْ
ج َلهُمْ فِي الْآخِ َرةِ ُهوَ اْلإِ ْسرَاعُ ِبهِ ْم ِإلَى النَّعِيمِ .وَلَمَّا كَا َن مِنْ َدوَاعِي الْ ِفرَاقِ
خرَ ُ
وَالِانِْتظَارِ فَالْمَ ْ
الزوْ َجْينِ مَا ُهوَ ِمنَ التَّ ْقتِريِ فِي اْلِإنْفَاقِ لِضِيقِ ذَاتِ اْليَدِ فَكَانَ الْإِحْجَامُ عَ ِن
خلَافِ َبيْنَ َّ
وَالْ ِ
خرَجٍ
خرَجِ ِللْمُتَّقِنيَ بِاْلوَعْدِ بِمَ ْ
الْ ُمرَاجَعَةِ عَا ِرضًا َكثِريًا لِلنَّاسِ بَعْدَ التَّ ْطلِيقُِ ،أْتبِ َع الْوَعْدُ بِجَ ْعلِ اْلمَ ْ
َن
ب ا ْحتِرَاسٌ لِئَلَّا َيتَوَهَّمَ أَحَدٌ أ َّ
خرَجُ َّالتوْسِعَةِ فِي الرِّزْقِ .وََق ْولُهُِ :منْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ ُ
خَاصٍّ َوهُوَ مَ ْ
ك َعنْ ُمرَاجَعَةِ الْ ُمطَلَّقَةِ لِأَنَّ ُه لَا يَسْتَ ْقِب ُل مَالًا ُينْفِ ُق
س َ
سَتبْعِدَ َذِلكَ َفيُ ْم ِ
َطلَ ٌة عََليْ ِه فََي ْ
ق الرِّزْقِ مُع َّ
ُطرُ َ
ف يهىيء لَهُ أسبابا غري مرتقبة.
ف ِمنَ اللَّهِ وَاللَّ ُه أعلم كَي َ
َن هَذَا الرِّزْقَ ُلطْ ٌ
ِمنْهُ ،فََأ ْعلَمَ ُه اللَّهُ أ َّ
ب ِمنْ ُه الرِّزْقَ َأيْ لَا َيظُنُّ أَنَّ ُه يُ ْرزَ ُ
س ُ
حَت ِ
فَمَ ْعنَى ِم ْن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُِ :م ْن مَكَانٍ لَا يَ ْ
ق ِمنْهُ.59)..
وعند أمحد من حديث أيب ذر رضي اهلل عنه قَالَ :جَ َعلَ رَسُو ُل اللَّ ِه صَلَّى اللَّهُ َعَليْهِ وَ َسلَّمَ يَْتلُو
حَتسِبُ حَتَّى فَرَغَ ِمنَ الْآيَةِ
ث لَا يَ ْ
َعلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَ َمنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْ َعلْ لَ ُه مَخْرَجًا َويَ ْرزُقْ ُه ِم ْن َحيْ ُ
س كَُّلهُمْ َأخَذُوا ِبهَا كَ َفْتهُ ْم» وَقَا َل فَجَ َع َل يَْتلُوهَا َوُيرَدِّ ُدهَا َعلَيَّ
ثُمَّ قَالَ« :يَا َأبَا ذَرٍّ َلوْ أَنَّ النَّا َ
اللهَ
ِن أكرب آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَ َرجًا{ :وَ َمنْ يَتَّ ِق َّ
حَتَّى نَ َعسْتُ..احلديث( ،وقال ابن مسعود.. :وَإ َّ
ي َعنِ اْبنِ
ج َع ْل لَهُ مَخْرَجًا ،وَكَذَا ُروِ َ
خرَجاً} .وَقَالَ عِ ْكرِمَ ُة َم ْن طََّل َق كَمَا أَمَرَ ُه اللَّ ُه يَ ْ
يَجْ َعلْ لَ ُه مَ ْ
ق وَ َم ْن يََّتقِ اللَّ َه يَجْعَلْ لَ ُه مَخْرَجاً يعلم أن اهلل إن
سرُو ٌ
عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ ،وَقَالَ ابْ ُن َمسْعُودٍ وَمَ ْ
ث لَا يَدْرِي .وَقَا َل َقتَادَةُ{ :وَ َم ْن يَتَّ ِق
ب أَيْ ِم ْن َحيْ ُ
حَتسِ ُ
شاء أعطى وإن شاء منع ِم ْن َحيْثُ لَا يَ ْ
خرَجاً} َأيْ ِمنْ ُشُبهَاتِ الْأُمُورِ وَالْكَ ْربِ ِعنْدَ الْ َموْتِ َويَرْ ُزقْ ُه ِم ْن َحيْثُ لَا
اللَّهَ يَجْعَلْ َل ُه مَ ْ
حَتسِبُ ومن حيث ال يرجو وال َيأْمُلُ .وَقَالَ السُّدِّيُّ :وَ َمنْ يَتَّقِ اللَّ َه يُطَلِّقْ لِلسُّنَّةَِ ،ويُرَاجِ ْع
يَ ْ
ج َع ْل لَهُ مَخْ َرجًا} [الطالق]2 :
لِلسُّنَّةِ .60)..وقال ابن جرير الطربي( :وَقَوْلُهُ{ :وَ َمنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَ ْ
 59التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)311/28( ،
 60تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)169/8( .
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ب مَا َنهَا ُه َعنْهُ ،يَجْ َع ْل لَهُ ِمنْ أَ ْمرِهِ
جَتنِ ْ
يَقُو ُل تَعَالَى ذِ ْكرُهَُ :م ْن يَخَفِ اللَّهَ َفيَعْ َملْ بِمَا أَ َمرَهُ بِهَِ ،ويَ ْ
َن الْ ُمطَِّلقَ إِذَا طََّلقَ ،كَمَا نَ َدبَهُ اللَّ ُه
َن مَا قَضَى َفلَا بُدَّ ِم ْن َأنْ يَكُونَ ،وَ َذِلكَ أ َّ
خرَجًا ِبَأنْ يُعَرِّفَ ُه بِأ َّ
مَ ْ
خرَجًا فِيمَا
ِإلَيْ ِه ِللْعِدَّةِ ،وَلَمْ يُرَاجِ ْعهَا فِي عِدَِّتهَا حَتَّى انْقَضَتْ ثُمَّ َتْتبَ ُعهَا نَفْسُهُ ،جَ َع َل اللَّهُ لَ ُه مَ ْ
َتْتبَ ُعهَا نَ ْفسُهُ ،بَِأ ْن جَ َعلَ لَهُ السَّبِيلَ ِإلَى ِخ ْطبَِتهَا َونِكَا ِحهَاَ ،ولَوْ َطلَّقَهَا َثلَاثًا لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه ِإلَى ذَلِكَ
َسبِيلٌَ .ع ْن َمسْرُوقٍَ ،ع ْن َعبْدِ اللَّهِ ،قَالَ :يَ ْعلَمُ أَنَّ ُه ِم ْن ِعنْدِ اللَّهِ ،وَأَنَّ اللَّهَ ُه َو َّالذِي يُ ْعطِي َويَمْنَ ُع،
و َعنِ اْبنِ عَبَّاسٍ ،يَقُولُ :نَجَاتُهُ ِم ْن كُلِّ كَ ْربٍ فِي الدُّْنيَا وَالْآخِ َرةِ ،وعَنِ ال َّربِيعِ بْنِ ُخَثيْمٍ ،قَالَ :مِ ْن
كُلِّ شَيْءٍ ضَاقَ َعلَى النَّاسِ ،و َع ْن عِ ْكرِمَةَ ،وعن الضحاك قَالََ :منْ َطلَّقَ كَمَا أَمَرَ ُه اللَّهُ يَجْ َع ْل لَ ُه
خرَجًا ،وَمَنْ يََّت ِق اللَّهَ يَجْ َعلْ لَ ُه ِمنْ أَ ْمرِ ِه ُيسْرًا .قَالَ :يَ ْعنِي بِالْمَخْرَجِ وَالُْيسْ ِر إِذَا َطلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ
مَ ْ
ت
سرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ ،وَِإ ْن مَضَ ْ
شهَادَةِ رَ ُجلَْينِ عَ ْدَلْينِ ،فَ َذِلكَ اْلُي ْ
سَكَتَ عَْنهَاَ ،فِإنْ شَاءَ رَاجَ َعهَا ِب َ
ق السُّنَّةِ فَأَمَّا
ِدُتهَا َولَ ْم يُرَاجِ ْعهَا ،كَانَ خَا ِطبًا ِمنَ الْخُطَّابَِ ،وهَذَا الَّذِي أَ َمرَ اللَّهُ بِهَِ ،وهَكَذَا طَلَا ُ
ع َّ
َم ْن طََّلقَ ِعنْدَ كُلِّ َحيْضَةٍ فَقَ ْد أَ ْخطََأ السُّنَّةََ ،وعَصَى الرَّبَّ ،وَأَخَذَ بِالْ ُع ْ
سرِ ) .61قال ابن تيمية:
ب}[سورة
حَتسِ ُ
خرَجًا (َ )2ويَ ْرزُ ْقهُ مِنْ َحيْثُ لَا يَ ْ
جعَل لََّ ُه مَ ْ
(أما قوله تعاىل {وَمَن َيتََّقِ اللََّهَ يَ ْ
الطالق] .فقد بني فيها أن املتقي يرفع اهلل عنه املضرّة مبا جيعله له من املخرج ،وجيلب له من
املنفعة مبا ييسره له من الرزق ،والرزق :اسم لكل ما يفتدى به اإلنسان وذلك يعم رزق الدنيا
ورزق اآلخرة ،وقد قال بعضهم ما افتقر تقي قطّ .قالوا وملَ؟ قال :ألن اهلل يقول{ :وَمَن يَتََّ ِق
ب} .وقول القائل :قد نرى من يتق وهو
حتَسِ ُ
خرَجًا (َ )2ويَ ْرزُقْهُ ِم ْن َحيْثُ لَا يَ ْ
اللََّهَ يَجْعَل لََّ ُه مَ ْ
حمروم ،ومن هو خبالف ذلك وهو مرزوق.
فجوابه :أن اآلية اقتضت أن من يتق يُرزق من حيث ال حيتسب ،ومل تدل على أن غري املتقي ال
يرزق ،بل البد لكل خملوق من الرزق قال اهلل تعاىل{ :وَمَا مِن دَآَبَّةٍ فِي األَ ْرضِ إِ ََّال َعلَى اللّ ِه
ِرزُْقهَا}[هود .]6:حىت أن ما يتناوله العبد من احلرام داخل يف هذا الرزق ،فالكفار قد يرزقون
بأسباب حمرمة ،ويرزقون رزقا حسنا ،وقد ال يرزقون إال بتكلف ،وأهل التقوى يرزقهم اهلل من
حيث ال حيتسبون ،واليكون رزقهم بأسباب حمرمة ،وال يكون خبيثا ،والتقي الحيرم ما حيتاج
إليه من الرزق وإمنا حيمى من فضول الدنيا رمحة به وإحسانا إليه .فإن توسيع الرزق قد يكون
مضرّة على صاحبه .وتقديره يكون رمحة لصاحبه  .قال تعاىل{ :فَأَمََّا الْإِنسَا ُن إِذَا مَا اْبَتلَاهُ رََُّب ُه
فَأَكْرَمَ ُه َونَ َعَّمَ ُه َفيَقُو ُل َربَِّي أَ ْكرَ َمنِ ( )15وَأَمََّا إِذَا مَا اْبتَلَاهُ فَقَدَ َر عََليْهِ رِزْقَ ُه َفيَقُو ُل َربَِّي َأهَانَنِ
(َ )16كلََّا}[الفجر] أي  :ليس األمر كذلك .فليس كل من وُسع عليه رزقه يكون مكرما ،وال
 61ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)45-42/23( ،
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كل من قدر عليه رزقه يكون مهانا ،بل قد يوسع عليه رزقه امآلء واستدراجا ،وقد يقدر عليه
رزقه محاية وصيانة له ،وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون ملا له من ذنوب
وخطايا،كما قال بعض السلف :إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه .ويف احلديث عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم" :من أكثر من االستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق
ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب" رواه أبو داود وابن ماجه .وقد أخرب اهلل تعاىل :أن
احلسنات يذهنب السيئات ،واالستغفار سبب للرزق والنعمة ،وأن املعاصي سبب للمصائب
والشدة) .62قال السعدي( :ومن مجلة ثوابه أن جيعل له فرجًا وخمرجًا من كل شدة ومشقة،
وكما أن من اتقى اهلل جعل له فرجًا وخمرجًا ،فمن مل يتق اهلل ،وقع يف الشدائد واآلصار
واألغالل ،اليت ال يقدر على التخلص منها واخلروج من تبعتها ،واعترب ذلك بالطالق ،فإن العبد
إذا مل يتق اهلل فيه ،بل أوقعه على الوجه احملرم ،كالثالث وحنوها ،فإنه ال بد أن يندم ندامة ال
سبُ} أي :يسوق اهلل
حَت ِ
ث ال يَ ْ
يتمكن من استدراكها واخلروج منها .وقوله { َويَ ْرزُقْ ُه ِم ْن َحْي ُ
َك ْل عَلَى اللَّهِ} أي :يف أمر دينه
الرزق للمتقي ،من وجه ال حيتسبه وال يشعر به{ .وَ َم ْن يََتو َّ
ودنياه ،بأن يعتمد على اهلل يف جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ،ويثق به يف تسهيل ذلك {فَهُ َو
سبُهُ} أي :كافيه األمر الذي توكل عليه به ،وإذا كان األمر يف كفالة الغين القوي [العزيز]
َح ْ
الرحيم ،فهو أقرب إىل العبد من كل شيء ،ولكن رمبا أن احلكمة اإلهلية اقتضت تأخريه إىل
الوقت املناسب له؛ فلهذا قال تعاىل{ :إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْ ِرهِ} أي :ال بد من نفوذ قضائه وقدره،
ولكنه {قَدْ جَ َع َل اللَّ ُه لِكُلِّ شَيْءٍ قَ ْدرًا} أي :وقتًا ومقدارًا ،ال يتعداه وال يقصر عنه).63

 62التفسري الكبري ،البن تيمية 72 / 6( ،ـ .)75
 63تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبدالرمحن السعدي (.)896
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املبحث الثاين :عِدد النساء املذكورات يف
سورة الطالق وأثر التقوى فيها ،وحتته
ثالثة مطالب:
املطلب األول :عِدد النساء املذكورة يف
سورة الطالق وأحكامها.
املطلب الثاين :حكم التشريع يف أحكام
عِدد النساء.
املطلب الثالث :أثر التقوى فيها.
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 .1عدة اآليسة وعدة الصغرية:
ض
اتفق الفقهاء أن عدة الصغرية واآليسة ثالثة أشهر ،64لقوله تعاىل{ :وَاللَّائِي َيِئسْنَ ِمنَ الْمَحِي ِ
ضنَ}[الطالق .]4:والعدة ثالثة أشهر
مِن ِّنسَائِكُ ْم ِإنِ ا ْرتَْبتُمْ فَعِدَُّتهُنَّ َثلَاثَةُ أَشْهُ ٍر وَاللَّائِي لَمْ يَحِ ْ
حْيضِ فِي الْمَرْأَ ِة الْ ُمطَلَّقَةِ َأوْ مَا فِي مَ ْعنَاهَا َّالتِي لَمْ تَ َر دَمًا ِليَأْسٍ أَ ْو
ب بَدَالً َعنِ الْ َ
(هِيَ مَا تَجِ ُ
الثَ ُة أَ ْشهُرٍ ِبنَصِّ الْ ُقرْآنِ ،لِ َقوِْل ِه
ِدُتهَا ثَ َ
حضْ ،فَع َّ
حْيضَِ ،أ ْو جَاوَ َزتْ ُه َولَمْ تَ ِ
ت سِنَّ الْ َ
صِغَرٍَ ،أوْ َبلَغَ ْ
َلالئِي لَ ْم
الثَ ُة أَ ْش ُهرٍ وَا َّ
ِدُتهُنَّ ثَ َ
ض ِمنْ ِنسَائِكُمْ ِإنِ ا ْرتَْبتُ ْم فَع َّ
سنَ ِمنَ الْمَحِي ِ
َلالئِي يَِئ ْ
تَعَالَى{ :وَا َّ
ِدُتهُنَّ كَذَِلكَ ،وَألِنَّ األْ ْشهُرَ ُهنَا بَدَ ٌل َعنِ األْ ْقرَاءِ ،وَا ْألصْل ُمقَدَّ ٌر
ي فَع َّ
ضنَ}[الطالق ]4:أَ ْ
يَحِ ْ
ض َأنْ َتكُو َن ُمطِيقَةً لِ ْلوَطْءِ،
ح ْ
الثَةٍ فَكَ َذلِكَ اْلبَدَل)( ،65وَا ْشتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الصَّغِريَ ِة َّالتِي لَمْ تَ ِ
ِبثَ َ
َدتِ الْمَرْأَ ُة
السبْ ِعنيَ َسنَةً)( ،66وَإِذِ ا ْعت َّ
وَفِي الْ َكبِريَةِ ا ْآلِيسَةِ ِم َن الْمَحِيضِ َأ ْن َتكُو َن قَ ْد جَاوَ َزتِ َّ
ت فِي
ت بَعْ َد فَرَا ِغهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّ ُة وَالَ َت ْلزَ ُمهَا الْعِدَّ ُة بِاألْ ْقرَاءِ .وَل ْو حَاضَ ْ
بِا ْأل ْشهُرِ ثُمَّ حَاضَ ْ
ب مَا مَضَى قُرْءًا ِعنْدَ جُ ْمهُورِ الْفُقَهَاءِ لِقُ ْد َرِتهَا عَلَى
حسَ ُ
ت ِإلَى األْقْرَاءِ وَالَ ُي ْ
َأْثنَا ِء األْ ْش ُهرِ اْنتَ َقلَ ْ
ا ْألصْل قَبْل الْفَرَاغِ ِمنَ اْلبَدَل  -كَالْ ُمَتيَمِّمِ يَجِ ُد الْمَاءَ َأْثنَا َء َتيَمُّمِهِ).67
 .2عدة املرتابة:
ت تَحِيضُ ثُمَّ ا ْرتَفَعَ
ب الْفُ َقهَا ُء ِإلَى أَنَّ الْمُ ْرتَابَةَ َأوِ الْمُ ْمتَدَّ ُطهْ ُرهَا هِيَ :الْمَرْأَ ُة َّالتِي كَانَ ْ
( َذهَ َ
ضهَا لِعِلَّةٍ ُت ْعرَفُ ،كَ َرضَاعٍ
ضهَا دُونَ حَ ْملٍ وَالَ يَأْسٍ ،فَإِذَا فَارََقهَا زَ ْو ُجهَا ،وَانْ َقطَعَ دَمُ َحيْ ِ
َحيْ ُ
صبِرُ ُوجُوبًا ،حَتَّى تَحِيضََ ،فتَ ْعتَدُّ بِاألْقْرَاءَِ ،أوْ َتْبلُ ُغ سِنَّ
َونِفَاسٍ َأوْ مَ َرضٍ يُ ْرجَى ُب ْرهُهُ ،فَإَِّنهَا تَ ْ
الثَةِ أَ ْش ُهرٍ كَا ْآلِيسَةِ ،وَالَ ُتبَالِي بِطُول مُدَّةِ ا ِالْنِتظَارِ ،ألِ َّن ا ِال ْعتِدَادَ بِا ْأل ْشهُرِ جُعِل
اْليَأْسِ َفتَ ْعتَدُّ ِبثَ َ
جزْ ا ِال ْعتِدَا ُد بِاألْ ْشهُ ِر َقْبلَهُ َو ُهوَ مَ ْذهَبُ َعلِيٍّ َو ُعثْمَانَ وَ َزيْ ِد ْبنِ ثَابِتٍ
س بِالنَّصَِّ ،فلَ ْم يَ ُ
بَعْدَ اْلَيأْ ِ
 64البدائع للكاساين ( ،)191/3حاشية الدسوقي ( ،)470/2والدر املختار ( ،)825/2وفتح القدير (،)269/3
واللباب ( ،)83/3والشرح الصغري ( ،)672/2والقوانني الفقهية ص ،235وبداية اجملتهـد ( ،)88/2واملهـذب
( ،)143/2ومغين احملتاج ( ،)384/3وكشاف القناع ( ،)482/5واملغين (.)449/7
 65املوسوعة الفقهية الكويتية.)313/29( ،
 66الفواكه الدواين ( ،)91/2واملغين البن قدامة مع الشرح ( ،)102/9روضة الطالبني ( ،)370 / 8الدسوقي
(،)473 /2
 67مغين احملتاج.)386/3( ،
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َرضِيَ اللَّهُ عَْنهُمْ ،وَقَ ْد رَوَى اْلَبْيهَقِيُّ َعنْ ُعثْمَانَ رَضِ َي اللَّ ُه َعنْ ُه أَنَّ ُه حَكَمَ بِ َذِلكَ فِي الْ ُم ْرضِعِ.
ضهَا دُونَ عَِّل ٍة تُ ْعرَفُ ،فَقَدْ َذهَبَ ُعمَ ُر وَاْبنُ عَبَّاسٍ َرضِيَ اللَّ ُه َعنْهُ ْم
ت ثُمَّ ا ْرتَ َف َع َحيْ ُ
وَأَمَّا ِإذَا حَاضَ ْ
َن
حنَاِبَل ِة ِإلَى أ َّ
صرِيُّ وَالْمَالِكِيَّةُ ،وَ ُهوَ قَ ْو ٌل لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَ ِدميِ ،وَالْمَ ْذهَبُ ِعْندَ الْ َ
حسَنُ الْبَ ْ
وَالْ َ
ص غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْلِ :تسْعَةَ أَ ْشهُرٍِ ،لَتتِْبنيِ بَرَا َءةِ الرَّحِمَِ ،ولِ َزوَال
الْ ُم ْرتَابَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ َتَترََّب ُ
الثَةِ أَ ْش ُهرٍَ ،فهَذِهِ
ث فِي اْلَبطْنِ أَ ْكثَرَ ِم ْن ذَِلكَ ،ثُمَّ تَ ْعتَدُّ ِبثَ َ
ب أَنَّ الْحَمْل َال يَمْكُ ُ
ِن الْغَالِ َ
الرِّيبَةِ؛ أل َّ
اللهُ َعنْ ُه أَنَّهُ قَال فِي
ي عَ ْن عُمَ َر َرضِيَ َّ
ِدُتهَا وَتَحِل لِألْ ْزوَاجِ .وَا ْحتَجُّوا بِمَا ُروِ َ
َسنَ ٌة َتنْقَضِي ِبهَا ع َّ
سعَةَ
س ِت ْ
جلِ ُ
ضهَا الَ يُدْرَى مَا رَفَ َعهُ :تَ ْ
ضتَْينِ فَا ْرتَفَعَ َحيْ ُ
رَ ُجلٍ طََّلقَ امْرََأتَ ُه فَحَاضَتْ َحيْضَةً َأوْ َحيْ َ
ف .قَال ابْ ُن
ستَِب ْن ِبهَا حَ ْملٌ تَ ْعتَدُّ ِبثَالَثَةِ أَ ْش ُهرٍ ،فَ َذِلكَ َسنَةٌ ،وَ َال يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِ ٌ
أَ ْشهُرٍ ،فَإِذَا لَمْ يَ ْ
الْ ُمنْذِرِ :قَضَى بِهِ عُمَ ُر رَضِيَ اللَّ ُه َعنْ ُه بَْينَ الْ ُمهَاجِرِينَ وَا ْألنْصَارَِ ،ولَ ْم ُينْكِ ْرهُ ُمنْكِرٌ ،وَقَال ا ْألْثرَمُ:
ب
ضهَا قَال :أَذْهَ ُ
سأَل َعنِ الرَّجُل يُطَِّلقُ ا ْمرََأتَهُ َفتَحِيضُ َحيْضَةً ثُمَّ يَ ْرتَفِعُ َحْي ُ
ت َأبَا َعبْدِ اللَّ ِه ُي ْ
سَمِعْ ُ
ت َحيْضَُتهَا َفلَ ْم تَ ْدرِ مِمَّا ا ْرتَفَعَتْ ،فَإَِّنهَا تَْنَتظِ ُر َسنَةً؛
ِإلَى حَدِيثِ عُ َمرَ َرضِيَ اللَّهُ َعنْهُِ :إذَا رُفِعَ ْ
ض
صبِرُ حَتَّى تَحِي َ
ألِنَّ الْعِدَّةَ َال ُتْبنَى َعلَى عِدَّةٍ ُأ ْخرَى )َ ( .68وصَرَّحَ الشَّافِعِيَّ ُة فِي الْجَدِيدِ :بِأَنَّهَا تَ ْ
َفتَ ْعتَدُّ بِا ْألقْرَاءِ أَ ْو َتيْأَسُ َفَت ْعتَدُّ بِا ْأل ْشهُرِ ،كَمَا َل ِو انْ َقطَعَ الدَّمُ لِعِلَّةٍ؛ ألِ َّن اللَّهَ تَعَالَى لَ ْم يَجْعَل
ت وَاحِدَةً ِمْنهُمَا؛ ألَِّنهَا َترْجُو عَ ْودَ
ض وَا ْآلِيسَةَِ ،وهَذِهِ لَْيسَ ْ
ح ْ
ِال لَِّلتِي لَمْ تَ ِ
ا ِال ْعتِدَادَ بِا ْأل ْشهُ ِر إ َّ
َن اْل ُم ْرتَابَ َة
ض مَ ْعرُوفٍ .وَفِي قَ ْو ٍل لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَ ِدميِ :أ َّ
الدَّمِ ،فَأَ ْشَبهَتْ َم ِن انْ َق َط َع دَ ُمهَا لِعَا ِر ٍ
ص
َتتَرََّبصُ أَ ْكثَ َر مُدَّةِ الْحَمْل :أَ ْربَعَ ِسِننيَ لِتَ ْعلَمَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ ِبيَ ِقنيٍ ،وَقِيل فِي الْقَدِميِ َأيْضًاَ :تتَرَبَّ ُ
سِتَّةَ أَ ْش ُهرٍ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل ،فَحَاصِل الْمَ ْذهَبِ الْقَ ِدميِ :أََّنهَا َتتَرََّبصُ مُدَّةَ الْحَمْل).69
 .3عدة احلامل:
ت
جتب بسبب املوت أو الطالق ،وتنتهي بوضع احلمل اتفاقاً70؛ لقوله  -تعاىل { :-وَُأ ْولَا ُ
اْلأَحْمَالِ أَ َجلُهُنَّ أَن يَضَ ْعنَ حَ ْمَلهُنَّ} [الطالق ،]4:أي انقضاء أجلهن أن يضعن محلهن؛ وألن
ال مث طلقت أو مات
براءة الرحم ال حتصل يف احلامل إال بوضع احلمل ،فإذا كانت املرأة حام ً
 68بدائع الصنائع(  ،)195 /3الدر املختار ( ،)606 /2حاشية الدسوقي ( ،)470 /2القوانني الفقهية (،)241
جواهر اإلكليل ( ،)385/1الفواكه الدواين ( ،)92 /2مغين احملتاج ( ،)387 /3روضة الطالني (،)371/ 8
املغين البن قدامة (.(100/9
 69املوسوعة الفقهية الكويتية.)330/29( ،
 70البدائع ( ،)192/3الدر املختار( ،)831/2وفتح القدير ( ،)273/3واللباب ( ،)83-80/3والشرح الصغري
( ،)671/2والقوانني الفقهية ص ،238 ،236ومغين احملتاج ( ،)388/3واملهذب ( ،)142/2وكشاف القناع
( ،)478/5واملغين ( ،)468/7وغاية املنتهى ( ،)209/3وبداية اجملتهد (.)96/2
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عنها زوجها انتهت عدهتا بوضع احلمل ،ولو بعد الوفاة بزمن ،وعند البخاري عن أيب َسلَمَةَ
س
قَالَ( :جَا َء رَ ُجلٌ ِإلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  -رضي اهلل عنهما  -وََأبُو ُه َرْيرَةَ  -رضي اهلل عنه  -جَاِل ٌ
ِعنْدَ ُه فَقَالَ :أَ ْفِتنِي فِي امْ َرأَةٍ َولَ َدتْ بَعْدَ َز ْو ِجهَا بِأَرْبَ ِعنيَ َلْيلَةً ،فَقَالَ اْبنُ عَبَّاسٍ :آخِرُ اْلأَ َجَليْنِ،
ُقلْتُ َأنَا :وَأُولَاتُ اْلأَحْمَالِ أَ َجُلهُنَّ َأ ْن يَضَ ْعنَ حَمَْلهُنَّ قَالَ َأبُو هُرَْيرَةََ :أنَا مَعَ اْب ِن أَخِي يَ ْعنِي َأبَا
ج ُسَبيْعَةَ اْلأَ ْسلَمِيَّةِ
سأَُلهَا فَقَالَتُْ :قِتلَ َزوْ ُ
َسلَمَةَ ،فَأَ ْر َس َل اْب ُن عَبَّاسٍ ُغلَامَ ُه ُك َرْيبًا ِإلَى أُمِّ سَلَمَةَ َي ْ
خ ِطبَتْ ،فََأنْكَ َ
َوهِيَ حُْبلَى َف َوضَعَتْ بَعْدَ َم ْوتِ ِه بِأَ ْربَ ِعنيَ َلْيلَةً ،فَ ُ
صلَّى اللَّ ُه َعلَْيهِ
حهَا رَسُولُ اللَّ ِه َ -
السنَاِبلِ فِي َمنْ خَطََبهَا).
وَ َسلَّ َم  ،-وَكَانَ َأبُو َّ
 .1استرباء رحم املرأة للتأكد من عدم وجود محل من الرجل الذي كان زوجاً هلا.
 .2ومن احلِكَمِ أن العدة من ٌع من اختالط األنساب ،وصون النسب ،فإذا كان احلمل
موجوداً تنتهي العدة بوضع احلمل لتحقق اهلدف املقصود من العدة ،وإذا مل يتأكد من احلمل
بعد الدخول باملرأة؛ وجب االنتظار للتعرف على براءة الرحم حىت بعد الوفاة.
 .3ومن املقاصد أيضاً :إظهار األسف على نعمة الزواج ،وصون مسعة املرأة وكرامتها حىت
ال تكون حمالً للتحدث عنها خبروجها من البيت غادية رائحة مبجرد الفراق ،وإن أمكن معرفة
براءة الرحم مبجرد احليضة األوىل.
 .4ويف الطالق الرجعي يقصد بالعدة متكني الرجل من العود إىل مطلقته خالل العدة ،بعد
زوال عاصفة الغضب ،وهدوء النفس ،والتفكري مبتاعب وخماطر ووحشات الفراق.
 .5ويف فرقة الوفاة يُراد من العدة تذكر نعمة الزواج ،ورعاية حق الزوج وأقاربه ،وإظهار
التأثر لفقده ،وإبداء وفاء الزوجة لزوجها ،وصون مسعتها ،وحفظ كرامتها؛ حىت ال يتحدث
الناس بأمرها ،ونقد هتاوهنا ،والتحدث عن خروجها وزينتها خصوصًا من أقارب زوجه.71
ع ِمْنهَا :الْ ِعلْ ُم ِببَرَاءَ ِة الرَّحِمِ ،وََأ ْن الَ
قال ابن القيمُ ( :ش ِرعَتِ اْلعِدَّ ُة لَمَعَانٍ وَحِكَمٍ ا ْعَتَب َرهَا الشَّارِ ُ
جتَمِ َع مَا ُء اْلوَا ِطئَْي ِن َفأَ ْكثَرَ فِي رَحِمٍ وَاحِدٍ َفتَخَْتلِطُ ا ْألْنسَابُ َوتَ ْفسُدُ ،وَمِْنهَا :تَعْظِي ُم َخطَرِ
يَ ْ
الزوَاجِ وَرَفْعُ قَدْ ِرهِ وَِإ ْظهَا ُر شَرَفِهِ ،وَ ِمْنهَا :تَ ْطوِيل زَمَانِ الرَّ ْجعَةِ ِللْمُطَِّلقِ لَعَلَّهُ َينْدَ ُم َويَفِي ُء
َّ
الز ْوجِ وَإِ ْظهَارُ تَ ْأثِريِ فَقْدِهِ فِي الْ َمْنعِ مِ َن
َك ُن فِيهِ ِم َن الرَّجْعَةِ ،وَ ِمْنهَا قَضَاءُ حَقِّ َّ
ف زَ َمنًا َيتَم َّ
َفيُصَادِ ُ
التَّزَيُّنِ وَالتَّجَمُّلَ ،ولِ َذلِكَ شُرِعَ ا ْإلحْدَادُ َعَليْهِ أَ ْكثَرَ ِمنَ ا ْإلحْدَا ِد َعلَى اْلوَالِدِ وَاْل َولَدِ ،وَ ِمنْهَا:
 71انظر الفقه اإلسالمي وأدلته ،ل َوهْبَة بن مصطفى الزُّحَْيلِيّ )592/9( ،بتصرف.
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الز ْوجَةِ ،وَحَقِّ اْل َولَدِ ،وَالْ ِقيَا ِم بِحَقِّ اللَّهِ الَّذِي أَ ْو َجبَ ُه ،فَفِي الْعِدَّةِ
صلَحَةِ َّ
الزوْجِ ،وَمَ ْ
ط لِحَقِّ َّ
االِ ْحِتيَا ُ
ع الْ َموْتَ مَقَامَ الدُّخُول فِي ا ْستِيفَاءِ الْمَعْقُودِ َعَليْهِ ،فََلْيسَ الْمَقْصُو ُد
أَ ْربَعَ ُة حُقُوقٍ ،وَقَ ْد أَقَا َم الشَّارِ ُ
ِمنَ الْعِدَّةِ مُجَرَّ َد بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ،بَل َذلِكَ ِم ْن بَعْضِ مَقَاصِ ِدهَا وَحِكَ ِمهَا).72
املطلب الثالث :أثر التقوى فيها:
َالالئِي يَِئسْنَ مِ َن
بعد أن ذكر اهلل العِدد النساء أكّد جل وعال على التقوى ،قال سبحانه{ :و َّ
ت الْأَحْمالِ أَجَُلهُنَّ
ض َن وَأُوال ُ
َالالئِي لَمْ يَحِ ْ
ِدُتهُنَّ ثَالثَةُ أَ ْشهُ ٍر و َّ
الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ ِإنِ ا ْرَتْبتُ ْم فَع َّ
َأ ْن يَضَ ْعنَ َح ْمَلهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْ َع ْل لَ ُه ِم ْن أَ ْمرِهِ ُيسْراً ( )4ذِلكَ أَ ْم ُر اللَّ ِه َأْن َزلَ ُه ِإلَيْكُمْ وَ َمنْ يَتَّ ِق
اللهَ
َل َثنَاهُهُ :وَ َم ْن يَخَفِ َّ
اللَّهَ يُكَفِّ ْر عَنْ ُه سَيِّئاتِهِ َوُي ْعظِ ْم لَهُ َأجْراً ([ })5الطالق]( .يَقُو ُل ج َّ
صيَهُ ،وَأَدَّى فَرَائِضَهَُ ،ولَمْ يُخَالِفْ ِإ ْذنَ ُه فِي َطلَاقِ امْرََأتِهِ ،فَإِنَّ ُه يَجْ َع ُل اللَّهُ لَ ُه
فَ َر َهبَهُ ،فَاجْتَنَبَ مَعَا ِ
ت
ع نَ ْفسِهِ إِيَّاهَا الرَّ ْجعَةَ مَا دَامَ ْ
ِاتبَا ِ
ِمنْ َطلَاقِهِ ذَِلكَ ُيسْرًا ،وَ ُهوَ َأ ْن ُيسَهَّلَ عََليْ ِه ِإنْ أَرَادَ الرُّخْصَةَ ل ِّ
ِدُتهَا ،ثُمَّ َدعَتْ ُه نَ ْفسُهُ ِإَلْيهَا قَدَرَ َعلَى ِخ ْطبَِتهَا) .73وقال ابن كثري:
ت ع َّ
ِدِتهَا وَِإنِ انْقَضَ ْ
فِي ع َّ
جعَ ُل
َهلُ لَ ُه أَمْرَ ُه َوُييَسِّرُ ُه عََليْهِ َويَ ْ
ي ُيس ِّ
(وََق ْولُ ُه تعاىل{ :وَ َمنْ يََّتقِ اللَّ َه يَجْ َعلْ لَ ُه ِم ْن أَ ْمرِهِ ُيسْراً} أَ ْ
ي حُكْمُ ُه وَشَرْ ُع ُه
ك أَ ْمرُ اللَّهِ َأْن َزلَهُ ِإَليْكُ ْم} أَ ْ
لَ ُه فَرَجًا قَرِيبًا وَمَخْ َرجًا عَا ِجلًا ،ثُمَّ قال تعاىل{ :ذلِ َ
َأْن َزلَ ُه ِإَليْكُ ْم بِوَا ِسطَةِ رَسُو ُل اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه َعَليْهِ وَ َسلَّمَ  ،و َ{ َم ْن يََّتقِ اللَّهَ يُكَفِّ ْر َعنْ ُه سَيِّئاتِ ِه َويُ ْع ِظ ْم
ج ِز ْل َل ُه َّالثوَابَ َعلَى الْعَمَ ِل اليسري) .74قال ابن عاشور:
ي يُ ْذهِبْ َعنْ ُه الْمَحْذُو َر َوُي ْ
لَهُ أَجْراً} أَ ْ
(تَ ْكرِي ٌر ِللْمَوْ ِعظَةِ َوهُوَ ا ْعتِرَاضٌ .وَالْ َقوْ ُل فِيهِ كَالْقَ ْولِ فِي َق ْولِهِ تَعَالَى{ :وَ َم ْن يََّتقِ اللَّهَ يَجْعَ ْل لَ ُه
َالنسَا ِء
ب} [الطَّلَاق . ]3 ،2 :وَالْمَقْصُودُ مَ ْو ِعظَةُ الرِّجَالِ و ِّ
حَتسِ ُ
ث لَا يَ ْ
مَخْرَجاً َويَ ْرزُقْهُ ِمنْ َحيْ ُ
َعلَى اْلأَخْذِ بِمَا فِي هَذِهِ الَْأحْكَامِ مِمَّا َعسَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ َمش ََّق ٌة َعلَى أَحَ ٍد بِأَنَّ َعلَى كُلٍّ أَ ْن
سرًا فِيمَا لَحِقَ ُه مِ ْن
ِن الْمُ ْمَتِثلَ وَ ُهوَ ُمسَمًّى الْمُتَّقِيَ يَجْ َع ُل اللَّهُ لَ ُه ُي ْ
اللهِ فَإ َّ
ك ا ْمِتثَالًا لِأَمْ ِر َّ
صبِ َر لِذَِل َ
يَ ْ
سرًا بِقَرِينَةِ جَعْ ِل
سرٍ .وَاْلأَ ْمرُ :الشَّأْنُ وَالْحَالُ .وَالْمَقْصُودُ :يَجْ َع ُل لَ ُه ِم ْن أَ ْمرِهِ الْ َعسِريِ فِي َنظَرِ ِه يُ ْ
ُع ْ
سرُ :اْنتِفَاءُ الصُّعُوبَةِ ،أَيِ
اْلُيسْرَ لِأَمْ ِرهِ .و ِمنْ ِللِاْبتِدَاءِ الْمَجَازِيِّ الْ ُمرَا ُد بِهِ الْمُقَا َرنَ ُة وَالْ ُملَاَبسَةُ .وَاْلُي ْ
سرُ لِحَثِّ
سرِ فِيمَا شَأْنُ ُه الْ ُع ْ
حقِيقُ الْ َوعْدِ بِاْلُي ْ
اْنتِفَا ُء الْ َمشَاقِّ وَالْمَ ْكرُوهَاتِ .وَالْمَقْصُو ُد ِمنْ هَذَا َت ْ
اْلأَ ْزوَاجِ َعلَى ا ْمِتثَالِ مَا أَمَرَ اللَّ ُه بِ ِه الزَّوْجَ ِمنَ الِْإنْفَاقِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّ ِة وَمِنَ الْمُرَاجَعَةِ َوتَرْكِ َمْنزِلِهِ

 72إعالم املوقعني ،البن القيم.)85/2( ،
 73جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي (.)58/23
 74تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)174/8( .
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ج وَنَحْ ِو
خرُو ِ
لِأَ ْجلِ سُ ْكنَاهَا إِذَا كَانَ لَا َيسَ ُعهُمَا وَمَا أَ َمرَ بِهِ الْمَرْأَ َة ِم ْن تَرَُّبصِ أَمَدِ الْعِدَّةِ َوعَدَمِ الْ ُ
َذِلكَ.
وَاْلإِشَا َر ُة بِ َقوْلِهِ :ذِلكَ أَمْرُ اللَّهِ ِإلَى الْأَحْكَامِ الْ ُمتَقَدِّمَةِ ِمنْ أَوَّلِ السُّورَةَِ .وهَذِهِ اْلجُ ْملَةُ مُ ْعتَ ِرضَةٌ َبيْ َن
الْ ُمتَعَاطِ َفتَْينِ .وَالْأَمْ ُر فِي قَ ْولِهِ :أَ ْمرُ اللَّهِ :حُكْمُهُ وَمَا َش َرعَهُ لَكُ ْم كَمَا قَالَ{ :وَكَذِلكَ َأ ْوحَيْنا
هلل
ِإَلْيكَ رُوحاً ِمنْ أَ ْمرِنا} [الشورى .]52 :وَِإنْزَالُهُ :إِْبلَاغُ ُه ِإلَى النَّاسِ ِبوَا ِسطَة الرَّسُول صَلَّى ا ُ
ف ُيتَخَيَّ ُل
َن الشَّرِي َ
شرَفِ مَعَانِيهِ وََألْفَاظِهِ بِالشَّيْءِ الرَّفِيعِ لِأ َّ
شبِيهًا ِل َ
عََليْهِ وَ َسلَّمَ َأ ْطلَقَ َعَليْهِ الْإِْنزَالَ تَ ْ
رَفِيعًا .وَ ُه َو ا ْستِعَارَ ٌة َكثِريَةٌ فِي الْقُرْآنِ .فَفِي َق ْولِهَِ :أْنزَلَ ُه ا ْستِعَارَ ٌة مَ ْكنِيَّ ٌة .وَالْكَلَا ُم ِكنَايَةٌ َعنِ الْحَثِّ
ث النَّاسِ َعلَى التَّنَاُفسِ فِي الْعِلْمِ بِهِ إِ ْذ قَ ِد ا ْعَتنَى اللَّ ُه بِالنَّاسِ
َعلَى َّالتهَمُّمِ بِ ِرعَاَيتِ ِه وَالْعَ َملِ بِ ِه َوبَعْ ِ
ض َعلَى اْلعَ َملِ بِمَا أَمَرَ اللَّ ُه بِالْ َوعَدِ بِمَا هُ َو
حرِي ُ
صلَا ُحهُمْ .وَُأعِيدَ التَّ ْ
َحيْثُ َأْنزَ َل إَِلْيهِ ْم مَا فِيهِ َ
الدْنيَا .وَ َذِلكَ هُوَ تَكْفِ ٌري للسيئات
َأ ْعظَ ُم ِم َن اْلأَ ْرزَاقِ وتفريج الكرب وتيسري الصُّعُوبَاتِ فِي ُّ
ج َعلْ لَ ُه ِم ْن أَ ْمرِهِ ُيسْراً} قَالَ
وتوفري لألجور) .75قال القرطيبَ( :ق ْولُ ُه تَعَالَى{ :وَ َمنْ يََّتقِ اللَّهَ يَ ْ
الضَّحَّاكُ :أَيْ َمنْ يَتَّقِهِ فِي َطلَاقِ السُّنَّةِ يَجْ َعلْ لَهُ ِمنْ أَ ْمرِهِ ُيسْرًا فِي الرَّجْعَةِ .قال مُقَاِتلٌ :وَ َمنْ يَتَّ ِق
سرًا فِي َتوْفِيقِ ِه لِلطَّاعَةِ{ .ذِلكَ أَ ْمرُ اللَّهِ} َأيِ الَّذِي
اللَّهَ فِي ا ْجتِنَابِ مَعَاصِيهِ يَجْ َع ْل لَهُ مِ ْن أَ ْمرِهِ ُي ْ
ي يَعْ َم ُل ِبطَا َعتِهِ{ .يُكَفِّ ْر
ذكر من األحكام أَمْ ُر اللَّهِ َأنْ َزلَهُ ِإَليْكُمْ َوبََّينَهُ لَكُمْ{ .وَ َمنْ يََّتقِ اللَّهَ} أَ ْ
الصلَاةِ ،وَ ِمنَ الْجُمُعَ ِة ِإلَى الْجُمُعَةَِ { .ويُ ْعظِ ْم لَ ُه أَجْراً} َأيْ فِي
الصلَاةِ ِإلَى َّ
َعنْ ُه سَيِّئاتِهِ} ِمنَ َّ
اآلخرة) .76لذا كانت تقوى اهلل وخشيته مفتاح كل باب تعسّر على املؤمن فتحه ،وهي
استمطار لكل رمحة يرجوها العبد ويستغيثها من ربه ،فكم من راجٍ للفرج ،مترقب لليسر،
قصد كل األبواب سوى باب اهلل ،فأنّى الفرج واليسر ،وأنّى يُفتح له؟! ولو قصد أقرب
األبواب وأيسرها فتحاً وهو باب تقوى اهلل ،فدفعه ووجل ،هلاله ما وجد ،واستعتب على ما
جعَ ْل لَهُ ِمنْ أَمْرِهِ ُيسْراً}.
مضى وفات ،وصدق احلق تعاىل{ :وَ َمنْ يَتَّ ِق اللَّ َه يَ ْ

 75التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)324/28( ،
 76اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل القرطيب.)166-165/18( ،
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املبحث الثالث :أحكام املطلقات وأثر
التقوى فيها ،وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول :النفقة والسكىن.
املطلب الثاين :الرضاع.
املطلب الثالث :عدم اإلضرار هبن.
املطلب الرابع :أثر التقوى فيها.
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ث سَكَنتُم مِّن ُو ْجدِكُمْ َولَا تُضَارُّوهُنَّ ِلتُضَيِّقُوا َعلَْيهِنَّ ۚ وَإِن
يقول تعاىل{ :أَسْ ِكنُوهُنَّ ِم ْن َحيْ ُ
ض ْعنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ ُأجُو َرهُنَّ ۚ
ُكنَّ أُولَاتِ حَ ْم ٍل فَأَنفِقُوا َعَليْهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَ ْعنَ حَ ْمَلهُنَّ ۚ فَِإ ْن َأ ْر َ
سُت ْرضِ ُع لَ ُه أُ ْخرَىَٰ} [الطالق .]6:من هذه اآلية مثة
وَْأتَمِرُوا بَْيَن ُكم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَا َس ْرتُ ْم َف َ
أحكام للمطلقات ،وهي يف املطالب التالية:
ت الدَّرَاهِ ُم نَفَقًا :نَفِدَتْ،
 .1النفقة :النَّفَقَةُ فِي اللُّغَةِ :اسْمٌ ِمنَ الْمَصْ َدرِ نَ َفقَ ،يُقَال :نَفَقَ ِ
وَجَمْ ُع النَّفَقَةِ نِفَاقٌ ِمثْل رََقبَةٍ َورِقَابٍَ ،وتُجْمَعُ عَلَى نَفَقَاتٍ وَيُقَال :نَ َفقَ الشَّيْ ُء نَفَقًا فَنِيَ،
صطِالَحِ:
السلْعَ ُة وَالْمَرْأَة نِفَاقًاَ :كثُرَ طُالَُّبهَا َو ُخطَّاُبهَا .77وَالنَّفَقَ ُة فِي ا ِال ْ
ت ِّ
وََأنْفَ ْقتُهُ :أَ ْفَنْيُتهَُ ،ونَفَقَ ِ
مَا بِهِ قَوَّامٌ مُعْتَا ٌد حَال ا ْآلدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ.78
نَفَقَةُ الْمُ ْعتَدَّةِ:
فَرَّقَ الْفُ َقهَا ُء َبْينَ نفقة الْمُ ْعتَدَّةِ ِم ْن طَالَقٍ رَجْعِيٍّ وَالْمُ ْعتَدَّةِ ِم ْن طَالَقٍ بَاِئنٍ:
ب َلهَا النَّفَ َق ُة ِم ْن
َن الْ ُم َطلَّقَةَ طَالَقًا رَجْعِيًّا يَجِ ُ
أ .الْمُ ْعتَدَّةُ ِمنْ طَالَقٍ رَجْعِيٍّ :اتَّ َفقَ الْفُ َقهَا ُء َعلَى أ َّ
خرِجُوهُنَّ ِمنْ ُبيُوتِهِنَّ وَ َال
ِدِتهَا79؛ لِ َقوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ { :ال تُ ْ
سوَةٍ وَ َمسْ َكنٍ أَيَّا َم ع َّ
طَعَامٍ وَ ُك ْ
ني بِفَا ِحشَ ٍة ُمبَِّينَةٍ َوتِ ْلكَ حُدُو ُد اللَّهِ وَ َم ْن َيتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ ِه فَقَدْ َظلَمَ نَ ْفسَ ُه الَ
ِال َأنْ يَ ْأِت َ
خرُ ْجنَ إ َّ
يَ ْ
ك أَ ْمرًا}[الطالق .]1:فَقَدْ َنهَى ُسبْحَانَ ُه ا ْألزْوَاجَ عَ ْن إِ ْخرَاجِ
ث بَعْ َد َذلِ َ
تَدْرِي لَعَل اللَّهَ يُحْدِ ُ
حبُوسَةً
َديًا لِحُدُودِ اللَّهِ ،وَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَ ْ
ِدِتهِنَّ ِم ْن ُبيُوِتهِنَّ ،وَا ْعَتبَرَ َذِلكَ تَع ِّ
َز ْوجَاِتهِمْ َأْثنَاءَ ع َّ
ِمنْ حُِبسَ لِحَقِّ ِإنْسَانٍ َوجَبَ َعلَى
الزوْجِ فِي َذِلكَ السَّكَنِ ،فَ َعَليْ ِه سَائِرُ َأْنوَاعِ النَّفَقَةِ ،ألِنَّ م َّ
لِحَقِّ َّ
س النِّكَاحِ َحيْثُ َيلْحَ ُقهَا طَالَقُ ُه َو ِظهَا ُرهُ وَإِيالَ ُه ُه.80
س لَ ُه النَّفَقَةُ كَا ِملَةٌَ ،ولِ ِقيَامِ حَقِّ حَبْ ِ
حبُو ِ
الْمَ ْ
ق بَائِنٍ:
ت .الْمُ ْعتَدَّةُ ِمنْ طَالَ ٍ
فَرَّقَ الْفُ َقهَا ُء َبيْنَ الْ َمبْتُوَت ِة الْحَامِل وَ َغيْرِ الْحَامِل فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ َلهَا ِبأَْنوَا ِعهَا أَْثنَاءَ الْعِدَّةِ.
سَتنِدِي َن فِي َذلِكَ ِإلَى َقوْل اللَّهِ عَزَّ
ت حَامِالًُ .81م ْ
َن َلهَا النَّفَقَةَ وَالسُّ ْكنَى َمتَى كَانَ ْ
فَاتَّفَقُوا َعلَى أ َّ
ح اْل ُمنِ ُري ،ألمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي.
 77اْلمِصْبَا ُ
 78حَاشِيَةُ الصَّاوِي َعلَى الشَّ ْرحِ الصَّغِريِ ( )729 / 2دَا ُر اْلمَعَارِفِ.
 79البدائع ( ،)16 / 4وحاشية الدسوقي(  ،)515 / 2واملغين(  ،)288 / 9وهناية احملتاج( .)211 / 7
 80البدائع(  ،)16 / 4واملغين( .)290 / 9
 81البدائع ( ،)16 / 4وحاشية الدسوقي ( ،)515 / 2واملغين ( ،)288 / 9وهناية احملتاج (.(211 / 7
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ث سَ َكْنتُ ْم ِم ْن ُوجْدِكُ ْم وَالَ تُضَارُّوهُنَّ ِلُتضَيِّقُوا َعَليْهِنَّ وَِإنْ ك َّ
ُن
وَجَل{ :أَسْ ِكنُوهُنَّ ِمنْ حَيْ ُ
ب
ج ُ
أُو َالتِ حَ ْملٍ فََأنْفِقُوا َعَليْهِنَّ حَتَّى يَضَ ْعنَ حَ ْمَلهُنَّ}[الطالق .]6:وَألَِّنهَا حَا ِم ٌل ِبوَلَدِهِ وَ ُهوَ َي ِ
ج َأنْ ُينْ ِفقَ
الزوْ ِ
ب َعلَى َّ
ق َعلَى الْحَمْل إِالَّ إِذَا َأنْ َفقَ َعلَى أُمِّهَِ ،فيَجِ ُ
َأنْ ُينْ ِفقَ َعَليْهِ ،وَ َال يُمْ ِك ُن ا ْإلنْفَا ُ
ب عََليْهِ ُأجْرَةُ ا ْإل ْرضَاعِ.82
َعلَى تِ ْلكَ ا ْألمِّ ،كَمَا يَجِ ُ
الثَةِ أَ ْقوَالٍ:
ت َغيْرَ حَا ِم ٍل َعلَى ثَ َ
وَا ْخَتلَفُوا فِي ُوجُوبِ النَّفَقَ ِة َلهَا ِإنْ كَاَن ْ
حنَفِيَّ ُةَ ،83وهُوَ مَ ْروِيٌّ عَ ِن
ت فِي الْعِدَّةِ ،وَِإَليْهِ َذهَبَ الْ َ
الْ َقوْل األْوَّل َ:لهَا السُّ ْكنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَ ْ
سنِ بْنِ صَالِحٍ ،وَابْنِ ُشبْرُمَةَ ،وَاْبنِ َأبِي لَْيلَى وَ َغيْرِهِمَْ ،وهُوَ ِروَايَ ٌة عَ ْن أَحْمَدَ.84
حَ
َّالث ْورِيِّ وَالْ َ
ك ِإلَى مَا ا ْسَتنَدُوا ِإَليْهِ فِي إِجيَاِبهَا ِل ْل ُمبَانَ ِة الْحَامِلَ .وبِمَا َروَا ُه َأبُو إِسْحَاقَ -
سَتنِدِينَ فِي َذِل َ
ُم ْ
جدِ ا ْأل ْعظَمِ وَمَعَنَا
ت مَعَ ا ْأل ْسوَدِ ْبنِ يَزِيدَ جَاِلسًا فِي الْ َمسْ ِ
عَ ْمرُو ْب ُن عَبْدِ اللَّهِ  -قَالُ :كنْ ُ
َدثَ الشَّ ْعبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ ِبنْتِ َقْيسٍ "أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَ َسلَّمَ َل ْم
الشَّ ْعبِيُّ ،فَح َّ
ث
صبَ ُه بِهِ فَقَالَ :ويَْلكَ! تُحَدِّ ُ
يَجْعَل َلهَا سُ ْكنَى وَالَ نَفَقَةً" ،ثُمَّ أَخَذَ األْ ْسوَ ُد كَفًّا ِم ْن حَصًى فَحَ َ
بِ ِمثْل هَذَا؟ قَال عُمَرُ :الَ نَْترُكُ ِكتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ َنبِِّينَا صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْ ِه وَ َسلَّمَ لِ َقوْل ا ْمرَأَ ٍة الَ نَدْرِي
خرِجُوهُنَّ ِم ْن ُبيُوتِهِنَّ
سيَتَْ ،لهَا السُّ ْكنَى وَالنَّفَقَةُ .قَال اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ { :ال تُ ْ
لَعََّلهَا حَ ِفظَتْ َأوْ َن ِ
ني ِبفَا ِحشَةٍ ُمبَِّينَةٍ} .رواه مسلم.
خرُجْنَ إِالَّ َأ ْن يَأِْت َ
وَ َال يَ ْ
الْ َقوْل الثَّانِي َ:لهَا السُّ ْكنَى دُونَ النَّفَقَةِ :وَِإَليْ ِه َذهَبَ الْمَالِكِيَّ ُة85وَالشَّافِعِيَّ ُةَ 86وهُوَ ِروَايَةٌ ِعْن َد
حنَاِبلَةِ.87
الْ َ
ت
حنَاِبلَةِ .88ولِمَا وَرَدَ َع ْن فَاطِمَةَ بِْن ِ
الْ َقوْل الثَّالِثُ :الَ نَفَقَةَ َلهَا وَالَ سُ ْكنَى :وَ ُهوَ الْمَ ْذهَبُ عِنْدَ الْ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَيْ ِه وَ َسلَّ َم نَفَقَةً وَالَ سُ ْكنَى.
الل ِه َ
َن زَوْ َجهَا طَلَّ َقهَا ثَالَثًا َفلَ ْم يَجْعَل َلهَا رَسُول َّ
َقْيسٍ أ َّ
ف بَْينَ الْفُ َقهَا ِء َعلَى وُجُوبِ ِإنْفَاقِ ا ْألبِ َعلَى َولَدِ ِه الْ ُمبَاشِرِ ذَكَرًا
ال خِالَ َ
وأما النفقة على الولد ف َ
س َوتُهُنَّ
الل ِه تَعَالَى{ :وَ َعلَى الْ َم ْولُودِ لَهُ رِزُْقهُنَّ وَكِ ْ
كَا َن َأوْ أُْنثَى . 89لِقَوْل َّ

 82املهذب ( ،)164 / 2وهناية احملتاج ( ،)211 / 7واملغين (.)288 / 9
 83البدائع (.(16 / 4
 84أحكام القرآن للجصاص(  ،)355 / 5واملغين (.)289 / 9
 85حاشية الدسوقي ( ،)515 / 2وشرح اخلرشي (.)192 / 4
 86املهذب (.)164 / 2
 87املغين (.)288 / 9
 88اإلنصاف(.)361 / 9
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بِالْمَ ْعرُوفِ}[البقرة ]233:وَالْ َم ْولُو ُد لَ ُه ُهوَ ا ْألبُ ،فََأ ْوجَبَ اللَّ ُه تَعَالَى َعَليْهِ ِرزْقَ ِّالنسَاءِ ِألجْل
أل ْن تَجِبَ َعَليْهِ نَفَقَةُ ا ْألوْالَ ِد ِم ْن بَابٍ أَ ْولَىَ .90ولِ َق ْولِهِ تَعَالَى{ :فَِإ ْن أَ ْرضَ ْعنَ لَكُ ْم
ا ْألوْالَدِ ،فَ َ
ألوْالَدِ َعلَى آبَاِئهِمْ،
الرضَاعِ ِل ْ
فَآتُوهُنَّ ُأجُو َرهُنَّ}[الطالق .]2:فَقَ ْد َأ ْوجَبَ ُسبْحَانَهُ َوتَعَالَى ُأجْرَةَ َّ
ق عََليْهِ ْم.91
وَإِجيَابُ ا ْأل ْجرَةِ إلِ ْرضَاعِ ا ْألوْالَ ِد يَ ْقتَضِي إِجيَابَ ُمؤَْنِتهِمْ وَا ْإلنْفَا ِ
 .2السُّ ْكنَى :ا ْسمُ مَصْدَ ٍر ِمنَ السَّ َكنِ ،وَ ُهوَ الْقَرَا ُر فِي الْ َمكَانِ الْمُعَدِّ لِ َذِلكَ ،وَالْ َمسْ َكنُ بِفَْت ِح
س ِرهَا ،الْ َمْنزِل َأوِ اْلَبيْتُ ،وَالْجَمْعُ َمسَا ِكنُ .وَالسُّكُو ُن ضِدُّ الْحَرَكَةِ ،يُقَال :سَكَنَ
الْكَافِ وَكَ ْ
َالدوَامِ.93
صطِالَحًا هِ َي الْمُكْثُ فِي مَكَانٍ َعلَى سَبِيل االِ ْستِقْرَا ِر و َّ
بِمَ ْعنَى هَدَأَ وَسَكَتَ .92وَا ْ
ِن اللَّهَ تَعَالَى جَعَل
السُّ ْكنَى لِلزَّ ْوجَ ِة َعلَى َزوْ ِجهَا وَا ِجبَةٌ ،وَهَذَا الْحُكْ ُم مَُّت َفقٌ َعَليْهِ َبْينَ الْفُ َقهَاءِ؛ أل َّ
ث سَ َكْنتُ ْم ِم ْن
ِللْمُطَلَّقَ ِة الرَّجْعِيَّةِ السُّ ْكنَى َعلَى زَ ْوجِهَا .قَال تَعَالَى{ :أَسْ ِكنُوهُنَّ ِم ْن حَيْ ُ
ِن اللَّهَ تَعَالَى
ص ْلبِ النِّكَاحِ َأ ْولَى .وَأل َّ
ب السُّ ْكنَى لَِّلتِي هِ َي فِي ُ
ُوجْدِكُمْ}[الطالقَ ،]6:فوُجُو ُ
َأوْجَبَ الْمُعَاشَرَ َة َبْي َن األْ ْزوَاجِ بِالْمَ ْعرُوفِ ،قَال تَعَالَىَ { :وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَ ْعرُوفِ}[النساء،]19:
سهَا وَمَاِلهَا ،كَمَا أَنَّ الزَّ ْوجَةَ
وَ ِم َن الْمَ ْعرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهِ َأنْ ُيسْ ِكَنهَا فِي َمسْ َكنٍ تَأْ َم ُن فِيهِ َعلَى نَ ْف ِ
ت
ستَ ْغنِي َعنِ الْ َمسْ َكنِ؛ لِالِ ْسِتتَا ِر َعنِ الْ ُعيُونِ وَاالِ ْستِ ْمتَاعِ َوحِ ْفظِ الْ َمتَاعَِ .فلِ َذِلكَ كَاَن ِ
َال َت ْ
ت بِإِجْمَاعِ َأهْل الْ ِعلْمِ .94وإذا طلقت املرأة فإهنا
السُّ ْكنَى حَقًّا لَهَا َعلَى زَ ْو ِجهَا ،وَ ُهوَ حَقٌّ ثَابِ ٌ
على حالني:

 89تبيني احلقائق ( ،)62 / 3ومواهب اجلليل ( ،)209 / 4وحتفة احملتاج بشرح املنهاج هبامش شرواين وابن
القاسم ( ،)344 / 8والروض املربع (.)362 / 2
 90مغين احملتاج( .)362 /3
 91مغين احملتاج (.(446 / 3
 92القاموس ،واملصباح ،ولسان العرب.
 93املبسوط لشمس األئمة السرخسي ( ،)160/ 8بدائع الصنائع للكاساين ( ،)1728 /4مواهب اجلليل شرح
خمتصر خليل للحطاب(  )303 /3وما بعدها ،حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب ( ،)296 / 4كشاف
القناع على منت اإلقناع (.)2154 / 4
 94بدائع الصنائع(  ،)15/4اجملموع شرح املهذب ( ،)256حتفة احملتاج ( .)443/ 7مع حاشية الشرواين،
والشرح الكبري للدردير ( ،)509 /2الفروع البن مفلح( .)577/5
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ك
سُ ْكنَى الْمُ ْعتَدَّةِ َعنْ طَالَقٍ رَجْعِيٍّ :الْمُ ْعتَدَّةُ َعنْ طَالَقٍ رَ ْجعِيٍّ تُ ْعَتبَ ُر َز ْوجَةً؛ ألِ َّن ِملْ َ
أ.
ب
ح قَائِمٌ ،فَكَانَ الْحَال بَعْدَ الطَّالَقِ كَالْحَال قَْبلَهَُ ،وِلهَذَا اتَّ َفقَ َأهْل الْ ِعلْ ِم جَمِيعًا َعلَى وُجُو ِ
النِّكَا ِ
السُّ ْكنَى فِيهَا ،95لِ َق ْولِ ِه تَعَالَى{ :أَسْ ِكنُوهُنَّ ِم ْن َحيْثُ سَكَْنتُمْ ِم ْن وُجْدِكُمْ}[الطالق.]6:
ال فَالَ خِالَفَ
ب .سُ ْكنَى الْمُ ْعتَدَّةِ َعنْ طَالَقٍ بَاِئنٍِ :إ ْن كَانَتِ الْمُ ْعتَدَّةُ َع ْن طَالَقٍ بَائِنٍ حَامِ ً
ب السُّ ْكنَى َلهَا( .وَذَكَرَ اْب ُن قُدَامَةَ َو َغْي ُر ُه أَنَّ ُهنَاكَ إِجْمَاعًا بَْينَ أَهْل الْعِ ْلمِ
َبيْنَ الْفُ َقهَاءِ فِي ُوجُو ِ
ث سَ َكْنتُ ْم مِ ْن
َعلَى ُوجُوبِ السُّ ْكنَى َلهَا ،لِ َقوْلِهِ تَعَالَى{ :أَسْ ِكنُوهُنَّ ِمنْ حَيْ ُ
الل ُه تَعَالَى السُّ ْكنَى لِكُل مُطَلَّقَةٍ ِم ْن َغيْرِ تَقْيِيدٍ،
ُوجْدِكُمْ}[الطالق .]6:قَال اْب ُن الْعَ َربِيَِّ :أ ْطلَ َق َّ
ك لَقَيَّدَ كَمَا فَعَل فِي النَّفَقَةِ إِذْ قَيَّ َدهَا بِالْحَمْل فِي َقوْله
فَكَانَتْ حَقًّا َلهُنَّ؛ ألِنَّهُ َلوْ أَرَادَ َغيْ َر ذَِل َ
تَعَالَى{ :وَِإنْ كُنَّ أُو َالتِ حَ ْملٍ َفَأنْفَقُوا عََلْيهِنَّ}[الطالق ]6:وَإِذَا كَانَتِ الْمُ ْعتَدَّةُ َع ْن طَالَقٍ بَائِنٍ
الروَاَيتَْينِ َع ْن أَحْمَ َد ُوجُوبَ
حنَفِيَّةُ ،وَالْمَالِكِيَّةُ ،وَالشَّافِعِيَّةَُ ،و ُهوَ إِحْدَى ِّ
َغيْرَ حَا ِملٍ فَيَرَى الْ َ
خطَّابِ ،وَاْبنِ مَسْعُودٍ ،وَابْنِ عُمَرََ - ،رضِيَ اللَّ ُه َعْنهُمْ -
ي عُمَرَ ْب ِن الْ َ
السُّ ْكنَى َلهَا ،وَ ُهوَ رَأْ ُ
َوعَاِئشَةَ َ -رضِ َي اللَّ ُه عَنْهَا َ -وعُمَرَ ْب ِن َعبْدِ الْعَزِيزِ ،وَسَعِيدِ ْب ِن الْ ُمسَيِّبِ ،وَالْقَاسِمِ ،وَسَالِمٍ،
وََأبِي بَكْ ِر بْنِ َعبْدِ الرَّحْ َمنِ ،وَخَارِجَةَ ْب ِن َزيْدٍ ،وَسَُليْمَانَ ْبنِ َيسَارٍ .وَا ْآليَةُ السَّابِقَةُ عَامَّ ٌة فِي
ِدِتهِنَّ} [الطالقَ ،]1:وهَذِهِ
ت بَعْ َد َقوْله تَعَالَىَ{ :فطَلِّقُوهُنَّ لِع َّ
جَمِيعِ الْ ُمطَلَّقَاتِ ،ألَِّنهَا ذُكِ َر ْ
اْنَتظَمَتِ الرَّجْعِيَّةَ وَاْلبَاِئنَ .بِ َدلِيل أَنَّ َم ْن بَقِيَ ِم ْن طَالَِقهَا وَاحِدَ ٌة فَعََليْهِ َأ ْن ُيطَلِّ َقهَا لِلْعِدَّةِ إِذَا أَرَادَ
اللهِ
خطَّابِ  -لَمَّا أَخْبَ َرهُ عَنْ َعبْدِ َّ
الل ُه َعَليْهِ وَ َسلَّ َم لِ ُعمَرِ بْنِ الْ َ
طَالََقهَا بِا ْآليَةِ .وَكَ َذلِكَ َقوْلُ ُه صَلَّى َّ
ق َبيْنَ َّالت ْطلِيقَةِ
أَنَّهُ َطلَّ َق َز ْوجَهُ َوهِيَ حَاِئضٌ" :لُِيطَلِّ ْقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِالً" رواه مسلمَ ،ولَمْ ُيفَرِّ ْ
َم َن اْلبَائِنَ وَالرَّجْعِيَّ).96
ِدِتهِنَّ} قَدْ تَض َّ
األْولَى وَالثَّانِيَةَِ ،فإِ َذنْ يَكُونُ َقوْله تَعَالَىَ{ :فطَلِّقُوهُنَّ لِع َّ
َطئِهِ ِم ْن حَدِيثِ فَاطِمَةَ ِبنْتِ قَيْسٍ ،وَفِيهِ :فَقَال رَسُول اللَّهِ
ك فِي ُمو َّ
وَا ْحتَجُّوا َأْيضًا بِمَا َروَاهُ مَاِل ٌ
س لَكِ َعَليْهِ نَفَقَةٌ"رواه مسلم .وَأَمَ َرهَا أَ ْن تَ ْعتَدَّ فِي َبيْتِ َعبْدِ اللَّهِ ْبنِ أُمِّ
صَلَّى اللَّ ُه عََليْ ِه وَسَلَّمَ" :لَْي َ
الروَايَةِ إِسْقَاطَ السُّ ْكنَىَ ،فبَقِيَ عَلَى عُمُومِهِ فِي َقوْله تَعَالَى:
مَ ْكتُومٍَ ،ولَمْ يَذْكُ ْر فِي هَذِهِ ِّ
حنَاِبلَ ُة فِي ِروَايَ ٍة ُأخْرَى إِلَى أَنَّ الْمُ ْعتَدَّةَ
ب الْ َ
ث سَ َكْنتُمْ}[الطالق ،]6:وَ َذهَ َ
{أَسْ ِكنُوهُنَّ ِم ْن حَيْ ُ
َع ْن طَالَقٍ بَاِئنٍ َغيْرَ حَامِلٍ ،الَ سُ ْكنَى َلهَاَ .وِبهَذَا قَال ابْ ُن عَبَّاسٍ ،وَجَابِرٌ ،وَ َعطَاءٌَ ،وطَاوُوسٌ،
س ُن َوعَ ْمرُو ْب ُن َميْمُونٍَ ،وعِ ْكرِمَةُ ،وَالشَّ ْعبِيُّ ،وَإِسْحَاقُ ،وََأبُو َث ْورٍ ،وَدَا ُودُ ،لَ ِكنْ ِإنْ أَرَادَ
حَ
وَالْ َ
 95بداية اجملتهد البن رشد (.)65 / 2
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صُل ُح َلهَا تَحْصِينًا ِلفِرَاشِهِ وَ َال َمحْذُورَ فِيهَِ ،لزِ َمهَا
الْ ُمطَِّل ُق إِسْكَانَ اْلبَاِئنِ فِي َمْن ِزلِهَِ ،أوْ َغيْرِهِ مِمَّا يَ ْ
س أََّنهَا قَالَتْ :إِنَّ ُه طَلَّ َقهَا َز ْو ُجهَا فِي
ك لِمَا رُوِيَ َعنْ فَاطِمَةَ ِبنْتِ َقيْ ٍ
َذِلكَ؛ ألِنَّ الْحَقَّ َل ُه فِيهِ .وَ َذِل َ
َلل ِه
ت َذِلكَ قَالَتْ :وَا َّ
َعهْدِ َّالنبِيِّ صَلَّى اللَّ ُه َعَليْهِ وَ َسلَّمَ وَكَانَ َأنْ َفقَ عََلْيهَا نَفَقَ َة دُونٍَ ،فلَمَّا رََأ ْ
حنِي ،وَِإنْ لَ ْم َتكُ ْن
صلِ ُ
ت الَّذِي يُ ْ
صلَّى اللَّهُ َعَلْي ِه وَسَلَّمَ فَإِنْ كَا َن لِي نَفَقَةٌ أَخَ ْذ ُ
َأل ْعلِمَنَّ رَسُول اللَّهِ َ
ك ِلرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عََليْهِ وَ َسلَّ َم فَقَال :الَ
لِي نَفَقَ ٌة لَ ْم آخُذْ ِمنْ ُه َشْيئًا .قَالَتْ :فَ َذكَ ْرتُ َذِل َ
نَفَقَ َة َلكِ وَ َال سُ ْكنَى.97
ب إِ ْرضَاعُ الطِّفْل مَا دَامَ فِي حَا َج ٍة
 .1حكم الرضاعَ :ال خِالَفَ َبيْنَ الْفُقَهَا ِء فِي أَنَّ ُه يَجِ ُ
ت يُرْضِ ْعنَ َأوْالَدَهُنَّ
شرُوعَِّيتِهِ َقوْله تَعَالَى{ :وَاْلوَالِدَا ُ
الرضَاعِ .98وا ْألصْل فِي َم ْ
ِإَليْهِ ،وَفِي سِنِّ َّ
َح ْولَْينِ كَامِلَْينِ} [البقرة ،]233 :وََق ْولُهُ ُسبْحَانَهُ َوتَعَالَى{ :فَِإ ْن َأ ْرضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
حنَابِلَةُ :يَجِبُ عَلَى
ب َعلَيْهِ .فَقَال الشَّافِعِيَّ ُة وَالْ َ
أُجُو َرهُنَّ}[الطالق .]6:وَا ْخَتلَفُوا فِي َمنْ يَجِ ُ
ت
ِلزوْجِ إِ ْجبَا ُرهَا عََليْهَِ ،دنِيئَةً كَانَ ْ
ب َعلَى األْمِّ اإلْ ْرضَاعَُ ،وَلْيسَ ل َّ
ع َولَدِهِ ،وَالَ يَجِ ُ
ا ْألبِ ا ْستِ ْرضَا ُ
ب َم ْن ُت ْرضِ ُع َل ُه
ت بِأَنْ لَمْ يَجِدِ األْ ُ
ِال إِذَا تَعََّينَ ْ
أَ ْم شَرِيفَةً ،فِي عِصْمَ ِة األْبِ كَانَتْ أَ ْم بَاِئنَةً ِمنْهُ ،إ َّ
ألبِ وَالَ لِلطِّفْل مَالٌَ ،فيَجِبُ عََلْيهَا حِيَنئِذٍ،
َغْي َرهَاَ ،أ ْو لَمْ يَ ْقبَل الطِّفْل ثَدْيَ َغيْ ِرهَاَ ،أوْ لَ ْم يَ ُك ْن لِ ْ
َاللبَُأ مَا َينْزِل بَ ْعدَ
اللبَأَ وَِإنْ وُجِ َد َغْي ُرهَا ،و ِّ
َولَكِنَّ الشَّافِعِيَّ َة قَالُوا :يَجِبُ َعلَى ا ْألمِّ إِ ْرضَاعُ الطِّفْل ِّ
خْبرَة
ستَ ْغنِي َعنْ ُه غَاِلبًاَ ،وُيرْجَ ُع فِي مَ ْعرِفَةِ مُدَّةِ بَقَائِهِ ِألهْل الْ ِ
اللَبنِ؛ ألِ َّن الطِّفْل الَ يَ ْ
اْلوِ َالدَةِ ِمنَ َّ
ب َعلَى ا ْألمِّ ِديَانَةً الَ قَضَاءً  .99وَا ْستَدَل الْجُ ْمهُو ُر َعلَى ُوجُوبِ االِ ْستِ ْرضَاعِ
حنَفِيَّةُ :يَجِ ُ
وَقَال اْل َ
سُت ْرضِعُ لَهُ أُ ْخرَى}[الطالق .]6:وَِإنِ ا ْخَتلَفَا فَ َق ْد
َعلَى ا ْألبِ بِ َق ْولِهِ تَعَالَى{ :وَِإنْ تَعَاسَ ْرتُمْ َف َ
خلُو :إِمَّا َأ ْن يَكُونَ لِحَقِّ اْل َولَدِ ،أَ ْو
الرضَاعِ الَ يَ ْ
تَعَاسَرَا ،وَقَال اْبنُ قُدَامَةَ :وَألِنَّ إِ ْجبَا َر األْمِّ َعلَى َّ
الز ْوجِ ،ألِنَّ ُه الَ يَمِْلكُ إِ ْجبَا َرهَا َعلَى َرضَاعِ وَلَدِهِ
الزوْجَِ ،أ ْو َلهُمَا :الَ يَجُوزُ َأنْ يَكُونَ لِحَقِّ َّ
لِحَقِّ َّ
ختَصُّ بِهِ .وَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْ َولَدِ؛ ألِنَّ ُه لَوْ كَا َن
ِم ْن َغْي ِرهَا ،وَالَ َعلَى خِدْمَةِ نَ ْفسِهِ فِيمَا يَ ْ
لِحَقِّهِ َللَزِ َمهَا بَعْدَ الْ ُفرْقَةِ وَلَمْ يَ ُقلْ ُه أَحَدٌ؛ وَألِنَّ الرَّضَاعَ مِمَّا َيلْزَمُ اْلوَالِدَ لِ َولَدِهَِ ،فلَزِمَ ا ْألبَ عَلَى
الْخُصُوصِ كَالنَّفَقَةَِ ،أ ْو كَمَا بَعْدَ الْ ُفرْقَةِ .وَالَ يَجُو ُز َأنْ يَكُونَ َلهُمَا؛ ألِنَّ مَا الَ ُمنَا َسبَ َة فِيهِ الَ
 97موطأ مالك بشرح الزرقاين ( ،)63 / 3كشاف القناع (.(301 / 3
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ت الْحُكْمُ بِانْضِمَامِ بَعْضِهِ ِإلَى بَ ْعضٍ؛ وَألِنَّهُ َل ْو كَانَ َلهُمَا َلَثبَتَ الْحُكْمُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ .وَقوْله
َيْثبُ ُ
ت يُ ْرضِ ْعنَ َأوْالَ َدهُنَّ} [البقرة ]233:مَحْمُو ٌل َعلَى حَال االِتِّفَاقِ وَعَدَمِ
تَعَالَى{ :وَالْوَالِدَا ُ
التَّعَا ُسرِ.100
ت فِي
ت مِمَّنْ يُ ْرضِ ُع مِْثُلهَا ،وَكَانَ ْ
ع َعلَى األْمِّ بِالَ ُأجْ َرةٍ ِإنْ كَانَ ْ
وَقَال الْمَاِلكِيَّةُ :يَجِبُ الرَّضَا ُ
عِصْمَةِ ا ْألبَِ ،ولَ ْو حُكْمًا كَالرَّجْعِيَّةِ ،أَمَّا اْلبَاِئنُ مِنَ ا ْألبِ ،وَالشَّرِيفَ ُة َّالتِي الَ ُي ْرضِ ُع ِمثُْلهَا فَالَ
ِال إِذَا تَعََّينَتِ األْمُّ لِ َذِلكَ ِبَأنْ لَمْ يُوجَدْ َغْي ُرهَا .وَا ْستَدَلُّوا بِ َق ْولِهِ تَعَالَى:
الرضَاعُ ،إ َّ
يَجِبُ عََلْيهَا َّ
صلٍ ِم ْن
ت ُي ْرضِ ْعنَ َأوْالَدَهُنَّ} ،وَقَالُوا :ا ْسَتْثنَى َّالتِي الَ ُي ْرضِعُ ِمثْلُهَا ِمنْ عُمُومِ ا ْآليَ ِة ِأل ْ
{وَاْلوَالِدَا ُ
ِالرضَاعِ َفهُوَ كَالشَّرْطِ.101
ف َعدَ ُم تَ ْكلِي ِفهَا ب َّ
صلَحَةِ ،وَألِنَّ الْ ُعرْ َ
ُأصُول الْفِقْهِ َو ُهوَ :الْعَمَل بِالْمَ ْ
ت
ت وُجُوبًاَ .سوَا ٌء أَكَانَ ْ
ت ا ْألمُّ فِي إِ ْرضَاعِ وَلَ ِدهَا ُأجِيبَ ْ
الرضَاعِ :وِإنْ َر ِغَب ِ
 .2حَقُّ األْمِّ فِي َّ
ُمطَلَّقَةً ،أَمْ فِي عِصْمَةِ ا ْألبِ َعلَى َقوْل جُمْهُورِ الْفُ َقهَاءِ؛ لِ َق ْولِهِ تَعَالَى{ :الَ تُضَارَّ وَالِدٌَة
ِب َولَ ِدهَا}[البقرة .]233:وَالْ َمنْ ُع ِمنْ ِإ ْرضَاعِ َولَ ِدهَا مُضَارَّةٌ َلهَا؛ وَألِنَّهَا أَ ْحنَى َعلَى اْل َولَ ِد وَأَشْ َفقُ،
ب لَ ُه غَاِلبًا .وَفِي َق ْولٍ لِلشَّافِعِيَّةِ :لِلزَّوْجِ َمنْ ُعهَا ِم َن اإلْ ْرضَاعِ َسوَا ٌء كَانَ اْل َولَ ُد
َولََبُنهَا أَمْرَأُ وََأْنسَ ُ
خرُوجِ ِمنْ مَْن ِزلِ ِه بِ َغْيرِ إِ ْذنِهِ.102
َن لَهُ َمنْ َعهَا ِم َن الْ ُ
ِمنْهُ َأوْ ِمنْ غَْيرِهِ ،كَمَا أ َّ
ب ُأ ْجرَةِ الْ ِمثْل بِا ْإل ْرضَاعِ سَوَا ٌء كَانَتْ فِي عِصْمَةِ ا ْألبِ أَ ْم
ألمِّ َطلَ ُ
 .3االستئجار للرضاع :لِ ْ
َخلِيَّةً ،لِ َق ْولِهِ تَعَالَى{ :فَِإ ْن أَ ْرضَ ْعنَ لَكُ ْم فَآتُوهُنَّ ُأجُورَهُنَّ}[الطالق ]6:وَِإلَى هَذَا َذهَبَ الشَّافِعِيَّ ُة
ب ا ْألجْرَةِ،
ت فِي عِصْمَةِ ا ْألبِ َأ ْو فِي عِدَّتِ ِه َفَلْيسَ َلهَا طَلَ ُ
حنَفِيَّةُِ :إ ْن كَانَ ْ
حنَاِبَل ُة .103وَقَال الْ َ
وَالْ َ
ب بِ َق ْولِهِ تَعَالَى{ :وَعَلَى
الرضَاعَ ِديَانَةً مُقَيَّدًا بِإِجيَابِ رِ ْزِقهَا عَلَى ا ْأل ِ
ِأل َّن اللَّهَ تَعَالَى َأوْجَبَ عََلْيهَا َّ
الْ َم ْولُودِ لَ ُه رِزُْقهُنَّ وَ ِكسْوَُتهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة ،]233:وَهُوَ قَائِ ٌم بِرِ ْزِقهَا حَالَ َة بَقَاِئهَا فِي
ِدتِهَِ ،فتَقُومُ ا ْألجْرَ ُة مَقَامَ الرِّ ْزقِ؛
ِدتِهِ ،بِخِالَفِ َم ْن لَمْ تَ ُك ْن فِي عِصْ َمتِهِ وَالَ فِي ع َّ
عِصْ َمتِهِ َأ ْو فِي ع َّ
ع نَفَ َقِتهَا َعنِ األْبِ مُضَارَّ ٌة َلهَاَ ،فسَاغَ َلهَا أَ ْخ ُذ
وَألِنَّ ِإلْزَامَ اْلبَاِئنِ بِا ْإل ْرضَاعِ مَجَّانًا َمعَ انْ ِقطَا ِ
األْ ْجرَةِ بِالرَّضَاعِ بَعْدَ اْلبَْينُونَةِ .104وَقَال تَعَالَىَ { :ال تُضَارَّ وَالِدَ ٌة ِب َولَ ِدهَا}[البقرة ]233:فَإِ ْن
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ب َمنْ تُرْضِعُ لَ ُه مَجَّانًا َأوْ بِأُ ْج َرةِ الْ ِمثْل جَازَ لَ ُه اْنتِزَا ُع ُه
َطَلبَتِ األْمُّ أَ ْكثَرَ ِم ْن ُأجْرَ ِة الْ ِمثْل وَ َوجَدَ ا ْأل ُ
ت فِي عُمُو ِم َقوْله تَعَالَى{ :وَِإ ْن تَعَاسَ ْرتُ ْم
س َلهَا ،فَدَ َخلَ ْ
ِمْنهَا ،ألَِّنهَا أَسْ َقطَتْ ح ََّقهَا ِبطََلِبهَا مَا لَيْ َ
ض ُع لَ ُه بِأَقَل مِمَّا َطَلَبْتهُ األْمُّ َل ْم
ب مَ ْن تُ ْر ِ
سُت ْرضِ ُع لَ ُه أُ ْخرَى}[الطالق ،]6:وَِإ ْن لَ ْم يَجِ ِد ا ْأل ُ
َف َ
ت
ت مَعَ َغيْ ِرهَا فِي األْ ْجرَةِ فَصَا َرتْ أَحَقَّ ِبهَا ،كَمَا َلوْ َطَلَب ْ
الرضَاعِ؛ ألَِّنهَا َتسَاوَ ْ
ط ح َُّقهَا فِي َّ
َيسْ ُق ْ
ت فِي
ت ا ْألمُّ مِمَّنْ ُي ْرضِعُ ِمثُْلهَا وَكَانَ ْ
كُل وَاحِدَ ٍة مِْنهُمَا أُ ْجرَةَ الْ ِمثْل .105وَقَال اْلمَالِكِيَّةُِ :إ ْن كَانَ ِ
ِق ِبوَاجِبٍ
ستَح ُّ
ِن الشَّرْعَ َأ ْو َجبَ ُه َعَليْهَا فَالَ َت ْ
ب ا ْأل ْجرَةِ بِاإلْ ْرضَاعِ؛ أل َّ
عِصْمَ ِة ا ْألبِ َفَلْيسَ َلهَا طَلَ ُ
ت
ب األْ ْجرَةِ ،وَِإنْ تَعََّينَ ْ
ُأجْرَةً .أَمَّا الشَّرِيفَ ُة َّالتِي الَ ُي ْرضِ ُع ِمثُْلهَا ،وَالْمُطَلَّقَ ُة ِمنَ ا ْألبَِ ،فَلهَا َطلَ ُ
ِلرضَاعِ أَوْ وَجَدَ ا ْألبُ مَ ْن تُ ْرضِ ُع لَهُ مَجَّانًا.106
ل َّ
(وََق ْولُهَُ { :ولَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا َعَليْهِنَّ} [الطالق ]6 :يَقُو ُل جَلَّ ثَنَا ُههَُ :ولَا تُضَارُّوهُنَّ فِي
ك
ضيِيقَ عََلْيهِنَّ ،فَذَِل َ
س ِكنُونَهُنَّ فِيهِ ،وَأَْنتُ ْم تَجِدُونَ سَعَةً ِمنَ الْ َمنَا ِزلِ أَنْ تَ ْطلُبُوا التَّ ْ
الْ َمسْ َكنِ َّالذِي ُت ْ
س َك ِن مَعَ وُجُودِكُ ُم السَّعَةَ.
َق ْولُهُِ{ :لتُضَيِّقُوا عََليْهِنَّ} [الطالق ]6 :يَ ْعنِيِ :لتُضَيِّقُوا عََليْهِنَّ فِي الْ َم ْ
حوِ الَّذِي ُق ْلنَا فِي ذَِلكَ قَالَ أَهْ ُل التَّأْوِيلِ) .107وقال القرطيبَ( :ق ْولُهُ تَعَالَى{ :وَال تُضآرُّوهُنَّ
َوِبنَ ْ
ِلتُضَيِّقُوا عََليْهِنَّ} قَالَ مُجَاهِدٌ :فِي الْمَسْ َكنِ .مُقَاِتلٌ :فِي النَّفَقَةِ ،وَ ُهوَ قَ ْو ُل َأبِي َحنِيفَةََ .و َع ْن أَبِي
الضُّحَى :هُوَ َأ ْن ُيطَلِّقَهَا فَإِذَا بَقِ َي َيوْمَانِ ِم ْن عِدَِّتهَا رَاجَ َعهَا ثُمَّ َطلَّ َقهَا( .108وقال ابن كثري:
(وقوله تعاىل{ :وَال تُضآرُّوهُنَّ ِلتُضَيِّقُوا َعلَْيهِنَّ} قَالَ مُقَاِتلُ ْب ُن حَيَّانَ :يَ ْعنِي يُضَا ِج ُرهَا ِلتَفْتَدِيَ
خرُجَ ِمنْ َمسْ َكنِهِ ،وَقَالَ َّالث ْورِيُّ َع ْن َمنْصُو ٍر َعنْ أَبِي الضُّحَى{ :وَال تُضآرُّوهُنَّ
ِمنْ ُه بِمَاِلهَا أَوْ تَ ْ
ِلتُضَيِّقُوا َعلَيْ ِهنَ} قَالَ ُيطَلِّ ُقهَا فَإِذَا بَقِيَ َيوْمَانِ رَاجَ َعهَا) .109وقال ابن عاشور{( :وَال ُتضآرُّوهُنَّ
ضرَارِ ِبهِنَّ فِي شَيْءٍ مُدَّةَ الْعِدَّ ِة مِ ْن
ت ِبَن ْهيٍ َعنِ اْلِإ ْ
ِلتُضَيِّقُوا عََليْهِنَّ}ُ.أْتبِ َع اْلأَ ْمرُ ِبإِسْكَانِ اْل ُمطَلَّقَا ِ
ضِيقِ مَحَلٍّ َأ ْو َت ْقتِريٍ فِي اْلِإنْفَاقِ َأ ْو ُمرَاجَعَةٍ يَعْ ُقُبهَا َت ْطلِي ٌق لَِتطْ ُويْلِ اْلعِدَّةِ َعلَْيهِنَّ قصدا للكناية
َن الْ ُمبَالَغَةَ
ضرَارُ الْ َقوِيُّ فَكَأ َّ
خ ْلعٍ .وَالضَّارَّةُ :الِْإ ْ
َالتشَفِّيَ .أوْ ِل ْلِإلْجَاءِ ِإلَى ا ْفتِدَاِئهَا ِم ْن ُمرَاجَ َعتِهِ بِ ُ
و َّ
ي هُوَ َنهْ ٌي شَدِي ٌد كَالْ ُمبَالَغَةِ فِي َق ْولِهِ{ :وَما َربُّكَ بِظَلَّامٍ
رَاجِعَ ٌة ِإلَى َّالنهْيِ لَا ِإلَى الْ َمْنهِيِّ َعنْهُ ،أَ ْ
 105أسىن املطالب ( ،)455 / 3املغين ( ،)627 / 7الدر املختار (.)675 / 2
 106حاشية الدسوقي ( ،)526 / 2الفواكه الدواين (.)101 / 2
 107جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي.)61/23( ،
 108اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبداهلل القرطيب.)68/18( ،
 109تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)175-174/8( ،
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ضيِيقِ:
ِللْعَبِيدِ} [فصلت ]46 :فِي أََّنهَا ُمبَالَغَ ٌة فِي النَّفْيِ وَ َمْثلُ ُه َكثِ ٌري فِي الْ ُقرْآنِ .وَالْمُرَادُ بِالتَّ ْ
ج وَاْلأَذَى .وَاللَّامُ فِي ِلتُضَيِّقُوا َعلَْيهِنَّ لِتَ ْعلِيلِ اْلِإضْرَارِ وَ ُهوَ َقيْ ٌد جَرَى
ضيِي ُق الْمَجَازِيُّ َوهُ َو الْحَرَ ُ
التَّ ْ
ض للْ ُمطَلَّقِنيَ مِنْ مَقَاصِدِ أَ ْه ِل الْجَاهِلِيَّةِ ،كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَ ْولِهِ تَعَالَى{ :وَال
َعلَى غَالِبِ مَا يَ ْع ِر ُ
ضرَا َر بِالْ ُمطَلَّقَاتِ مَنْهِيٌّ َعنْ ُه وَِإنْ َل ْم
ِن الِْإ ْ
تُ ْمسِكُوهُنَّ ضِراراً ِلتَ ْعتَدُوا} [اْلبَقَرَة ،]231 :وَإِلَّا فَإ َّ
ضيِيقِ َعَليْهِنَّ).110
يَ ُك ْن لِقَصْدِ التَّ ْ
بعد أن ذكر اهلل تعاىل أحكام املطلقات قال سبحانهِ{ :لُينْ ِف ْق ذُو سَعَةٍ ِم ْن سَ َعتِهِ وَ َم ْن قُدِرَ عَلَْيهِ
الل ُه بَعْدَ ُعسْرٍ
ِال مَا آتَاهَا َسيَجْعَلُ َّ
رِزْقُهُ َف ْلُينْفِ ْق مِمَّا آتا ُه اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّ ُه نَفْساً إ َّ
ُيسْراً}[الطالق ،]7:قال الطربي( :يَقُولُ تَعَالَى ذِكْ ُرهُِ :لُينْ ِفقْ َّالذِي بَانَتْ ِمنْ ُه ا ْمرََأتُ ُه ِإذَا كَانَ ذَا
سَعَةٍ ِمنَ الْمَالِ ،وَ ِغنًى مِ ْن سَعَةِ مَالِهِ وَ ِغنَا ُه َعلَى ا ْمرَأَتِ ِه اْلبَاِئنَةِ فِي أَ ْجرِ َرضَاعِ وَلَدِهِ ِمْنهَاَ ،وعَلَى
َولَدِهِ الصَّغِريِ{ ،وَمَنْ قُ ِدرَ عََليْ ِه رِزْقُهُ} [الطالق ،]7 :يَقُولَُ :ومَنْ ضُيِّقَ َعَلْي ِه رِزْقُهُ َفلَمْ ُيوَسَّ ْع
ك قَالَ َأهْ ُل
حوِ الَّذِي قُ ْلنَا فِي َذِل َ
عََليْهِ ،فَ ْلُينْفِ ْق مِمَّا َأ ْعطَاهُ اللَّ ُه َعلَى قَ ْدرِ مَالِهِ ،وَمَا َأ ْعطَى ِمنْهَُ .وِبنَ ْ
ف اللَّهُ أَحَدًا مِنَ
التَّ ْأوِيلِ ،وََق ْولُهُ{ :لَا ُيكَلِّفُ اللَّ ُه نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطالقَ ،]7 :يقُولُ :لَا يُكَلِّ ُ
النَّفَقَةِ َعلَى َمنْ َتلْزَمُهُ نَفَ َقتُ ُه بِالْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ لَا مَا أَعْطَاهُِ ،إنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ فَ ِم ْن سَ َعتِهِ ،وَِإ ْن كَا َن
مَقْدُورًا عََليْ ِه رِزْقُ ُه فَمِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ َعلَى قَدْ ِر طَا َعتِهِ ،لَا ُيكَلِّفُ اْلفَقِريَ نَفَقَةَ الْغَنِيَِّ ،ولَا أَحَدَ مِ ْن
َخلْقِهِ إِلَّا فَرْضَ ُه الَّذِي َأ ْوجَبُ ُه عََليْهِ .وقولهَ { :سيَجْ َع ُل اللَّ ُه بَعْدَ ُعسْرٍ ُيسْراً} ،يَقُولُ تَعَالَى ذِكْ ُرهُ:
ِدةٍ رَخَاءً،
سرٍ ُيسْرًا يَقُولُ :مِنْ بَ ْعدِ ش َّ
َسيَجْ َع ُل اللَّ ُه ِللْمُقِلِّ مِنَ الْمَالِ الْمَقْدُورِ َعَليْهِ رِزْقُ ُه بَعْدَ ُع ْ
ي ِلُينْفِقِ
وَ ِم ْن بَعْدِ ضِيقٍ سَعَةً ،وَ ِمنْ بَعْدِ فَقْرٍ ِغنًى ) .111وقال القرطيبَ( :ق ْولُهُ تَعَالَىِ{ :لُينْفِ ْق} أَ ْ
ج َعلَى َز ْو َجتِ ِه وَ َعلَى َولَدِهِ الصَّغِريِ َعلَى قَدْ ِر وُسْعِهِ حَتَّى ُيوَسِّعَ عََلْيهِمَا إِذَا كَانَ ُموَسَّعًا
الزوْ ُ
َّ
ب الْحَالَةِ ِمنَ الْ ُمْن ِفقِ وَالْحَاجَةِ مِ َن
حسَ ِ
عََليْهِ .وَ َم ْن كَا َن فَقِريًا فَعَلَى قَ ْدرِ َذِلكََ .فتُقَدَّرُ النَّفَقَ ُة بِ َ
جرَى َحيَا ِة الْعَا َدةَِ ،فَيْن ُظ ُر الْمُ ْفتِي ِإلَى قَدْرِ حَاجَةِ الْ ُمنْ َفقَِ ،عَليْهِ ثُمَّ
الْ ُمنْ َفقِ َعَليْهِ بِالِاجِْتهَا ِد َعلَى مَ ْ
ص َرتْ حَالَتُهُ َعلَى حَاجَةِ
َيْن ُظرُ ِإلَى حَالَةِ اْل ُمنْ ِفقِ ،فَِإ ِن ا ْحتَ َملْتِ الْحَالَةُ أَمْضَاهَا َعَليْهَِ ،فِإنِ ا ْقتَ َ
َدهَا ِإلَى قَدْرِ ا ْحتِمَالِهِ .وَقَا َل الْإِمَا ُم الشَّاِفعِيُّ َرضِيَ اللَّهُ َعنْهُ وََأصْحَاُب ُه :النَّفَقَةُ ُمقَدَّرَ ٌة
الْ ُمنْ َفقِ عََليْ ِه ر َّ
الزوْجِ َوحْدَهُ ِم ْن يُسْرِهِ
مُحَدَّدَةٌَ ،ولَا ا ْجِتهَادَ لِحَاكِمٍ َولَا لِمُفْتٍ فِيهَاَ .وتَقْدِي ُرهَا هُ َو بِحَالِ َّ
 110التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)327/28( ،
 111جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي )71-68/23( ،بتصرف.
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خلِيفَةِ مَا يَجِبُ لِاْبنَةِ الْحَارِسِ .فَإِ ْن
َو ُعسْ ِرهِ ،وَلَا يَ ْعَتِب ُر بِحَاِلهَا وَكِفَايَِتهَا .قَالُواَ :فيَجِبُ لِاْبنَةِ اْل َ
َسطًا فَمُدٌّ َونِصْفٌ ،وَِإ ْن كَانَ مُ ْعسِرًا َفمُدٌّ.
ج مُوسِرًا لَزِمَ ُه مُدَّانِ ،وَِإنْ كَانَ ُمَتو ِّ
الزوْ ُ
كَانَ َّ
وَا ْستَدَلُّوا بِ َقوْلِهِ تَعَالَىِ{ :لُينْ ِف ْق ذُو سَعَةٍ ِم ْن سَ َعتِهِ} الْآيَةَ .فَجَ َعلَ الِاعِْتبَارَ بِالزَّوْجِ فِي اْليُسْرِ
َن الِاعِْتبَا َر بِكِفَاَيِتهَا لَا َسبِيلَ إِلَى ِعلْمِ ِه ِللْحَاكِمِ َولَا لِ َغْيرِهَِ ،فُيؤَدِّي ِإلَى
سرِ دُونَهَاَ ،ولِأ َّ
وَالْ ُع ْ
َن الذي تطلب تطلبه قَ ْدرَ
س َفوْقَ كِفَاَيِتهَاَ ،وهِيَ تَ ْزعُمُ أ َّ
الزوْجَ يَدَّعِي أََّنهَا َت ْلتَمِ ُ
َن َّ
الْخُصُومَةِ؛ لِأ َّ
ص ُل فِي هَذَا ِعنْ َدهُ ْم َق ْولُ ُه تَعَالَىِ{ :لُينْ ِفقْ ذُو سَعَةٍ
كِفَاَيِتهَا ،فَجَ َع ْلنَاهَا مُقَدَّ َرةً َقطْعًا ِللْخُصُومَةِ .وَاْلَأ ْ
ِم ْن سَ َعتِهِ} -كَمَا ذَكَ ْرنَا -وََق ْولُهَُ { :علَى الْمُوسِ ِع قَدَ ُر ُه َو َعلَى الْمُ ْقتِ ِر قَدَرُ ُه} [البقرة:
ت
ت وَالْ ُم ْرضِعَا ِ
.112)]236قال ابن عاشور( :تَ ْذيِي ٌل لِمَا َسَب َق ِمنْ أَحْكَامِ الِْإنْفَاقِ َعلَى الْمُ ْعتَدَّا ِ
ض وَمَنْدُوبٍ ،أَيْ اْلِإنْفَاقُ َعلَى قَ ْدرِ
سلِ ُم مِ ْن مَفْرُو ٍ
ُل إِنْفَاقٍ ُيطَالَبُ بِ ِه الْ ُم ْ
بِمَا يَعُمُّ َذلِكََ .ويَعُمُّ ك َّ
حيَاةِ ِمنْ طَعَامٍ َولِبَاسٍ
السَّعَةِ .وَالسَّعَةُ :هِ َي الْجِدَّ ُة ِم َن الْمَالِ أَوِ الرِّزْقِ .واإلنفاق :كِفَايَة مؤونة الْ َ
حتَاجُ ِإلَيْهِ .وَمَ ْعنَى قُدِ َر َعَلْيهِ رِزْقُ ُه جُ ِعلَ رِزْقُهُ مَقْدُورًا ،أَيْ مِنْ كَانَ فِي ضِي ٍق
َو َغْيرِ ذَِلكَ مِمَّا يُ ْ
ِالنظَرِ ِإلَى اْلوَفَاءِ بِاْلِإنْفَاقِ َومَرَاِتبِهِ فِي التَّ ْق ِدميَِ .ولَ ْم يَخْتَلِفِ
ِمنَ الْمَالِ َفلْيُنْ ِف ْق بِمَا َيسْمَ ُح بِ ِه رِزْقُهُ ب َّ
َن النَّفَقَاتِ لَا َتتَحَدَّ ُد بِمَقَادِيرَ مُعََّينَةٍ لِا ْخِتلَافِ َأ ْحوَالِ النَّاسِ وَاْلأَزْمَا ِن وَاْلبِلَادِ .وَإِنَّمَا
الْ ُعلَمَاءُ فِي أ َّ
ِالتوْسِعَةِ عَلَى َم ْن ُينْ ِفقُ ُهوَ عََليْهِ
ا ْخَتلَفُوا فِي َّالتوَسُّعِ فِي اْلِإنْفَاقِ فِي مَالِ الْ ُمؤْسِ ِر َه ْل َيقْضِي َعَليْهِ ب َّ
خلَافَ فِي ذَِلكَ إِلَّا ا ْخِتلَافًا فِي أَ ْحوَالِ النَّاسِ وَ َعوَاِئ ِدهِمْ َولَا بُدَّ ِمنِ ا ْعِتبَارِ حَا ِل
ب الْ ِ
َولَا أَ ْحسَ ُ
ُل ذَِلكَ دَاخِ ٌل تَحْتَ قَول النيبء صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ
الْ ُمنْ َفقِ َعَليْهِ وَمُ ْعتَادِهِ ،كَالزَّ ْوجَ ِة الْعَاِليَةِ الْقَدْرِ .وَك ُّ
ك َو َولَدَكِ بِالْمَ ْعرُوفِ» ،وَجُ ْملَةُ {لَا يُكَلِّفُ اللَّ ُه نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} تَعْلِي ٌل
وَ َسلَّمَ ِل ِهنْدٍ« :مَا يَكْفِي ِ
َن مَضْمُونَ هَذِهِ الْجُ ْملَةِ قَ ْد تَقَرَّرَ َبيْ َن
لِ َق ْولِهِ{ :وَمَ ْن قُدِ َر َعَليْهِ رِزْقُ ُه َف ْلُينْ ِف ْق مِمَّا آتا ُه اللَّ ُه}؛ لِأ َّ
سلِ ِمنيَ مِ ْن َقبْ ُل فِي قَ ْولِهِ تَعَالَى{ :لَا يُكَلِّفُ اللَّ ُه نَفْساً إِلَّا وُسْعَها فِي سُورَةِ الْبَ َقرَةِ} [،]286
الْ ُم ْ
ب ِمنَ الْ ُمنْ ِفقِ أَ ْكَثرَ مِ ْن
ع الْ ُمنْ َف ِق َعَليْهِ بَِأ ْن لَا َي ْطلُ َ
الطلَاقِ .وَالْمَقْصُو ُد ِمنْ ُه إِ ْقنَا ُ
َوهِيَ قَْبلَ سُورَةِ َّ
سرِ إِذَا كَانَ َيقْ ِدرُ َعلَى إِ ْشبَاعِ الْ ُمنْ َفقِ عَلَيْهَا
مَقْ ِد َرتِهَِ .وِلهَذَا قَالَ ُعلَمَا ُهنَا :لَا يُطْلَ ُق َعلَى الْمُ ْع ِ
ي دُو َن ضُرٍّ) .113ويف قوله تعاىل { :وَْأتَمِرُوا َبْينَكُم
شظَفٍ ،أَ ْ
وَإِ ْكسَاِئهَا بِالْمَعْرُوفِ َولَ ْو ِب َ
ف َد ْخلًا فِي َذِلكَ كَمَا
َن ِللْ ُعرْ ِ
بِمَعْرُوفٍ} [الطالق ]6:داللة بليغة( ،فالِاْئتِمَا ُر بِمَعْرُوفٍ ُيشْ ِعرُ بِأ َّ
الز ْو َجْينِ بَعْ َد الْ ُف ْرقَةِ
هُ َو تَْنبِي ٌه صَرِيحٌ بِأَ ْن لَا يُضَارَّ َأحَ ُد اْلوَالِدَْينِ ِب َولَدِهِ وََأ ْن تَكُو َن الْمُفَاهَمَ ُة َبيْنَ َّ
َالتسَا ُمحِ وَاْلإِ ْحسَا ِن
الرضَاعِ َأوْ َغيْ ِرهِ َمْبنَاهَا َعلَى الْمَعْرُوفِ و َّ
فِي جَمِي ِع اْلُأمُورِ َسوَا ٌء فِي خُصُوصِ َّ
 112اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل القرطيب.)170-18( ،
 113التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور)332-330/28( ،بتصرف.
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ضلَ بَْينَكُ ْم).114وهبذا فإن تقوى اهلل جامعة هلذه
سوُا الْفَ ْ
وَفَاءً لِحَقِّ الْ ِعشْرَ ِة السَّابِقَةَِ ،ولَا َتنْ َ
األحكام لتحصيل مقاصد الشريعة سوا ًء يف احلياة الزوجية على وجه العموم ،وما يعقب الطالق
على وجه اخلصوص من العدة والسكىن والنفقة والرضاع وغريها ،فمن اتقى اهلل يف كل أمره
وشأنه هيأ له اخلري ويسر له كل طريق بعد أن عسر يف نظره ،ولذا شأن أحكام الطالق يف
مراعاة التقوى أحوج ما يكون ،فالسكىن والنفقة واجب للمرأة قلّ من يؤديها باحلق الذي
يريده اهلل ،وعدم املضارة تتضمن سلوكيات قد ال يفطن هلا أحد ولن تستطيع زو ُجه االدعاء
والتظلم على زوجها؛ ألن مثل ذلك ال يطّلع عليه إال أهل البيت والسلوك عادة محّال أوجه،
وكذلك على الزوجني أن يراعوا أمورهم باملعروف كما أمرهم اهلل ،وهو متطلب شرعي ،وكلٌّ
يقول فيه ويرد ،ولكن املعني فيه هو تقوى اهلل ،ولذا وجب على الزوج أن يتقي اهلل يف ذلك،
فيسكن زوجَه يف بيتها وينفق عليها ،وعلى رضيعه ،وال يضارها وُيضيق عليها ،واألمر كذلك
للزوجة أن ترضع طفلها وتقرّ يف بيتها ،وأال تطلب املستحيل ،فما جيب عليه يف اإلنفاق يكون
ض
الزوْجِ َيسَارًا َأوْ ِإ ْعسَارًا .وَِإَليْهِ َذهَبَ بَعْ ُ
على قدر سعته ،ال على مكانتها ،ألن الْمُ ْعَتبَرُ حَال َّ
اللهِ عَزَّ وَجَل:
سَتنِدِينَ فِي ذَِلكَ ِإلَى َقوْل َّ
الروَايَةَِ ،115وبِهِ قَال الشَّافِعِيَّ ُةُ .116م ْ
حنَفِيَّةِ فِي ظَا ِهرِ ِّ
الْ َ
َن اللَّهَ
َجهِنيَ ا ْستِدْ َالَلهُمْ ِبأ َّ
{ َو َعلَى الْ َموْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ ِكسْ َوتُهُنَّ بِالْمَ ْعرُوفِ}[البقرةُ ،]233:مو ِّ
ب
ك يَكُونُ بِمَا ُينَا ِس ُ
الز ْوجَةِ بِالْمَ ْعرُوفِ ،وَ َذِل َ
ج ا ْإلنْفَاقَ َعلَى َّ
الزوْ ِ
ب عَلَى َّ
ُسبْحَانَهُ َوتَعَالَى َأ ْوجَ َ
حَالَهُ ،فَِإ ْن كَانَ مُوسِرًا وَجَبَ عََليْ ِه نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ ،وَِإ ْن كَانَ مُ ْعسِرًا َوجَبَتْ عََلْيهِ نَفَقَ ُة
الْمُ ْعسِرِينَ؛ ألَِّنهَا هِيَ الْ ُمنَا ِسبَ ُة لِحَالِهِ .117فاهلل ال يكلفه فوق طاقته وقدرته ،فمن اتقى اهلل
وراقبه يف هذه األمور وغريها مما يصعب مالحظتها من الناس ،جعل اهلل له بعد عسر يسراً،
وفرج اهلل مهه ورزقه من حيث ال حيتسب .قال ابن تيمية( :قال اهلل تعاىل{ :وَمَن يَتَّ ِق اللَّهَ يَجْعَل
سُبهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِ ُغ أَمْرِهِ قَ ْد
َكلْ َعلَى اللَّهِ َف ُهوَ َح ْ
ب وَمَن َيَتو َّ
حتَسِ ُ
ث لَا يَ ْ
لَّ ُه مَخْرَجًا وَيَ ْرزُقْ ُه ِم ْن حَيْ ُ
جَ َعلَ اللَّ ُه ِلكُلِّ شَيْءٍ قَ ْدرًا} [الطالق ]3 -2 :قد روي عن أيب ذر عن النيب صلى اهلل عليه
خرَجًا} عن بعض السلف:
وسلم أنه قال "لو أخذ الناس كلهم هبذه اآلية لكفتهم" ،وقولهَ { :م ْ
ني}
ستَ ِع ُ
أي من كل ما ضاق علي الناس ،وهذه اآلية مطابقة لقوله{ :إِيَّاكَ نَ ْعُب ُد وإِيَّاكَ َن ْ
 114أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حملمد األمني لشنقيطي (.)216/18
حتَارِ (.)57 /3( ،)645 /2
 115اْلَبدَاِئعُ(َ ،)24/4ورَدُّ اْل ُم ْ
 116رَ ْوضَ ُة الطَّاِلبِنيَ (.)40 /9
جمُوعِ(.)250/18
 117تَ ْك ِملَ ُة اْل َم ْ
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[الفاحتة ]5 :اجلامعة لعلم الكتب اإلهلية كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة املأمور هبا ،فإن
تقوى اهلل وعبادته وطاعته أمساء متقاربة متكافئة متالزمة ،والتوكل عليه هو االستعانة به ،فمن
ني} ،كما قال:
ستَ ِع ُ
يتقي اهلل مثال{ :إِيَّاكَ نَ ْعبُ ُد} ،ومن يتوكل علي اهلل مثال{ :وإِيَّا َك نَ ْ
ك أََنْبنَا} [املمتحنة،]4 :
َك ْلنَا وَِإَلْي َ
َك ْل َعَليْهِ} [هود ،]123:وقالَ {:علَْيكَ َتو َّ
{فَا ْعبُ ْدهُ َوتَو َّ
ت وَِإلَيْ ِه ُأنِيبُ} [الشورى .]10 :مث جعل للتقوى فائدتني :أن جيعل له
َكلْ ُ
وقال{ :عََليْهِ َتو َّ
خمرجا ،وأن يرزقه من حيث ال حيتسب .واملخرج هو موضع اخلروج ،وهو اخلروج ،وإمنا
يطلب اخلروج من الضيق والشدة ،وهذا هو الفرج والنصر والرزقَ ،فبَني أن فيها النصر
والرزق ،كما قالَ{ :أ ْطعَ َمهُم مِّن جُوعٍ وَآ َمَنهُم ِّمنْ َخوْفٍ} [قريش]4 :؛ وهلذا قال النيب
صلى اهلل عليه وسلم "وهل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم؟ بدعائهم ،وصالهتم،
واستغفارهم" هذا جللب املنفعة ،وهذا لدفع املضرة .وأما التوكل َفبَني أن اهلل حسبه ،أي:
كافيه ،ويف هذا بيان التوكل علي اهلل من حيث أن اهلل يكفي املتوكل عليه ،كما قالَ{ :ألَيْسَ
اللَّ ُه بِكَافٍ عَبْدَ ُه} [الزمر ]36 :خالفا ملن قال :ليس يف التوكل إال التفويض والرضا .مث إن اهلل
بالغ أمره ،ليس هو كالعاجز{ ،قَدْ َج َعلَ اللَّ ُه لِكُلِّ شَيْءٍ قَ ْدرًا} [الطالق ]3 :وقد فسروا اآلية
باملخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح ،والعلم الصريح ،والذوق ،كما قالوا :يعلمه من
غري تعليم َبشَرٍ ،ويفطنه من غري جتربة ،ذكره أبو طالب املكي ،كما قالوا يف قوله{:إَن تَتَّقُواْ اللّ َه
يَجْعَل لَّكُ ْم ُفرْقَانًا} [األنفال ]29:أنه نور يفرق به بني احلق والباطل ،كما قالوا :بصرًا ،واآلية
ح
تعم املخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن ،قال تعاىل{ :فَمَن ُيرِدِ اللّهُ أَن َيهْ ِديَهُ َيشْرَ ْ
صَ ْدرَهُ لِإلِسْالَمِ وَمَن ُيرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْ َعلْ صَ ْدرَ ُه ضَيِّقًا حَ َرجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء}
[األنعام ،]125 :وتعم ذوق األجساد وذوق القلوب ،من العلم واإلميان ،كما قيل مثل ذلك
يف قوله{ :وَمِمَّا رَزَ ْقنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [البقرة ،]3 :وكما قال{ :أَنزَلَ ِمنَ السَّمَاء مَاء} [األنعام:
 ،]99وهو القرآن واإلميان).118

 118جمموع فتاوى ابن تيمية.)55/16( ،
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املبحث الرابع :ذكر القرية العاصية،
واألمر بالتقوى ،وجزاء اإلميان والعمل
الصاحل ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ذكر القرية العاصية
وجزاؤها.
املطلب الثاين :األمر بالتقوى ،وجزاء
اإلميان والعمل الصاحل.
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َذْبنَاهَا
يقول تعاىل{ :وَكَأَيِّن مِّن َق ْريَ ٍة َعتَتْ َعنْ أَ ْمرِ رَِّبهَا َورُ ُسلِهِ فَحَا َسْبنَاهَا ِحسَابًا شَدِيدًا َوع َّ
ت َوبَالَ أَ ْم ِرهَا وَكَا َن عَاِقبَ ُة أَ ْم ِرهَا ُخسْرًا (َ )9أعَدَّ اللَّ ُه َلهُ ْم عَذَابًا شَدِيدًا ۖ
عَذَابًا نُّكْرًا ( )8فَذَاقَ ْ
اللهَ يَا أُولِي اْلأَْلبَابِ الَّذِينَ آ َمنُوا ۖ قَ ْد أَنزَلَ اللَّ ُه ِإَليْكُ ْم ذِ ْكرًا ([})10الطالق] .بعد أن
فَاتَّقُوا َّ
ذكر اهلل الطالق وأحكامه ،أورد القرية العاصية وما حلّ هبا من العقاب األليم( ،ف َق ْولُ ُه تَعَالَى:
َذرَ مُخَالَفَ َة اْلأَ ْمرَِ ،وذَكَرَ عُتُوَّ َقوْمٍ َو ُحلُو َل الْعَذَابِ
{وَكَأَِّينْ مِ ْن قَ ْريَةٍ} لَمَّا ذَ َكرَ اْلأَحْكَا َم ذَكَرَ وَح َّ
ت عَ ْن أَمْرِ رَبِّها} أَيْ عَصَتْ ،يَ ْعنِي الْقَ ْريَةَ وَالْ ُمرَا ُد َأ ْهُلهَا{ .فَحا َسبْناها حِساباً
ِبهِ ْمَ { .عتَ ْ
الدنْيَا { َوعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً} فِي الْآخِ َرةِ .وَقِيلَ :فِي اْل َكلَامِ
شَدِيداً} أَيْ جَا َزْينَاهَا بِاْلعَذَابِ فِي ُّ
خسْفِ وَالْمَسْ ِخ
َالسيْفِ وَالْ َ
حطِ و َّ
ع وَالْقَ ْ
الدْنيَا بِالْجُو ِ
َذْبنَاهَا عَذَابًا نُ ْكرًا فِي ُّ
تَقْ ِد ٌمي َوَتأْخِريٌ ،فَع َّ
وَسَائِ ِر الْمَصَائِبَِ ،وحَا َسْبنَاهَا فِي الْآخِرَ ِة ِحسَابًا شَدِيدًا .وَالنُّ ْكرُ :املنكر{ .فَذاَقتْ وَبالَ أَمْرِها}
أَيْ عَاِقبَةَ كُ ْف ِرهَا { َوكانَ عاِقبَ ُة أَمْرِها ُخسْراً} َأيْ َهلَاكًا فِي الدنيا مبا ذكرنا ،واآلخرة جبهنم.
وجئ ِبلَ ْفظِ الْمَاضِي كَ َق ْولِهِ تَعَالَىَ { :ونادى َأصْحابُ الْجَنَّةِ َأصْحابَ النَّارِ} [األعراف]44 :
حوِ ذَِلكَِ ،لأَنَّ الْ ُمْنَتظَرَ ِم ْن َوعْدِ اللَّهِ َووَعِيدِهِ ُملْقًى فِي الْحَقِيقَةِ ،وَمَا ُه َو كَاِئ ٌن فَكََأ ْن قَدْ.
َونَ ْ
ب َجهَنَّ َم فِي الْآ ِخرَةِ) .119وقال
سرَ وَأَنَّهُ عَذَا ُ
خْ
{َأعَدَّ اللَّ ُه لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً} بََّي َن ذَِلكَ الْ ُ
ت َعنْ أَ ْمرِ رَِّبهَا} [الطالق:
صيَةُُ ،عُتوًّا :كُ ْفرًاَ ،و { َعتَ ْ
الطربي( :قَالَ :الْ ُعتُوُّ َه ُهنَا الْكُ ْف ُر وَالْ َمعْ ِ
الطلَاقَِ ،فتَوَعَّدَ اللَّهُ بِاْلخَبَرِ
 : ]8تَرَ َكتْ ُه َولَ ْم تَقَْبلْهُ وَقِيلَ :إَِّنهُ ْم كَانُوا َقوْمًا خَالَفُوا أَ ْمرَ رَِّبهِمْ فِي َّ
َدَثنِي اْب ُن
َعْنهُ ْم هَ ِذهِ الْأُمَّةَ َأ ْن يَفْ َع َل ِبهِ ْم فِ ْعلَهُ ِبهِ ْم ِإنْ خَالَفُوا أَمْرَ ُه فِي َذِلكَ ذِكْ ُر َمنْ قَالَ َذِلكَ ح َّ
َعبْدِ الرَّحِيمِ اْلبَرْقِيُّ ،قَالَ :ثنا عَ ْمرُو ْبنُ َأبِي َسلَمَةَ ،قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ ْبنَ ُسَليْمَانَ ،يَقُو ُل فِي
ُذبَتْ فِي
َق ْولِهِ{ :وَ َكأَِّي ْن مِنْ َق ْريَ ٍة َعتَتْ عَ ْن أَمْرِ رَِّبهَا وَ ُرسُلِهِ} [الطالق ]8 :قَالَ :قَ ْريَ ٌة ع ِّ
الطلَاقِ ،وَقَ ْولُهُ{ :فَحَا َسْبنَاهَا ِحسَابًا شَدِيدًا} [الطالق ]8 :يَقُولُ :فَحَا َسْبنَاهَا َعلَى نِعْ َمِتنَا ِعنْ َدهَا
َّ
ف َلهُ ْم فِيهِ
وَشُ ْك ِرهَا { ِحسَابًا شَدِيدًا} [الطالق ]8 :يَقُولُ :حِسَابًا ا ْستَقْصَْينَا فِيهِ َعلَْيهِمْ ،لَ ْم نَعْ ُ
َذبْنَاهَا عَذَابًا ُن ْكرًا} [الطالق ]8 :يَقُولُ:
عَنْ شَيْءٍَ ،ولَ ْم َنتَجَاوَزْ فِيهِ َعْنهُمْ .وََق ْولُهَُ { :وع َّ
ت وَبَالَ أَمْ ِرهَا} [الطالق:
ب َجهَنَّمَ .وََق ْولُهُ{ :فَذَاقَ ْ
َوعَذَّْبنَاهَا عَذَابًا عَظِيمًا ُمنْكَرًا ،وَ َذلِكَ عَذَا ُ
ت ِم ْن
ت هَذِهِ الْقَ ْريَ ُة َّالتِي عَتَتْ َع ْن أَ ْمرِ رَِّبهَا وَرُ ُسلِهِ ،عَاِقبَةَ مَا عَ ِملَتْ وََأتَ ْ
 ]9يَقُولُ :فَذَاقَ ْ
 119اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل القرطيب.)173/18( ،
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حوِ الَّذِي ُق ْلنَا فِي َذِلكَ قَالَ َأ ْهلُ التَّ ْأوِيلِ .وََق ْولُهَُ { :وكَانَ عَاِقبَةُ أَمْرِهَا
مَعَاصِي اللَّهِ وَالْكُ ْفرِ بِهَِ .وبِنَ ْ
ِالل ِه
ُخسْرًا} [الطالق ]9 :يَقُولُ تَعَالَى ذِكْ ُرهُ :وَكَانَ الَّذِي َأعْقَبَ أَ ْمرَهُمْ ،وَ َذِلكَ كُ ْف ُرهُمْ ب َّ
خسِيسٍ مِنَ الدُّْنيَا
َوعِصْيَاُنهُ ْم إِيَّاهُ { ُخسْرًا} [الطالق :]9 :يَ ْعنِي َغْبنًا ،لِأََّنهُمْ بَاعُوا نَعِي َم الْآ ِخرَةِ بِ َ
ني
سلِمِ َ
ت ِللْ ُم ْ
َقلِيلٍ ،وَآثَرُوا ِّاتبَاعَ َأ ْهوَاِئهِمْ َعلَى ِّاتبَاعِ أَ ْمرِ اللَّهِ) .120وقال ابن عاشور( :لَمَّا ُش ِرعَ ْ
ت كُُّلهَا تَكَالِيفَ قَ ْد تُحْجِ ُم بَ ْعضُ الَْأنْ ُفسِ عَنْ إِيفَاءِ
الطلَاقِ َوَلوَاحِقِهِ ،وَكَانَ ْ
َأحْكَا ٌم َكثِريَ ٌة ِمنَ َّ
ب فِي الِا ْمِتثَالِ َلهَا بِقَ ْولِهِ{ :وَ َم ْن يََّت ِق اللَّهَ يَجْ َعلْ لَ ُه
حَقِّ الِا ْمتِثَالِ ِلهَا تَكَا ُسلًا َأ ْو تَقْصِريًا رَغَّ َ
[الطلَاق ،]4 :وََق ْولِهِ:
خرَجاً}[الطَّلَاق ]2 :وََقوْلِهِ{ :وَ َمنْ يَتَّ ِق اللَّهَ يَجْ َع ْل لَهُ ِم ْن أَ ْمرِهِ يُسْراً} َّ
مَ ْ
[الطلَاق ،]5 :وََق ْولِهِ{ :سَيَجْ َع ُل اللَّ ُه بَعْدَ
{وَ َم ْن يََّتقِ اللَّهَ يُكَفِّ ْر َعنْهُ سَيِّئاتِ ِه َويُ ْع ِظ ْم لَ ُه أَجْراً} َّ
ك
َذرَ اللَّ ُه النَّاسَ فِي ِخلَا ِل ذَِلكَ ِم ْن مُخَالَ َفِتهَا بِ َق ْولِهَِ { :وتِلْ َ
سرٍ ُيسْراً} [الطَّلَاق .]7 :وَح َّ
ُع ْ
ظ بِهِ مَ ْن
[الطلَاق ،]1 :وََق ْولِهِ{ :ذلِكُ ْم يُوعَ ُ
حُدُو ُد اللَّهِ وَ َمنْ َيتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ َظلَمَ نَ ْفسَ ُه} َّ
[الطلَاقَ ،]2 :أعْقََبهَا ِبتَحْذِيرٍ َعظِيمٍ مِنَ اْل ُوقُوعِ فِي مُخَالَ َفةِ
كا َن ُيؤْ ِم ُن بِاللَّهِ وَاْلَيوْ ِم الْآخِرِ} َّ
َأحْكَا ِم اللَّهِ وَرُ ُسلِ ِه لِقِلَّةِ الْعِنَايَةِ
ِمنْ يَ ْعتُوا َعلَى أَمْرِ رَِّبهِمْ) بِمَا
سلِمِنيَ ( َولَْيسُوا م َّ
َكرَ الْ ُم ْ
جلِيلَ ،فَذ َّ
َن الصَّغِريَ ُيثِ ُري الْ َ
بِمُرَاَقَبِتهِمْ ،لِأ َّ
سلُكُوا َسبِيلَ ا َّلتهَا ُونِ بِإِقَا َم ِة
حَلَّ بِأَ ْقوَا ٍم ِم ْن عِقَابٍ َعظِيمٍ َعلَى ِقلَّ ِة ا ْكتِرَاِثهِ ْم بِأَمْرِ اللَّهِ وَرُ ُسلِهِ ِلئَلَّا َي ْ
اللهَ
الشَّرِيعَةَِ ،فُي ْلقِي ِبهِ ْم َذلِكَ فِي َم ْهوَاةِ الضَّلَالَِ .وهَذَا الْ َكلَا ُم مُقَدِّمَ ٌة لِمَا يَ ْأتِي ِمنْ َق ْوِلهِ{ :فَاتَّقُوا َّ
ض عَلَى
ب الْآيَاتِ}َ .والْجُ ْملَةُ مَ ْعطُوفَ ٌة َعلَى مَجْمُوعِ الْجُ َملِ السَّابِقَ ِة َعطْفَ غَ َر ٍ
يَا أُولِي اْلأَلْبا ِ
غَ َرضٍ.
و َكأَِّي ْن اسْ ٌم لِعَدَدِ َكثِريٍ ُمْبهَمٍ يُفَسِّرُ ُه مَا يُمَيِّزُ ُه بَعْدَ ُه ِمنَ اسْمٍ مَجْرُورٍ بِ ِم ْن وكَأَِّي ْن بِمَ ْعنَى (كَمِ)
خبَرِيَّةِ .وَقَدْ تَقَدَّ َم ِعنْدَ َق ْولِ ِه تَعَالَى{ :وَكَأَيِّنْ مِ ْن نَبِيٍّ قاَت َل مَعَهُ رِبِّيُّونَ َكثِريٌ فِي آلِ عِ ْمرَانَ}
الْ َ
حقِي ُق أَنَّ الْعَذَابَ الَّذِي نَالَ أَ ْهلَ تِ ْلكَ الْ ُقرَى شَيْ ٌء
[ .]146وَالْمَقْصُودُ ِم ْن إِفَادَ ِة التَّ ْكثِريِ ُهنَا تَ ْ
ض
ُملَازِمٍ لِجَزَائِهِ ْم َعلَى ُعتُوِّهِ ْم عَنْ أَمْرِ رَِّبهِ ْم وَ ُر ُسلِهِ َفلَا يََتوَهَّمُ مَُتوَهِّ ٌم أَنَّ ذَِلكَ مُصَادَفَةً فِي بَعْ ِ
الْ ُقرَى وَأََّنهَا َغيْرُ مُطَّرِ َدةٍ فِي جَمِي ِعهِ ْم).121

 120جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي )74-71/23( ،بتصرف.
 121التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور)333/28( ،بتصرف.
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يقول اهلل تعاىل{ :فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الَْأْلبَابِ الَّذِينَ آ َمنُوا ۖ قَ ْد أَن َز َل اللَّ ُه ِإَلْيكُمْ ذِ ْكرًا ()10
الظلُمَاتِ إِلَى
ت مِ َن ُّ
ت اللَّهِ ُمبَِّينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آ َمنُوا َوعَمِلُوا الصَّالِحَا ِ
رَّسُولًا يَْتلُو َعَليْكُمْ آيَا ِ
حِتهَا اْلأَْنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
جرِي مِن َت ْ
النُّورِ ۖ وَمَن ُيؤْمِن بِاللَّهِ َويَعْ َم ْل صَالِحًا يُ ْد ِخلْ ُه جَنَّاتٍ تَ ْ
َز ُل
َأبَدًا ۖ قَ ْد أَ ْحسَنَ اللَّ ُه لَ ُه رِزْقًا ( )11اللَّ ُه الَّذِي َخلَقَ َسبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ اْلأَ ْرضِ ِمثَْلهُنَّ َيتَن َّ
َن اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ِع ْلمًا
َن اللَّهَ َعلَ َٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي ٌر وَأ َّ
الْأَمْ ُر بَْيَنهُنَّ ِلتَ ْعلَمُوا أ َّ
([})12الطالق].
خطَ ُه بِأَدَاءِ فَرَاِئضِهِ ،وَا ْجِتنَابِ مَعَاصِيهِ يَا أُولِي
(يَقُولُ تَعَالَى ذِ ْكرُهُ :فَخَافُوا اللَّهَ ،وَاحْذَرُوا سَ َ
ضهُمُ:
الْعُقُولِ ،واخَْتلَفَ َأهْلُ التَّ ْأوِيلِ فِي الْمَعْنِيِّ بِالذِّكْرِ وَالرَّسُولِ فِي هَذَا الْ َم ْوضِعِ ،فَقَالَ بَعْ ُ
خرِجَ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَ ُه
هلل َعَليْهِ وَ َسلَّمَ .كَ ْي يُ ْ
الذِّ ْك ُر ُهوَ الْقُرْآنُ ،وَالرَّسُو ُل مُحَمَّ ٌد صَلَّى ا ُ
ت
الظلُمَا ِ
{ َوعَ ِملُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة ]25 :يَقُولَُ :وعَ ِملُوا بِمَا أَمَ َرهُ ُم اللَّ ُه بِ ِه وََأطَاعُوهُ { ِمنَ ُّ
ِإلَى النُّورِ} [البقرة ]257 :يَ ْعنِي ِمنَ الْكُفْرِ َوهِيَ الظُّلُمَاتُِ{ ،إلَى النُّورِ} [البقرة ]257 :يَعْنِي
سنَ اللَّ ُه لَ ُه رِزْقًا} [الطالق ]11 :يَقُولُ :قَ ْد وَسَّعَ اللَّهُ لَ ُه فِي
ِإلَى الِْإميَانِ .وََق ْولُهُ{ :قَ ْد َأ ْح َ
الْجَنَّاتِ رِزْقًا ،يَ ْعنِي بِالرِّ ْزقِ :مَا رَزَقَهُ فِيهَا ِمنَ الْ َمطَاعِمِ وَالْ َمشَا ِربِ ،وَسَائِرِ مَا َأعَدَّ لَِأ ْولِيَائِهِ فِيهَا،
اللهَ يَا أُولِي الَْألْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا} .هَذَا التَّفْرِي ُع
َفطََّيبَ ُه َلهُ ْم) .122قال ابن عاشور{( :فَاتَّقُوا َّ
اللهِ
ك حُدُو ُد اللَّ ِه وَ َم ْن يَتَعَدَّ حُدُودَ َّ
الْمَقْصُودُ عَلَى التَّكَالِيفِ السَّابِقَةِ وَخَاصَّةً َعلَى قَ ْولِهَِ { :وتِ ْل َ
ت عَ ْن
[الطلَاق ،]1 :وَ ُهوَ نَتِيجَ ُة مَا مَهَّدَ لَ ُه بِهِ ِمنْ َق ْولِهِ{ :وَكَأَِّي ْن ِم ْن قَ ْريَ ٍة َعتَ ْ
فَقَدْ َظلَمَ نَفْسَ ُه} َّ
َن الْعُقُولَ الرَّاجِحَ َة تَدْعُو
أَ ْمرِ رَبِّها وَرُ ُسلِهِ} .وَفِي نِدَاءِ الْ ُمؤْ ِمِننيَ بِ َوصْفِ أُولِي اْلَألْبابِ إِميَا ٌء ِإلَى أ َّ
ِإلَى تَ ْقوَى اللَّهِ لِأََّنهَا كَمَا ٌل نَ ْفسَانِيٌَّ ،ولِأَنَّ َفوَائِ َدهَا حَقِيقِيَّ ٌة دَائِمَةٌَ ،وِلأَنَّ ِبهَا اجِْتنَابَ الْمَضَارِّ فِي
ف عََلْيهِ ْم وَال هُمْ يَحْ َزنُونَ( )62الَّذِي َن
ِن َأ ْولِياءَ اللَّ ِه لَا خَوْ ٌ
الدْنيَا وَالْآخِرَةِ ،قَا َل تَعَالَى{ :أَال إ َّ
ُّ
َن
آ َمُنوا وَكانُوا يَتَّقُونَ} [يُونُس ،]63 ،62 :وَق ْولُهُ{ :رَسُولًا} بَ َد ٌل ِمنْ ذِكْراً بَ َدلُ ا ْشتِمَا ٍل لِأ َّ
ت لَهُ عِْندَ
ِن الرِّسَالَةَ تَح ََّققَ ْ
هلل َعَليْهِ وَ َسلَّ َم ُملَازَمَةً وَ ُملَاَبسَ ًة فَإ َّ
َبيْ َن الْ ُقرْآنِ وَالرَّسُول مُحَمَّد صَلَّى ا ُ
نُ ُزولِ الْ ُقرْآنِ عََليْهِ ،فَقَدْ ُأعْ ِملَ فِ ْعلُ َأْنزَلَ فِي رَسُولًا َتبَعًا لِِإعْمَالِهِ فِي الْ ُمبْ َدلِ مِنْهُ بِا ْعِتبَارِ هَذِهِ
الْمُقَا َرنَةِ وَا ْشتِمَا ِل مَ ْفهُومِ َأحَدِ الِاسْ َمْينِ َعلَى مَ ْفهُومِ الْآخَرَِ .وهَذَا كَمَا ُأبْ ِدلَ {رَسُو ٌل مِنَ اللَّهِ}
[اْلبَِّينَةِ ]2 :م ْن َق ْولِهِ{ :حَتَّى تَأِْتَيهُ ُم الْبَيِّنَ ُة} فِي سُورَ ِة اْلبَِّينَةِ ،وقوله { :وَ َم ْن ُيؤْ ِم ْن بِاللَّهِ َويَ ْعمَ ْل
 122جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير الطربي )77-74/23( ،بتصرف.
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س َن اللَّ ُه لَ ُه رِزْقاً}.
صالِحاً يُدْ ِخلْ ُه جَنَّاتٍ تَجْرِي ِمنْ تَحِْتهَا اْلَأنْها ُر خالِدِينَ فِيها َأبَداً قَ ْد أَ ْح َ
ف َعلَى اْلأَ ْمرِ بِالتَّ ْقوَى وَالتَّْنوِيهُ بِالْمُتَّ ِقنيَ وَالْ ِعنَايَةُ بِهِ ْم هَذَا اْل َوعْ ُد َعلَى امِْتثَاِلهِ ْم بِالنَّعِيمِ الْخَالِدِ
َعطْ ٌ
َن َذِلكَ نَعِي ٌم مُقَيَّ ٌد حُصُولُ ُه ِلرَا ِغبِي ِه بِأَ ْن ُيؤْمِنُوا َويَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ.
ِلدلَالَةِ َعلَى أ َّ
بِصِيغَةِ الشَّ ْرطِ ل َّ
َل عََليْهِ يَعْ َملْ أَيْ عَ َملًا صَالِحًاَ ،و ُهوَ نَكِرَ ٌة فِي ِسيَاقِ
ف د َّ
ت لِ َم ْوصُوفٍ مَحْذُو ٍ
وصالِحاً نَعْ ٌ
ق النَّفْيِ .فَالْمَ ْعنَى :وَيَعْ َم ُل جَمِيعَ الصَّالِحَاتِ ،أَيِ
الشَّرْطِ ُتفِي ُد الْعُمُوم كإفادته إِيَّاه فِي ِسيَا ِ
الْمَأْمُو ِر ِبهَا أَمْرًا جَازِمًا بِقَرِينَةِ ا ْستِ ْقرَاءِ أَدِلَّ ِة الشَّرِيعَةِ).123
َز ُل اْلأَ ْمرُ َبيْنَهُنَّ
وختم اهلل السورة بقوله { :اللَّهُ الَّذِي َخَلقَ َسبْعَ سَماواتٍ وَ ِم َن الَْأ ْرضِ ِمثَْلهُنَّ َيتَن َّ
ط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً} [الطالق.]12:
ِلتَ ْعلَمُوا َأنَّ اللَّ َه عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي ٌر وََأنَّ اللَّهَ قَدْ أَحا َ
خبِرًا عَ ْن قُدْ َرتِهِ التَّامَّةِ وَ ُس ْلطَانِ ِه الْ َعظِيمِ ِليَكُونَ َذِلكَ بَاعِثًا عَلَى
قال ابن كثري( :يَقُولُ تَعَالَى مُ ْ
تَ ْعظِي ِم مَا شَرَعَ ِمنَ الدِّي ِن الْ َق ِوميِ{ .اللَّ ُه الَّذِي َخَلقَ َسبْعَ سَماواتٍ} كَ َق ْولِهِ تَعَالَى إِ ْخبَارًا عَ ْن
ف َخلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً} [نوح ،]15 :وقوله
ح أَنَّ ُه قَالَ لِ َقوْمِهَِ{ :ألَمْ تَ َروْا َكيْ َ
نُو ٍ
ض وَمَ ْن فِيهِنَّ} [الْإِسْرَاءِ ،]44 :وََق ْوُلهُ تَعَالَى{ :وَمِ َن
السبْعُ وَاْلأَ ْر ُ
ت َّ
تَعَالَى{ :تُسَبِّ ُح لَ ُه السَّماوا ُ
حْينِ « َم ْن َظلَمَ َقيْدَ ِشبْرٍ ِمنَ اْلأَ ْرضِ طُوِّقَ ُه
الْأَ ْرضِ ِمثَْلهُنَّ} أَيْ َسبْعًا َأيْضًا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِي َ
ضنيَ») .124قال ابن
ف بِهِ ِإلَى َسبْعِ أَ َر ِ
من سبع أرضني» « »2ويف صحيح الْبُخَارِيِّ «خُسِ َ
ط بِكُلِّ شَيْ ٍء ِعلْماً}
َن اللَّهَ قَ ْد أَحا َ
َن اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي ٌر وَأ َّ
عاشور يف قولهِ { :لتَ ْعلَمُوا أ َّ
َن مِمَّا أَرَادَ ُه
[الطالق( :]12:وَاللَّا ُم فِي َق ْولِهِِ :لتَ ْعلَمُوا لَامُ كَ ْي َوهِ َي ُمتَعَلِّقَ ٌة بِ َخَلقَ .وَالْمَ ْعنَى :أ َّ
س قُدْرَةَ اللَّ ِه َعلَى كُلِّ شَيْ ٍء وَإِحَاطَةَ ِعلْمِ ِه بِكُلِّ
اللَّ ُه ِمنْ َخلْقِهِ السَّمَاوَاتِ وَالَْأ ْرضََ ،أ ْن يَ ْعلَمَ النَّا ُ
ُل أَفْكَارَ
الد ْهرِ يَد ُّ
َن َخ ْلقَ تِ ْلكَ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ َوَتسْخِ َريهَا َوتَ ْدبِريَ ِنظَا ِمهَا فِي طُولِ َّ
شَيْءٍ .لِأ َّ
َن
ستَدَلُّوا بِ َذِلكَ َعلَى أَنَّهُ قَدِي ٌر َعلَى ُكلِّ شَيْءٍ لِأ َّ
َن ُمبْدِ َعهَا يَقْ ِدرُ َعلَى أَ ْمثَاِلهَا َفَي ْ
الْ ُمتَأ َِّمِلنيَ َعلَى أ َّ
ت غَْيرَ
َدلَالََتهَا َعلَى ِإبْدَاعِ مَا ُهوَ دُوَنهَا ظَاهِ َرةٌ ،وَ َدلَاَلتَهَا َعلَى مَا ُه َو َأ ْعظَمُ ِمْنهَا وَِإ ْن كَانَ ْ
َن خَاِل َق أَ ْمثَاِلهَا قَادِ ٌر َعلَى مَا هُوَ َأ ْعظَمُ .وََأْيضًا
ُل َعلَى أ َّ
ُمشَاهَدَةٍ ،فَ ِقيَاسُ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ يَد ُّ
ك الِْإتْقَانِ الْ ُمشَاهَ ِد فِي ِنظَامِهَاَ ،دلِي ٌل َعلَى سِعَةِ ِعلْمِ ُمْب ِدعِهَا
ِن تَ ْدبِريَ تِ ْلكَ الْمَخْلُوقَاتِ بِ ِمْثلِ َذلِ َ
فَإ َّ
ك الْ َمثَابَةِ لَا ُيظَنُّ بِ ِعلْمِهِ إِلَّا اْلإِحَاطَ ُة بِجَمِيعِ
وَِإحَا َطتِهِ بِدَقَاِئ ِق مَا ُهوَ دُوَنهَا ،وَأَنَّ َم ْن كَانَ ِعلْمُ ُه بِتِ ْل َ
الْأَ ْشيَاءِ.

 123التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور)339-336/28( ،بتصرف.
 124تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)178-177/8( ،
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َكبَةٍ مِنَ
ستَنِدٌ ِإلَى أَ ِدلَّ ٍة يَقِينِيَّةٍ مُر َّ
ق عَلَى ِعلْمَْينِ :عِلْمٌ يَقِينِيٌّ مُ ْ
فَالْ ِعلْ ُم الْ ُمرَا ُد ِم ْن َق ْولِهِِ :لتَعْلَمُوا صَادِ ٌ
َص ٌل إِلَى
الدلَالَةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْعَ ْقلِيَّةَِ ،و ِعلْمٌ ظَنِّيٌّ ُمسَْتنِ ٌد ِإلَى الَْأ ِدلَّ ِة الظَّنِّيَّةِ وَالْقَرَاِئنَِ .و ِكلَا اْلعِلْ َمْينِ مُو ِّ
َّ
خطَابِيِّ) .125ويف هذا إشارة ملا يف السورة من أحكام تشريعية وأمور
الِا ْستِ ْدلَالِ فِي الِا ْستِ ْدلَالِ الْ َ
عظيمة ختفى على املخلوق مقاصدها وحِكمها ،فال يلبث إن حار به الفكر ودار به النظر بعد
التروّي من هذه األحكام إالّ أن يُقر اعترافاً واستسالماً وتعبداً{ :أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي ٌر
ط بِكُلِّ شَيْ ٍء ِعلْماً} [الطالق.]12:
َن اللَّهَ قَدْ أَحا َ
وَأ َّ

 125التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور)342-341/28( ،بتصرف.
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اخلامتة

بتوفيق من اهلل وتيسري وصل بنا البحث إىل خامتته ،وتوصلت حبمد اهلل إىل اخلالصات التالية
اليت تشكل النتائج األساسية للبحث ،وهي كالتايل:
 .1أمهية التقوى من خالل النصوص الشرعية يف رضى اهلل ودخول اجلنة ،والنجاة من
النار ،وضبط السلوكيات ،وكذلك يف تطبيق األحكام الشرعية ،إذ رقابة اهلل أعظم حمرّك لفعل
مراضيه واجتناب نواهيه.
 .2تعريف التقوى لغة :احلذر ،يقال :اتقيت الشيء ،وتَقَْيتُهُ أتقيه تُقَى ،وتِقيَّةً ،وتِقاءً:
حذرتُه .واصطالحاً :أن جيعل بينه وبني ما خيشاه من ربه :من غضبه وسخطه ،وعقابه وقايةً من
ذلك .وهو فعل طاعته واجتناب معصيته.
شرَةَ آيَةً ،ومسيت بسورة الطالق لورود الطالق
 .3سورة الطالق مدنية َوعَدَدُ آِيهَا اْثَنتَا َع ْ
فيها ،ومساها ابن مسعود رضي اهلل عنه بالنساء القصرى.
الطلَاقِ وَمَا يَعْ ُقبُ ُه ِمنَ الْعِدَّةِ وَاْلإِ ْرضَاعِ وَاْلِإنْفَاقِ
 .4مقصد سورة الطالق :تَحْدِي ُد َأحْكَامِ َّ
وَاْلإِسْكَانِ وتعظيم شأن التقوى وأثرها يف ذلك.
 .5تعريف الطَّالَقُ عند الْفُ َقهَا ِء ُهوَ :رَفْ ُع َقيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال َأوِ الْمَآل ِبلَ ْفظٍ َمخْصُوصٍ
َأوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ.
ص ُل فِي َمشْرُوعَِّيتِ ِه الْ ِكتَابُ وَالسُّنَّ ُة وَاْلإِجْمَاعُ.
 .6حكم الطالقُ :هوَ َمشْرُوعٌ ،وَاْلأَ ْ
األحكام املترتبة على الطالق:
.7
إحصاء العدة.
أ.
ب .عدم إخراجها من بيتها إال بفاحشة مبينة.
ُن بِمَعْرُوفٍ}.
ُن بِمَ ْعرُوفٍ َأ ْو فَارِقُوه َّ
ت .املراجعة أو الطالق {فَأَ ْمسِكُوه َّ
ث .اإلشهاد على الطالق.
 .8للطالق حِكم شرعية ،منها:
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أ .كأن تفسد أخالق أحد الزوجني فيندفع يف تيار الفسق والفجور ويعجز املصلحون عن رده
إىل سواء الصراط.
ب .أو حيدث بني الزوجني تنافر يف الطباع وختالف يف العادات.
ت .أو يلقى يف نفس أحدمها كراهية اآلخر والسَّأم منه والتربم من أفعاله.
ث .وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد خطري.
ج .أو قد يغيب غيبة ال يعلم فيها حاله ،وال حياته من موتِهِ.
ح .وقد يصاب بضيق ذات اليد فال يستطيع اإلنفاق على زوجته.
خ .وكذلك األمر يف الزوجة قد تكون ذات خلق سيء ومل يستطع الزوج تقوميها بكل وسائل
اإلصالح.
د .أو تأيت بفاحشة ،أو تكون فاسقة.
ذ .أو مل تقم حبقوقه ،ومل تستطع الوفاء له مبا يريد ويطلب.
وغري ذلك من األسباب اليت كان الطالق هلا حالًّ جذرياّ ،ومل تُلزم الشريعة اإلسالمية اإلبقاء
على هذه الزوجة على أي حال ،كما يف بعض األديان املُحرَفة والقوانني الوضعية ،مما يذكي
جذوة نار القهر وإطفاء نور السعادة ،وحتول احلياة من السعادة إىل التعاسة ،و من مث العالقات
املتوترة داخل األسرة ،فكان الطالق رمحة من اهلل لكثري من املشكالت.
ض
الطلَاقِ َغيْرَ خَا ٍل َم ْن َحرَجٍ وَغَمٍّ يَ ْعرِ ُ
 .9من أثر التقوى يف الطالقَ :لَمَّا كَا َن أَ ْمرُ َّ
خلُو فِي بَ ْعضِ َأ ْحوَالِهِ ِم ْن تَحَ ُملِ أَحَ ِدهِمَا ِلبَ ْعضِ الْكُ ْرهِ ِمنَ اْلأَ ْحوَا ِل
ِلزوْ َجيْنِ وَأَمْ ُر الْمُرَاجَعَةِ لَا يَ ْ
ل َّ
ني ِعنْد حُدُوده بِأَن يَجْ َعلَ َل ُهمْ مَخْرَجًا
ني اْلوَاقِ ِف َ
ت ال َّطلَاقَ ،أَ ْعلَمَهُمَا اللَّ ُه ِبأَنَّ ُه َوعَدَ الْمُتَّ ِق َ
َّالتِي سََّبَب ِ
خلَافِ َبيْنَ الزَّ ْو َجيْنِ مَا هُ َو ِمنَ التَّ ْقتِريِ فِي
ق وَالْ ِ
ِمنَ الضَّائِقَاتَِ ،ولَمَّا كَانَ مِ ْن َدوَاعِي الْ ِفرَا ِ
اْلِإنْفَاقِ لِضِيقِ ذَاتِ اْليَدِ فَكَا َن اْلإِحْجَا ُم َعنِ الْ ُمرَاجَعَةِ عَا ِرضًا كَثِريًا لِلنَّاسِ بَعْدَ َّالتطْلِيقِ ،أُتْبِعَ
ج َّالتوْسِعَةِ فِي الرِّزْقِ.
خرَ ُ
َاص وَ ُهوَ مَ ْ
خرَجٍ خ ٍّ
ني بِالْ َوعْ ِد بِمَ ْ
ج ِللْمُتَّ ِق َ
خرَ ِ
اْل َوعْ ُد بِجَ ْعلِ الْمَ ْ
 .10عِدد النساء املذكورة يف سورة الطالق:
اتفق الفقهاء أن عدة الصغرية واآليسة ثالثة أشهر.
أ.
ت تَحِيضُ ثُمَّ
َن الْ ُم ْرتَابَةَ أَوِ الْمُ ْمتَدَّ ُطهْرُهَا هِيَ :الْمَرَْأةُ َّالتِي كَانَ ْ
ب الْفُ َقهَاءُ ِإلَى أ َّ
بَ .ذهَ َ
ضهَا دُونَ حَمْلٍ وَالَ يَأْسٍ ،فَإِذَا فَارََقهَا َز ْو ُجهَا ،وَانْقَطَعَ دَمُ َحيْضِهَا لِعِلَّةٍ تُعْ َرفُ،
ا ْرتَفَعَ َحيْ ُ
صبِ ُر وُجُوبًا ،حَتَّى تَحِيضََ ،فتَ ْعتَدُّ بِاألْقْرَاءِ ،أَ ْو َتبُْل ُغ
كَ َرضَاعٍ َونِفَاسٍ َأ ْو مَ َرضٍ يُ ْرجَى ُب ْر ُههَُ ،فإَِّنهَا تَ ْ
الثَةِ أَ ْش ُهرٍ كَاآلِْيسَةِ ،وَ َال تُبَالِي ِبطُول مُدَّةِ ا ِالْنِتظَارِ ،ألِنَّ ا ِال ْعتِدَادَ بِاألْشْ ُه ِر
س فَتَ ْعتَدُّ ِبثَ َ
سِنَّ اْليَ ْأ ِ
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جُعِل بَعْدَ اْليَأْسِ بِالنَّصِّ ،فَلَ ْم يَجُ ْز ا ِالعْتِدَادُ بِاألْ ْشهُرِ َقْبلَهُ .وَأَمَّا ِإذَا حَاضَتْ ثُمَّ ا ْرتَفَ َع َحيْضُهَا
ص غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْلِ :تسْعَةَ أَشْ ُهرٍِ ،لتَْتِبنيِ بَرَاءَةِ
ف فالْ ُم ْرتَابَ َة فِي هَذِهِ الْحَالَ ِة َتتَرََّب ُ
دُونَ عِلَّةٍ تُعْرَ ُ
ث فِي اْلَب ْطنِ أَ ْكثَرَ ِمنْ َذِلكَ ،ثُمَّ تَ ْعتَدُّ
ب أَنَّ الْحَمْل الَ يَمْكُ ُ
الرَّحِمَِ ،ولِ َزوَال الرِّيبَةِ؛ ألِنَّ الْغَالِ َ
ألزْوَاجِ.
ِدتُهَا َوتَحِل لِ ْ
الثَةِ أَ ْش ُهرٍَ ،فهَذِهِ َسنَ ٌة َتنْقَضِي ِبهَا ع َّ
ِبثَ َ
ت .عدة احلامل جتب بسبب املوت أو الطالق ،وتنتهي بوضع احلمل اتفاقاً.
 .11حِكم التشريع يف عِدد النساء:
استرباء رحم املرأة للتأكد من عدم وجود محل من الرجل الذي كان زوجاً هلا.
أ.
ب .منعٌ من اختالط األنساب ،وصون النسب.
ال
ت .إظهار األسف على نعمة الزواج ،وصون مسعة املرأة وكرامتها حىت ال تكون حم ً
للتحدث عنها.
ث .ويف الطالق الرجعي يقصد بالعدة متكني الرجل من العود إىل مطلقته خالل العدة.
 .12أثر التقوى يف عدد النساء :أعقب اهلل أحكام عِدد النساء بقوله { :وَ َم ْن يََّتقِ اللَّهَ يَجْعَ ْل
لَهُ ِمنْ أَمْرِ ِه ُيسْراً ( )4ذِلكَ أَمْ ُر اللَّهِ َأْن َزلَ ُه ِإَليْكُ ْم وَ َم ْن يََّتقِ اللَّهَ ُيكَفِّ ْر َعنْ ُه سَيِّئاتِ ِه َويُ ْعظِ ْم لَهُ أَجْراً
َالنسَاءِ َعلَى اْلأَخْذِ بِمَا فِي هَذِهِ اْلأَحْكَامِ مِمَّا َعسَى أَ ْن
([ })5الطالق] ،وهي مَ ْو ِعظَةُ الرِّجَالِ و ِّ
صبِ َر لِ َذِلكَ ا ْمِتثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الْمُ ْمتَِثلَ وَهُ َو
يَكُونَ فِيهِ َمشَقَّةٌ َعلَى أَحَ ٍد ِبأَنَّ َعلَى كُلٍّ َأ ْن يَ ْ
ض َعلَى الْعَ َملِ بِمَا أَمَرَ اللَّ ُه
حرِي ُ
سرٍ .وَُأعِيدَ التَّ ْ
سرًا فِيمَا لَحِقَ ُه ِمنْ ُع ْ
ُمسَمًّى الْ ُمتَّقِيَ يَجْ َعلُ اللَّهُ لَهُ ُي ْ
الدْنيَا .وَذَِلكَ هُوَ تَكْ ِف ٌري
ق وتفريج الكرب وتيسري الصُّعُوبَاتِ فِي ُّ
بِالْ َوعَدِ بِمَا ُهوَ أَ ْعظَمُ مِ َن اْلأَ ْرزَا ِ
للسيئات وتوفري لألجور.
 .13أحكام املطلقات الواردة يف سورة الطالق:
اتفق العلماء أن للمطلقة الرجعية السكىن والنفقة ،وللبائن إن كانت حامالً على قول
أ.
اجلمهور ،واختلفوا يف البائن غري احلامل.
ع الطِّ ْفل مَا دَامَ فِي حَاجَةٍ ِإَليْهِ ،وَفِي سِنِّ
ب ِإ ْرضَا ُ
ب .الَ خِالَفَ بَْينَ الْفُ َقهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِ ُ
ب عََليْهِ.
الرضَاعِ ،وَا ْخَتلَفُوا فِي َمنْ يَجِ ُ
َّ
ت ُمطَلَّقَةً ،أَ ْم فِي عِصْمَةِ
ت ُوجُوبًاَ .سوَا ٌء أَكَانَ ْ
تِ .إ ْن َر ِغبَتِ األْمُّ فِي إِ ْرضَاعِ َولَ ِدهَا أُجِيبَ ْ
ا ْألبِ َعلَى قَوْل جُمْهُو ِر الْفُ َقهَاءِ؛ لِ َق ْولِهِ تَعَالَى{ :الَ تُضَارَّ وَالِدَ ٌة بِ َولَ ِدهَا}[البقرة .]233:وَالْمَنْ ُع
ب لَ ُه غَاِلبًا.
ع وَلَ ِدهَا مُضَارَّةٌ َلهَا؛ وَألَِّنهَا َأ ْحنَى َعلَى الْ َولَ ِد وَأَشْ َفقَُ ،ولَبَُنهَا أَ ْمرَُأ وََأنْسَ ُ
ِمنْ ِإ ْرضَا ِ
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ب ُأ ْجرَةِ اْل ِمثْل بِا ْإل ْرضَاعِ َسوَا ٌء كَانَتْ فِي عِصْمَةِ ا ْألبِ أَ ْم خَلِيَّةً؛ لِقَ ْولِهِ تَعَالَى:
ث .لِألْمِّ َطلَ ُ
{فَِإنْ أَ ْرضَعْ َن لَكُ ْم فَآتُوهُنَّ أُجُو َر ُهنَّ}[الطالق.]6:
ت األْمُّ أَ ْكثَرَ ِم ْن أُ ْجرَةِ الْ ِمثْل َو َوجَدَ ا ْألبُ َم ْن تُ ْرضِ ُع لَ ُه مَجَّانًا َأ ْو بِأُ ْجرَةِ الْ ِمثْل
جِ .إنْ َطَلبَ ِ
ت ح ََّقهَا ِبطََلِبهَا مَا َلْيسَ َلهَاَ ،ف َد َخلَتْ فِي عُمُومِ َقوْله تَعَالَى:
جَازَ لَ ُه اْنتِزَاعُهُ ِمْنهَا ،ألَِّنهَا أَسْ َقطَ ْ
{وَِإ ْن تَعَاسَرْتُمْ َف َ
سُت ْرضِ ُع لَهُ ُأخْرَى}[الطالق.]6:
ح .عدم اإلضرار هبن ،قال اهلل تعاىلَ { :ولَا تُضَارُّوهُنَّ ِلتُضَيِّقُوا َعلَْيهِنَّ} [الطالق ]6 :يَقُو ُل
جَلَّ َثنَا ُههُ :وَلَا تُضَارُّوهُنَّ فِي الْ َمسْكَ ِن الَّذِي ُتسْكِنُونَهُنَّ فِيهِ ،وََأْنُتمْ تَجِدُونَ سَعَ ًة ِمنَ الْ َمنَا ِز ِل َأ ْن
ضيِي َق َعَليْهِنَّ ،فَذَِلكَ قَ ْولُهُ{ :لِتُضَيِّقُوا عََليْهِنَّ} [الطالق ]6 :يَ ْعنِي :لِتُضَيِّقُوا عََليْهِنَّ فِي
َتطُْلبُوا التَّ ْ
الْ َمسْ َكنِ مَ َع ُوجُودِكُمُ السَّعَةَ.
 .14أثر التقوى يف أحكام املطلقات :تقوى اهلل جامعة هلذه األحكام لتحصيل مقاصد
الشريعة سواءً يف احلياة الزوجية عموماً ،وما يعقب الطالق على وجه اخلصوص من العدة
والسكىن والنفقة والرضاع ،فمن اتقى اهلل يف كل أمره وشأنه هيأ له اخلري ويسر له كل طريق
بعد أن عسر يف نظره ،ولذا شأن أحكام الطالق يف مراعاة التقوى أحوج ما يكون ،فالسكىن
والنفقة واجب للمرأة قلّ من يؤديها باحلق الذي يريده اهلل ،وعدم املضارة تتضمن سلوكيات قد
ال يفطن هلا أحد ولن تستطيع زوجُه االدعاء والتظلم على زوجها؛ ألن مثل ذلك ال يطّلع عليه
إال أهل البيت والسلوك عادة محّال أوجه.
 .15ذكر اهلل أمر القرية العاصية وعذاهبا العذاب الشديد عقب األحكام الواردة يف السورة؛
تأكيداً ألمهية االئتمار بأمره تبارك وتعاىل ،وخطر عصيانه والعتو عن أمره.
 .16أمر اهلل بالتقوى عقب ذكر هذه القرية وشأهنا ،وأورد جزاء اإلميان والعمل الصاح
{فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي اْلَألْبَا ِ
ب الَّذِينَ آمَنُوا ۖ قَ ْد أَن َزلَ اللَّ ُه ِإَليْكُ ْم ذِكْرًا ( )10رَّسُولًا َيتْلُو عََليْكُ ْم
الظلُمَاتِ ِإلَى النُّورِ ۖ وَمَن ُي ْؤمِن
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ ِّليُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَ ِملُوا الصَّالِحَاتِ ِمنَ ُّ
حِتهَا اْلَأْنهَا ُر خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا ۖ قَ ْد أَ ْحسَنَ اللَّ ُه
بِاللَّهِ َويَعْمَ ْل صَالِحًا يُدْ ِخ ْل ُه جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن َت ْ
لَ ُه رِزْقًا ([})11الطالق].
َزلُ الْأَمْ ُر
 .17ختم اهلل السورة بقوله{ :اللَّهُ الَّذِي َخلَقَ َسبْعَ سَماواتٍ َو ِمنَ اْلأَ ْرضِ مِْثلَهُنَّ َيتَن َّ
َبيَْنهُنَّ ِلتَ ْعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ ٍء ِعلْماً} [الطالق،]12:
ويف هذا إشارة ملا يف السورة من أحكام تشريعية وأمور عظيمة ختفى على املخلوق مقاصدها
وحِكمها ،فال يلبث إن حار به الفكر ودار به النظر بعد التروّي من هذه األحكام إىل أن يُقر
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َن اللَّهَ قَدْ أَحاطَ ِبكُلِّ شَيْءٍ ِعلْماً}
اعترافاً واستسالماً وتعبداً{ :أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي ٌر وَأ َّ
[الطالق.]12:
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الفهارس:
 .1فهرس اآليات.
 .2فهرس املراجع واملصادر.
 .3فهرس حمتويات البحث.
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فهرس اآليات.

اآلية
سورة البقرة
س َشْيئًا وَالَ يُ ْقبَ ُل ِمْنهَا عَ ْد ٌل وَالَ
س عَن نَّفْ ٍ
جزِي نَفْ ٌ
{وَاتَّقُوْا َيوْمًا َّال تَ ْ
صرُو َن } [البقرة]48:
تَنفَ ُعهَا شَفَاعَ ٌة وَ َال هُمْ يُن َ
{وَمَا تَفْعَلُوا ِم ْن َخْيرٍ يَ ْعلَمْ ُه اللَّ ُه َوتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَْيرَ الزَّادِ التَّقْوَى
وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الَْأْلبَابِ} [البقرة ]197 :
َرتَانِ َفإِ ْمسَا ٌك بِمَعْرُوفٍ َأ ْو َتسْرِي ٌح بِإِ ْحسَانٍ} [البقرة:
ق م َّ
{الطَّال ُ
]229
{وَال تُ ْمسِكُوهُنَّ ضِرارًا ِلتَ ْعتَدُوا} [اْلبَقَرَة]231 :
{وَاتَّقُواْ اهلل وَا ْعلَمُواْ أَنَّ اهلل بِكُلِّ شَيْءٍ َعلِيمٌ } [البقرة]231:
ُن بِالْمَ ْعرُوفِ}[البقرة]233:
{ َو َعلَى اْل َموْلُو ِد لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ ِكسْ َوتُه َّ
ت وَهُ ْم
سبَ ْ
ُل نَ ْفسٍ مَّا َك َ
{وَاتَّقُواْ َيوْمًا ُت ْرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اهلل ثُمَّ ُتوَفَّى ك ُّ
َال ُي ْظلَمُونَ} [البقرة]281:
سورة آل عمران
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم
مسلمون} [آل عمران.]102:
{وَكَأَِّينْ مِ ْن َنبِيٍّ قاَتلَ مَعَ ُه رِبِّيُّونَ َكثِريٌ فِي آلِ عِ ْمرَانَ} [.]146
سورة النساء
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منها رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به
واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا} [النساء.]1:
{ َوعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَ ْعرُوفِ}[النساء]19:
{ َولَقَ ْد وَصَّْينَا الَّذِي َن أُوتُوْا الْ ِكتَابَ مِن َقْبلِكُ ْم وَإِيَّاكُ ْم َأ ِن اتَّقُواْ اهلل}
[النساء]131:
اآلية
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سورة املائدة
ِر وَالتَّقْوَى}[املائدة]2:
{ َوتَعَاوَنُوا عَلَى اْلب ِّ
سورة األعراف
{ولباس التقوى ذلك خري}[األعراف]26:
سورة التوبة
ضوَانٍ خَيْ ٌر أَمْ َمنْ أَسَّسَ
اللهِ وَ ِر ْ
{أَفَ َم ْن أَسَّسَ بُْنيَانَ ُه َعلَى تَ ْقوَى مِنَ َّ
ُبْنيَانَ ُه َعلَى شَفَا ُجرُفٍ هَارٍ فَاْنهَارَ بِ ِه فِي نَا ِر جَهَنَّمَ وَاللَّ ُه ال َي ْهدِي
الْ َقوْ َم الظَّالِ ِمنيَ}[التوبة]109 :
سورة احلج
ك
{َل ْن َينَالَ الَّل َه لُحُو ُمهَا وَال دِمَا ُههَا َولَ ِك ْن َينَالُهُ التَّقْوَى ِمنْكُ ْم كَذَِل َ
سَخَّ َرهَا لَكُ ْم ِلتُكَبِّرُوا اللَّهَ َعلَى مَا هَدَاكُ ْم وَبَشِّ ِر
سِننيَ}[احلج.]37:
حِ
الْمُ ْ
سورة الروم
{وَ ِم ْن آياتِ ِه َأ ْن خََل َق لَكُ ْم ِمنْ َأنْ ُفسِكُ ْم أَزْواجاً ِلَتسْكُنُوا ِإَليْها وَجَعَ َل
َبْينَكُمْ َموَدَّةً وَرَحْمَةً} [الرّوم]21 :
سورة األحزاب
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدًا( )70يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزًا
عظيما ([ })71األحزاب].
سورة الفتح
الل ُه
حمِيَّةَ حَمِيَّ َة الْجَاهِلِيَّةِ فََأنْزَلَ َّ
{إِذْ جَ َعلَ الَّذِينَ كَ َفرُوا فِي ُقلُوِبهِ ُم الْ َ
ني وَأَلْزَ َمهُمْ َكلِمَةَ التَّ ْقوَى وَكَانُوا
سَكِيَنتَ ُه َعلَى رَسُولِهِ َو َعلَى الْ ُمؤْ ِمِن َ
َق ِبهَا وَأَهَْلهَا وَكَا َن اللَّهُ بِكُلِّ شَ ْيءٍ َعلِيمًا} [الفتح.]26:
َأح َّ
سورة اجملادلة
}يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَا َجْيتُمْ َفلَا َتتَنَا َجوْا بِالِْإثْمِ وَالْعُ ْدوَانِ وَمَعْصِيَتِ
حشَرُونَ}
الرَّسُو ِل َوَتنَا َجوْا بِاْلبِرِّ وَالتَّ ْقوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ِإَليْهِ ُت ْ
[اجملادلة]9:
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اآلية
سورة احلشر
س مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اهلل
{يَا أَُّيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اهلل َولْتَنظُ ْر نَ ْف ٌ
ِإنَّ اهلل َخبِريٌ بِمَا تَعْ َملُونَ} [احلشر]18:
سورة التغابن
{فاتَّقُوا اهلل مَا ا ْسَتطَ ْعتُمْ} [التغابن]16:
سورة الطالق
ِدتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ َة ۖ
{يَا أَُّيهَا َّالنبِيُّ إِذَا طَلَّ ْقتُمُ ِّالنسَاءَ َفطَلِّقُوهُنَّ لِع َّ
خرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ َولَا يَخْرُ ْجنَ إِلَّا أَن يَأْتِنيَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُ ْم ۖ لَا تُ ْ
بِفَا ِحشَةٍ مُّبَِّينَةٍ ۖ وَِتلْكَ حُدُو ُد اللَّهِ ۖ وَمَن َيتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَ ْد ظَلَمَ
ث بَعْدَ َذَِٰلكَ أَمْرًا}[الطالق]1:
َل اللَّهَ يُحْ ِد ُ
نَ ْفسَ ُه ۖ لَا تَ ْدرِي لَع َّ
{فَإِذَا َبلَ ْغنَ أَ َجَلهُنَّ َفأَمْسِكُوهُنَّ بِمَ ْعرُوفٍ َأوْ فَا ِرقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
ظ بِهِ مَن
ي عَدْلٍ مِّن ُك ْم وَأَقِيمُوا الشَّهَا َد َة لَِّلهِ ۖ ذََٰلِكُ ْم يُوعَ ُ
وَأَ ْشهِدُوا ذَوَ ْ
كَانَ ُيؤْمِ ُن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّ ُه
خرَجًا}[الطالق]2:
مَ ْ
َك ْل َعلَى اللَّهِ َف ُهوَ حَسُْب ُه
ب ۖ وَمَن َيَتو َّ
{ َويَ ْرزُقْ ُه ِم ْن َحيْثُ لَا يَحَْتسِ ُ
ِن اللَّهَ بَالِ ُغ أَ ْمرِهِ ۖ قَ ْد جَ َعلَ اللَّ ُه لِكُلِّ شَيْءٍ قَ ْدرًا}[الطالق]3:
ۖ إ َّ
ِدُتهُنَّ ثَلَاثَ ُة
س َن ِمنَ الْمَحِيضِ مِن ِّنسَائِكُ ْم ِإنِ ا ْرَتبْتُ ْم فَع َّ
{وَاللَّائِي َيئِ ْ
ت اْلأَحْمَالِ أَ َجلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
ضنَ ۖ وَأُولَا ُ
أَ ْشهُ ٍر وَاللَّائِي لَمْ يَحِ ْ
سرًا}[الطالق]4:
حَ ْمَلهُنَّ ۖ وَمَن يََّتقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّ ُه ِم ْن َأ ْم ِر ِه ُي ْ
ك أَ ْمرُ اللَّهِ أَن َزلَهُ ِإَليْ ُك ْم ۖ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّ ْر عَنْ ُه سَِّيئَاتِهِ َوُي ْع ِظ ْم
{ َٰذَِل َ
لَ ُه َأجْرًا}[الطالق]5:
ث سَكَنتُم مِّن ُوجْدِكُ ْم َولَا ُتضَارُّوهُنَّ ِلتُضَيِّقُوا
{أَسْ ِكنُوهُنَّ ِمنْ َحيْ ُ
عََليْهِنَّ ۖ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَ ْملٍ فَأَنفِقُوا َعَليْهِنَّ حَتَّ َٰى يَضَ ْعنَ حَ ْملَهُنَّ
ۖ فَِإ ْن أَ ْرضَ ْعنَ لَكُ ْم فَآتُوهُنَّ ُأجُورَهُنَّ ۖ وَْأتَمِرُوا بَيْنَ ُكم بِمَ ْعرُوفٍ ۖ
ستُ ْرضِ ُع لَ ُه أُ ْخرَىَٰ}[الطالق]6:
وَإِن تَعَاسَ ْرتُ ْم َف َ
الل ُه
{ِليُنفِ ْق ذُو سَعَ ٍة مِّن سَ َعتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عََليْهِ رِزْقُ ُه َفلْيُن ِف ْق مِمَّا آتَا ُه َّ
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سرٍ
ف اللَّ ُه نَ ْفسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۖ َسيَجْ َع ُل اللَّ ُه بَعْدَ عُ ْ
ۖ لَا يُكَلِّ ُ
ُيسْرًا}[الطالق]7:
اآلية
ت عَنْ أَ ْمرِ رَِّبهَا وَ ُر ُسلِ ِه فَحَا َسْبنَاهَا ِحسَابًا شَدِيدًا
{وَكَأَيِّن مِّن قَ ْريَةٍ َعتَ ْ
َوعَذَّْبنَاهَا عَذَابًا نُّ ْكرًا}[الطالق]8:
سرًا}[الطالق]9:
ت َوبَالَ أَ ْم ِرهَا وَكَانَ عَاِقبَةُ أَ ْم ِرهَا ُخ ْ
{فَذَاقَ ْ
{َأعَدَّ اللَّ ُه لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الَْأْلبَابِ الَّذِينَ آ َمُنوا
ۖ قَ ْد أَن َزلَ اللَّ ُه ِإَليْكُ ْم ذِ ْكرًا}[الطالق]10:
{رَّسُولًا َيتْلُو َعَليْ ُكمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَِّينَاتٍ ِّلُيخْرِجَ الَّذِينَ آ َمنُوا َوعَ ِملُوا
ت إِلَى النُّورِ ۖ وَمَن ُيؤْمِن بِالَّلهِ َويَعْ َم ْل صَالِحًا
الظلُمَا ِ
الصَّالِحَاتِ ِمنَ ُّ
حتِهَا اْلأَْنهَا ُر خَالِدِينَ ِفيهَا َأبَدًا ۖ َق ْد
جرِي مِن تَ ْ
يُ ْد ِخلْ ُه جَنَّاتٍ تَ ْ
سنَ اللَّ ُه لَ ُه رِزْقًا}[الطالق]11:
أَ ْح َ
َزلُ الْأَمْ ُر بَْينَهُنَّ
{اللَّ ُه الَّذِي َخَلقَ َسبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ ِم َن اْلَأ ْرضِ ِمثَْلهُنَّ يََتن َّ
ط بِكُلِّ شَ ْيءٍ
َن اللَّهَ َعلَ َٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي ٌر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ َأحَا َ
ِلتَ ْعلَمُوا أ َّ
ِعلْمًا}[الطالق]12:
سورة املدثر
{ ُهوَ أَ ْه ُل التَّ ْقوَى وَأَ ْه ُل الْـمَغْفِرَ ِة }[املدثر]56:
سورة اجلن
جنّ]28 :
{وََأحْصى كُلَّ شَيْ ٍء عَدَداً} [الْ ِ
سورة البينة
{رَسُولٌ ِمنَ اللَّهِ} [الْبَِّينَة]2 :
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 .2فهرس املراجع واملصادر:
أحكام القرآن ،أبو بكر ابن العريب ،حتقيق علي حممد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت.
•
أحكام القرآن ،أليب بكر الرّازي اجلصاص ،حتقيق حممد الصَادق قمحاوي ،دار إحياء
•
التراث العرب ،بريوت1405 ،هـ.
أسىن املطالب شرح روض الطالب ،لزكريا األنصاري ،دار الكتب العلمية2001 ،م.
•
إعالم املوقعني ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق طه عبد الرّهوف سعد ،دار اجليل ،بريوت،
•
1973هـ.
اإلنصاف يف معرفة الرّاجح من اخلالف ،لعالء الدّين علي بن سليمان املرداوي ،حتقيق:
•
حممد حامد الفقي ،مؤسسة التّاريخ العريب ،بريوت.
بدائع الصّنائع يف ترتيب الشّرائع ،لعالء الّدين الكاساين ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
•
ط1404 ،2هـ.
بداية اجملتهد ،أليب الوليد ابن رشد ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده ،مصر ،ط،4
•
1395م.
التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حملمد بن يوسف املواق ،دار الكتب العلمية ،ط،1
•
1416هـ.
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ ْلبِيِّ ،فخر الدين الزيلعي احلنفي ،وحاشية
•
شهاب الدين الشليب ،املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ،القاهرة ،ط1313 ،1هـ.
التحرير والتنوير ،حملمد الطاهر بن عاشور مكتبة املدينة املنورة.
•
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي ،البن حجر اهليتمي ،املكتبة
•
التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد1357 ،هـ.
التعريفات ،للشريف اجلرجاين ،ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار
•
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1403 ،1هـ.
تفسري الراغب األصفهاين ،د .حممد عبد العزيز بسيوين .كلية اآلداب  -جامعة طنطا،
•
ط1420 ،1هـ.
تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،حتقيق سامي السالمة ،دار طيبة،
•
ط1420 ،2هـ.
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• التفسري الكبري ،لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق عبد الرمحن
عمرية ،دار الكتب العلمية.
تَكْ ِملَ ُة الْمَجْمُوعِ ،للمطيعي ،دار الكتب العلمية2007 ،م.
•
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن بن ناصر السعدي ،حتقيق عبد
•
الرمحن اللّوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1423 ،1هـ.
جامع البيان عن آي القرآن ،البن جرير الطربي ،حتقيق عبد اهلل التركي ،مركز
•
البحوث والدراسات بدار هجر ،ط1422 ،1هـ.
جامع العلوم واحلكم ،أليب الفرج بن رجب ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1408 ،1هـ.
•
اجلامع املسند الصحيح ،حملمد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق زهري الناصر ،دار طوق
•
النجاة ،ط1422 ،1هـ.
اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب ،حتقيق :هشام البخاري،
•
دار عامل الكتب ،الرياض1423 ،هـ.
جواهر اإلكليل يف شرح خمتصر خليل ،لألزهري ،دار الكتب العلمية.
•
حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب ،لسليمان البجريمي ،املكتبة اإلسالمية،
•
تركيا.
حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ،حملمد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي ،حتقيق:
•
زكريا عمريات ،املكتبة العلمية ،ط1417 ،1هـ.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير ،حملمد بن عرفة الشهري بالدسوقي ،دار
•
الكتب العلمية1996 ،م.
حاشية الروض املربع ،البن قاسم ،ط1397 ،1هـ.
•
حَا ِشيَ ُة الصَّاوِي َعلَى الشَّرْحِ الصَّغِريِ ،أليب العباس أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري
•
بالصاوي املالكي ،دَارُ الْ َمعَارِفِ.
حجة اهلل البالغة ،لشاه ويل اهلل الدهلوي ،حتقيق السيد سابق ،دار اجليل ،بريوت ،ط،1
•
1426هـ.
الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جلالل الدين السيوطي ،حتقيق عبد اهلل التركي ،مركز
•
هجر ،القاهرة ،ط1424 ،1هـ.
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رد احملتار على الدر املختار ،املعروف حباشية ابن عابدين ،حملمد بن أمني بن عمر بن
•
عابدين ،دار عامل الكتب ،الرياض ،طبعة خاصة1423 ،هـ.
روائع البيان تفسري آيات األحكام ،حملمد علي الصابوين ،مكتبة الغزايل  -دمشق،
•
مؤسسة مناهل العرفان – بريوت ،ط1400 ،3هـ.
روضة الطالبني ،أليب زكريا حيي بن شرف النووي ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي
•
معوض ،دار عامل الكتب ،الرياض ،طبعة خاصة1423 ،هـ.
الروض املربع ،ملنصور البهويت ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
•
سنن ابن ماجه ،حملمد بن يزيد القزويين ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر،
•
بريوت.
سنن ايب داود ،لسليمان بن األشعث ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
•
سنن الترمذي ،حملمد بن عيسى ،حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء التراث
•
العريب ،بريوت.
سنن النسائي ،ألمحد بن شعيب ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات
•
اإلسالمية ،حلب ،ط1406 ،2هـ.
شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليل ،حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين
•
املصري األزهري ،دار الفكر ،بريوت1398 ،هـ.
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري
•
األزهري ،حتقيق طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط1424 ،1هـ.
الشرح الصغري على أقرب املسالك ،أليب الربكات أمحد بن حممد الشهري بالدردير،
•
مطبعة عيسى البايب احلليب1986 ،م.
الشرح الكبري ،أليب الربكات أمحد بن حممد العدوي الشهري بـ الدردير ،مع حاشية
•
الدسوقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417 ،1هـ.
صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج ،حتقيق نصر الفاريايب ،دار قرطبة ،ط1430 ،2هـ.
•
غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى ،ملرعي بن يوسف الكرمي ،حتقيق ،حممد
•
زهري شاويش ،مؤسسة دار السالم للطباعة والنشر.
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري ،حممد بن علي الشوكاين،
•
حتقيق أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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الفروع ،لشمس الدين أيب عبد اهلل بن مفلح ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1405 ،4هـ.
•
الفقه اإلسالمي وأدلته ،لوَ ْهبَة بن مصطفى الزُّ َحْيلِيّ ،دار الفكر ،دمشق ،ط.4
•
فقه السنة ،لسيد سابق ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1397 ،3هـ.
•
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،لشهاب الدين النفراوي األزهري
•
املالكي ،لدار الفكر1415 ،هـ.
القاموس احمليط ،للفريوز آبادي ،مؤسسة الرسالة1426 ،هـ.
•
كشاف القناع على منت اإلقناع ،ملنصور بن يونس البهويت ،حتقيق :إبراهيم أمحد عبد
•
احلميد ،دار عامل الكتب ،الرياض ،طبعة خاصة1423 ،هـ.
لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر – بريوت1413 ،هـ.
•
اللباب يف شرح الكتاب ،لعبد الغين بن طالب الغنيمي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
•
احلميد ،املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.
• جمموع الفتاوى ،لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية1416 ،هـ.
املبسوط لشمس األئمة السرخسي  ،دار املعرفة للطباعة والنشر1414 ،هـ.
•
املستدرك على الصحيحني ،للحاكم النيسابوري ،إشراف يوسف املرعشلي ،دار
•
املعرفة ،بريوت.
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي،
•
املكتبة العلمية ،بريوت.
املعجم الكبري ،أليب القاسم الطرباين ،مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،حتقيق محدي
•
السلفي ،ط1404 ،2هـ.
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حملمد بن اخلطيب الشربيين ،دار الفكر،
•
بريوت ،ط1424 ،1هـ.
املغين يف شرح اخلرقي ،ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ،حتقيق :عبد
•
اهلل التركي وعبد املفتاح احللو ،دار عامل الكتب ،الرياض ،ط1419 ،4هـ.
امللخص الفقهي ،لصاح الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،ط1423 ،1هـ.
•
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ،حتقيق :زكريا
•
عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1416 ،1هـ.
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مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،حملمد بن حممد املغريب ،املعروف باحلطاب الرعيين،
•
حتقيق :زكريا عمريات ،دار عامل الكتب ،طبعة خاصة1423 ،هـ.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت-1404( ،
•
)1427هـ.
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،لشمس الدين حممد بن أيب العباس الرملي ،دار إحياء
•
التراث العريب ،بريوت.
نيل األوطار من منتقى األخبار ،حملمد بن علي الشوكاين ،دار املداد اإلسالمي،
•
2010م.
الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز ،لعبد العظيم بن بدوي ،دار ابن رجب مصر،
•
ط1421 ،3هـ.
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