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 كريمة عبود جبر.د
sent، ، Or a long-term captive، and his wife

ABSTRACT:

was harmed by his absence، or imprisoned in
perpetuity. In all these cases، the judge gives

God granted rights to women as wives، him a period of time. If the period elapses، he
and granted the right to claim these rights if is unable to perform his wife’s rights.
The husband’s palace is in it . And keen to

Thus، this study attempted to highlight

eliminate the protection of these rights، wa- the period of time as a right for the husband
salso keen on keeping the family structure of granted by the judge for his mandate، and if
the demolition، the husband Bamhal a peri- he proves his inability to perform، she has the
od of time; the performance of their rights ، right to demand differentiation.
whether these financial rights or non - financial.

In this study ، the researcher defined the
period in the language and the jurisprudence،

Since the period of time involved in many indicating the corresponding terms and types،
branches of family jurisprudence، especially and then put the periods related to the division
the subject of marriage teams، the researcher required by law in the first section، and the
restricted to the limits of research known، so terms related to the missing or missing spouse
he chose the two most important issues and or prisoner or prisoner، in the second section
make them a model for the rest of the oth- under the title of judicial differentiation، then
er issues included in the author of his own ، search seal seal، said the most important rethese are: By Shari’a ، and the second in ju- sults that came out of this study، with a prodicial differentiation.

posal stating the need to change some of the

This study sheds light on the length of time provisions jurisprudential depending on the
a judge gives to a husband who has failed to development of the times، according to a rule
perform his wife’s rights. If the husband has a change provisions change times.
sexual defect، is a muliah، a demonstrator، or
a male، and wants to deny his son، or is ab-

*

*

*
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المجتمع اإلسالمي.
وهنــا تبــرز أهميــة الموضــوع ،إذ أن تحديــد
ُ ّ
المــدة هــو لرفــع الضــرر الــذي قــد يلحــق بالزوجــة
إذا مــا أراد الــزوج فراقهــا؛ لتعيــش حيــاة أخــرى قــد
تســعد فيهــا .وســبب اختيــاري هــذا الموضــوع هــو

الحمد لمن ال ُتعد نعمه ،وال تثنى عزائمه ،أنــي لــم أجــد عنوانــا مســتقال قــد اختــص بدراســة
ً
ُ ّ
(المــدة) ولكنــه متناثــر فــي مصنفــات الفقهــاء
وال تنتهي عجائبه ،حــمــدا،عــدد خلقه ،ومــداد
كلماته ،وسعة رحمته ،ويــوافــي نعمه ،ويكافي وفــي مختلــف األبــواب الفقهيــة ،فجمعــت مــا
ً
ً
مزيده ،واشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له تناثــر ليصبــح ســهال سلســا بيــد الباحثيــن وطــاب
ً
واشهد أن محمدا عبده ورسوله،أرسله اهلل رحمة العلــم والــذي شــجعني فــي الكتابــة فيه،هــو أنــي
ُ ّ
المــدة ولكــن فــي مجال
للعالمين،وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وجــدت دراســة ســابقة عــن
إلى يوم الدين.

المعامــات والعبــادات فقــط بعنــوان( :المــدد

وبعد؛ فقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بأسس الشــرعية فــي العبــادات والمعامــات) للباحــث
األســرة وهما (الزوجين) ،فأحاطتهما بسياج من ابراهيــم ناصــر الحمــود ،دون أحــكام األســرة ،ولمــا
الــحــقــوق والــواجــبــات الــتــي تضمن استمرارهما كان تخصصــي فــي هــذا المجــال ،فقــد ارتأيــت أن
لتؤتى األسرة ثمارها .فأمرت الزوج بحسن العشرة ،اكتــب فيــه لتكتمــل هــذه الدراســة.
والــزوجــة بحفظ زوجــهــا ومــراعــاة حــقــوقــه ،ونهت

ويتبلور منهج البحث فــي عــرض المسائل

الزوجين عــن كــل مــا يسيء إلــى العشرة الزوجية المتعلقة بــالــمــدة ،وف ــي الــتــوثــيــق.إذ يستعرض
بينهما ويؤدي إلى قطعها .

الــبــاحــث اقـ ــوال الــمــذاهــب الــســبــعــة فــي اغلب

كما راعت الشريعة اإلسالمية الزوجة ،فشرعت األحيان ،وقد يغيب رائ مذهب ما ،في مسألة ما
لها حقوقا عند طروء أمر ما ،يجعل الحياة الزوجية ؛ لعدم العثور على راي واضح لهم فيها ،والباحث
مهددة بالبقاء واالستمرار ولمنع لحوق الضرر بها؛ لم يكن على عجالة في استخالص المسألة ؛إذ
ّ
لــذا وضعت (الـ ُـمــدة) وهــي الفترة الزمنية والتي قضى سنوات خمس يعد في كتابته ،وهو مجتزأ
ً
بانتهائها تكون الزوجة في حل من أمرها لو حصل من كتاب تحت الطبع كما ذكرت سابقا.اما عن
التفريق بينهما ،وبهذا تكون الشريعة قد كفلت التوثيق :فقد عزوت اآليات إلى سورها ،واعتنيت
لها حريتها الــمــشــروعــة للعيش بــكــرامــة فــي ظل بتخريج األحاديث من مظانها.
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هذا وقد انتظم البحث في خطته على مقدمة
وفصل تمهيدي ومبحثين وخاتمة ،وكان الفصل
ُّ
المدة وبيان األ لفاظ المرادفة
التمهيدي في تعريف

•المبحث التمهيدي:
•التعريف بعنوان البحث
ّ
ّ
ال بــد من بيان معنى الـ ُـمــدة والمصطلحات

لها ،والمبحث األول :فقد خصصته للكالم عن المرادفة لها ،ثم بيان معنى فرق الزواج وتقسيماته،
ُ
ّ
ُ
المدد في الف َرق الالزمة بحكم الشرع ،وهي ُمدة لذا قسمنا هذا المبحث على مطلبين فكان على
ّ
ّ
اإلي ــاء ُوم ــدة اللعان ُوم ــدة الظهار ،أمــا المبحث النحو اآلتي:
ّ
ّ
•المطلب األول:
الثاني :فقد تكلمت فيه عــن الـ ُـمــدة التي يمهل
ُّ
المدة
•مفاهيم وقضايا أساسية عن
القاضي فيها الزوج قبل صدور األمر بالتفريق بينهما
ُّ
ّ
المدة
مقتضى البحث يتطلب منا بيان مفهوم
فيما لو لم يلتزم الــزوج بها ،كــالـ ُـمــدة التي يؤجل
فيها العنين قبل التفريق بينه وبين زوجته إذا ما في اللغة واالصطالح ،ثم المصطلحات المرادفة
طالبت الزوجة ذلكُ ،
وكالمدد التي يقررها القاضي لها ،وعلى الوجه اآلتي:
ُّ
المدة لغة:
•أ :مفهوم
للزوج المفقود وكذا الغائب واألسير والمحبوس ،ثم
ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج
التي خرجت بها من هذه الدراسة .

وردت هذه اللفظة في معاجم وقواميس اللغة
العربية مفتوحة الميم تــارة ،ومكسورة الميم تارة

آمل أن أ كون بعون اهلل وتسديده قد وفقت في أخــرى ،ومضمومة الميم تارة ثالثة ،واألخيرة هي
ً
ً
إبــراز جانبا مهما في الفقه اإلســامــي راجية فيه مادة بحثنا .
فــالـ َـمـ َّـد ُة ،بالفتح :عالمة ُت َ
جعل على الهمزة
خدمة اإلســام والمسلمين ،ومــا توفيقي إال باهلل
َ َّ
الممدودة هكذا (~) مختصرة من كلمة مد .أما
عليه توكلت واليه أنيب.
ّ َُ
المدة بالكسر :فلها معنيان ،األول :ما يجتمع في
ِ
الجرح من القيح .والجمع ِمدد ،والثاني:الحبر وهو
ُّ
المد ُة بالضم :جمعها ُمدد:
سائل يكتب به .أما

*

*

*

وهي ظرف ،بمعنى البرهة أو الغاية أو مقدار من
َ
ُ
الزمان يقع على القليل والكثير .يقال:أقمت عنده
ً
ً
ّ
ُمد ًة مديدة :أي وقتا طويال (.)1
ُ َّ
المدة شرعا :
ب :تعريف
في حدود تتبعي للمراجع الفقهية ،ومدونات
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ُ َّ
بالمدة
الفقهاء لم اعثر على تعريف شرعي خاص

 -2التوقيت:

جامع مانع ،ولعل ذلك يرجع إلى وضوح معناها،

جاء التوقيت في اللغة ويراد به :تحديد الوقت.

واشتهار دال لتها مــن جهة اللغة .فالغالبية من

أما الوقت فهو :مقدار من الزمان مفروض ألمر ما ،أو
َّ
نهاية الزمان المفروض للعمل ،وكل شيء قدرت
ً
ً
َّ
له حينا فقد وقته توقيتا ،وكذلك ما ق ــدرت له
َ
َ
﴿ف َإذا اطمأننتم َفأ ِق ُ
يموا
غاية.ومنه قول اهلل تعالى:
َ
ً
َّ َ َ َ َ َ
ـاة ّإن الـ ّـصــا َة ك َانت َعلى المؤمنين كتابا
الــصـ
ً
موقوتا)(.)8وجمع الوقت :أوقات (. )9

الفقهاء يــتــجــاوز ح ــدود التعريف ،لينتقل إلى
الــكــام عــلــى الــمــســألــة الــمــعــقــود لــهــا الــحــديــث،
ويكتفي بعض منهم باإلشارة إلى معناها العام في
اللغة ،وهو المقدار من الزمان سواء قل أو كثر(. )2
ُ
ُّ
للمدة(.)3
•ج :المصطلحات المرادفة
َّ
قــد تستعمل فــي الــدال لــة على الـ ُـمــدة بعض

أما في االصطالح :فالتوقيت هو تحديد وقت
ـداء وانــتــهـ ً
األ لفاظ ذات الصلة بها ،أو مرادفة لها نشير إلى الفعل ابــتـ ً
ـاء .والــوقــت :هو المقدار من
أهمها:
ََّ
 -1األجل :

الدهر وأ كثر ما يستعمل في الماضي( .)10وقيل :هو

مقدار من الزمان المفروض ألمر ما ،وقيل للعمل(.)11
ّ
ُّ
المدة أو الوقت ،فالعالقة بين التوقيت والــمــدة :إن في التوقيت
يطلق األجل في اللغة ويراد به:
ُّ
َ
قال جل شانه َ
(:و ُن ِق ُّر في ْ
للمدة (.)12
األر َح ِام َما َنش ُاء ِإلى َأج ٍل بهذا المعنى بيانا
 -3الزمن:
ُّم َس ًّمى)(.)4
ّ
اســم لقليل الــوقــت وكــثــيــره .والــجــمــع أزمــان
وقــد يطلق على نهاية الـ ُـمــدة المضروبة أجال
َُ
ًإلنــتــهــاء الــتــزام أو ألدائـ ــه ،قــال تــعــالــىَ ﴿ :يــاأ ّيـ َـهــا وأزمنة .ويقال :أزمن الشيء :أي طال عليه الزمن،
َ َ
َّ
َ
َ
َ َ
الـ ِـذيـ َـن َآم ُنوا ِإذا َتد َاي ُنتم ِبــد ْيـ ٍـن ِإلــى أ َجـ ٍـل ُّم َس ًّمى وأزمــن بالمكان:أي أقام به زمانا .والعرب تقول:
َ ْ
ـاك ـ ُـت ـ ُـب ـ ُ
ـوه﴾( .)5كما يطلق على نهاية الحياة ،لقيته ذات ُالز َمين :فيراد بذلك تراخي الوقت.
فـ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ٌ
ّ
ُ
َ
َ
﴿و ِلكل أ َّمـ ٍـة أ َجــل فــإذا َجـ َ
قال تعالىَ :
ـاء أ َجل ُه ْم ل والزمن والزمان لفظتان تحمالن نفس المعنى(.)13
ِ
ِ
ون َس َاع ًة َو َل َي ْس َتقد ُم َ
َي ْس َتأخ ُر َ
والــفــقــهــاء يستعملون ال ــزم ــان بمعنى أجــل
ون﴾(.)6
ِ
ِ
ّ
أمــا فــي اصــطــاح الفقهاء :فــاألجــل :هــو الـ ُـمــدة الشئ ،ومدته ،ووقته ،كما يستعملونه بالمعنى
المستقبلية التي يضاف إليها أمر من األمور ،سواء اللغوي(.)14
ً
ُّ
والمدة:
•د :الفرق بين الزمان
كانت هــذه اإلضــافــة أجــا للوفاء بالتزام ،أم أجال
ُّ
إن اسم الزمان يقع على كل جمع من األوقات
المدة مقررة بالشرع،
ًالنتهاء التزام ،وسواء كانت هذه
ً
ُّ
ُّ
المدة ،هي أطول من
المدة ،إال أن أقصر
وكذلك
أو بالقضاء ،أو بإرادة الملتزم فردا أو أ كثر(.)7
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أقصر الزمان .ولهذا كان معنى قول القائل آلخر إذا مختلفة ،وهي على اختالفها يجمعها جامع واحد
ً
سأله أن يمهله أمهلني زمانا آخر ،غير معنى قوله وهو انتهاء عقد الــزواج ،وانحالل الرابطة الزوجية
ّ
ُمدة أخرى ؛ألنه ال خالف بين أهل اللغة أن معنى بهذه الــفــرق ،و إن اختلفت فيما بينها ببعض
ّ
ّ
قوله ُمدة أخرى أجل أطول من زمن ،ومما يوضح األحكام بناء على هذه التقسيمات.
ُ
الم ّدة أصلها َ
الفرق بينهما ،أن ُ
و ف َرق االزواج قسمان من حيث نوع الفرقة التي
المد وهو الطول،
ً
ويقال َم ّده :إذا ّطوله ،إال أن بينها وبين ّ
الطول فرقا ،تقع :فرقة بطالق ،وفرقة بغير طالق -أي بفسخ.
ُّ
المدة ال تقع على أقصر الطول ،ولهذا يقال وفرقة الزواج من حيث احتياجها لحكم القاضي
وهو أن
َ
ّ
َمــد اهلل في عمرك ،وال يقال لوقتين ُم ــدة ،كما ال حــتــى تــقــع قــســمــان أيــضــا :فــرقــة تــقــع بغير قضاء
يقال لجوهرين إذا ألفا أنهما خط ممدود ،ويقال القاضي ،وفرقة ال تقع إال بقضاء القاضي .فهذه
لذلك طول ،فإذا صح هذا وجب أن يكون قولنا :التقسيمات األربعة لفرق الزواج من حيث اعتبار
َ
َ
ّ
الزمان ُمدة ،يراد به أنه أطول األزمنة ،كما إذا قلنا الفرقة طالقا أو فسخا ،ومن جهة احتياجها أو عدم
للطويل إنه ممدود كان مرادنا أنه أطول من غيره ،احتياجها لقضاء القاضي حتى تقع.
فأما قول القائل آخر الزمان ،فمعناه أنه آخر األزمنة

وهــنــالــك تــقــســيــمــات أخ ـ ــرى ل ــف ــرق ال ـ ــزواج

؛الن الزمان يقع على الواحد والجمع ،فاستثقلوا أن باعتبارات أخــرى ،ومــن هــذه التقسيمات :فرقة
يقولوا آخر األزمنة ،واألزمان ،فاكتفوا بزمان (. )15
•المطلب الثاني:
ُ
•معنى ف َرق الزواج وتقسيماته
ُ
-1تعريف ف َرق الزواج :
ُ
فــي «المعجم الوسيط» الــفــرق (بضم الفاء)
ُ
ُ
جمع فرقة ،والفرقة في اللغة تعني االفــتــراق وهو

بإرادة منفردة وهذه الفرقة هي الطالق ،وفرقة تقع
ُ
باتفاق الزوجين وهذه هي الخلع ،وفرقة تقع بحكم
القاضي كالتفريق للعيب أو للضرر أو للشقاق،
وفرقة تقع الزمة بحكم الشرع سواء اشترط لها حكم
القاضي أم لم يشترط ،وسواء رضي بها الزوجان أم
لم يرضيا ،كاإليالء واللعان والظهار.
ومحور بحثنا يختص بهذه التقسيمات دون

ضد االجتماع (.)16
ُ
وفــرق الــزواج عند الفقهاء :ما تنحل به رابطة ما قبلها .وقــد اخترنا من هــذه الفرق أنموذجين
عقد ال ــزواج فينقطع مــا بين الزوجين مــن عالقة فقط ،األول :فرقة الزمة بحكم الشرع سواء اشترط
زوجية (.)17

لها حكم القاضي أم لم يشترط ،والثانية :الفرقة

ُ
 -2تقسيمات ف َرق الزواج واعتباراته (:)18
ُ
ولــفـ َـرق الــزواج تقسيمات متعددة باعتبارات عن شروط البحث المألوفة إذ الحديث في ذلك
بحكم الــقــاضــي ،الــتــزامــا منا على عــدم الخروج

ُ
ُ
ً
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ج -وعــنــد المالكية( :اإلي ــاء هــو أن يحلف
يتجاوز الصفحات الــمــقــررة ،ولكننا تناولناها
بالتفصيل في كتابنا تحت الطبع ُ
(المدد الشرعية الرجل أن ال يطأ زوجته ،أما ُمدته هو أ كثر من أربعة
في فقه األحوال الشخصية).
•المبحث األول:
• ُ
المدد في فرقة الزمة بحكم الشرع

أشهر أو أربعة أشهر)(.)22
د -وعرفها الحنابلة بقولهم( :فإما اإليــاء في
الشرع فهو الحلف على ترك الوطء)(.)23

هـ-أما عند الجعفرية فقد عرفه صاحب الروضة
قلنا فيما سبق أن هنالك فرقة تقع بين الزوجين
َ
ســواء اشــتــرط لها حكم القاضي أم لــم يشترط ،البهية إذ قال( :اإليــاء شرعا هو ترك وطء الزوجة
ً
وســواء رضي بها الزوجان أم لم يرضيا ،وهذه هي الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا من غير تقييد
الفرقة باإليالء واللعان والظهار .وعليه سنقسم هذا بزمان أو بزيادة على أربعة أشهر لإلضرار بها)(.)24
المبحث إلى المطالب اآلتية:
* المطلب األولُ :
المدد في اإليالء .

* المطلب الثاني ُ
:المدد في اللعان
* المطلب الثالثُ :
المدد في الظهار .
•المطلب األول:
• ُ
المدد في اإليالء

ون ــاح ــظ م ــن خ ــال ه ــذه الــتــعــار يــف ،أن
الفقهاء -رحمهم اهلل  -قد اتفقوا على أن اإليالء
هــو حلف الــزوج باالمتناع عــن معاشرة الزوجة
ّ
بقصد اإلض ــرار بها ُمــدة معينة .و إن اختلفت
تعابيرهم في ذلك.

ويمكننا في ضوء تعريف الفقهاء لإليالء أن
ً
نستخلص العناصر المكونة له باعتباره تصرفا
•تمهيد:
ً
ً
ً
أوال :اإليالء في اللغة :يعني الحلف واليمين .قوليا ،شرعيا ،تترتب عليه آثار شرعية معينة ،وهذه
والــفــعــل مــنــه (آلـ ــىُ ،يــولــي ،إيـ ــاء) ،واالسـ ــم منه العناصر :الزوج (الحالف) ،والزوجة (المحلوف)
ُّ
المدة ،وألفاظ
والمحلوف به والمحلوف عليه أو
(اإل لية)،
َ
ّ
اإليــاء وصيغته ،وقد عدها بعض الفقهاء أركانا
والجمع :أ َاليا (.)19
ً
وسموها بأسمائها.
ثانيا :في اصطالح الفقهاء:
ُّ
المدة،
وما يهمنا منها هو العنصر الخامس وهو
أ -عند الحنفية :اإليالء هو (عبارة عن اليمين
َ
ّ
ّ
أي ُمدة اإليالءُ ،ومدة التربص للمولي ،ثم الفيئة
على ترك الجماع بشرائط مخصوصة)(.)20
ب -وعند الشافعية :اإليــاء هو (حلف زوج فكان ذلك في فروع ثالثة وعلى النحو اآلتي :
ّ
•الفرع األولُ :مدة اإليالء
يصح طالقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق
ّ
قــبــل قليل قلنا أن ُمـ ــدة اإليـ ــاء هــي أحــدى
أربعة أشهر)(.)21

ُ
ُ
ً
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ً
ً
ً
العناصر المكونة له باعتباره تصرفا قوليا شرعيا
تترتب عليه آثار شرعية معينة ،ومع اتفاق بعض
الفقهاء على أنها أحدى أركانه ،غير أنهم اختلفوا
ً
ُّ
المدة التي يكون فيها الــزوج موليا أي
في تقدير
ُّ
المدة التي حلف على ترك وطء زوجته فيها -
ُّ
المدة  -وفيما يلي بيان آراء الفقهاء على
أثناء هذه
النحو اآلتي:

فعند ه ــوالء :مــن حلف على تــرك ال ــوطء في
قليل من األوقات أو كثير ،وتركها أربعة أشهر ،فهو
َ
ين ُيـ ُـؤ ُلـ َ
ـول .لقوله تعالى ِ ﴿:ل ّل ِذ َ
ـون ِمـ ْـن ِن َسا ِئ ِهم
مـ ٍ
َت َر ُّب ُص َ َ ْ ُ
مول ،فإن اإليالء هو
أربع ِة أشه ٍر ﴾( .)29وهذا ٍ
الحلف ،وهذا حالف(. )30
•األدلة:
ً
أوال :أدلة الرأي األول:

ّ
ُّ
ويستدل القائلون بان ُمدة اإليالء أ كثر من أربعة
المدة أ كثر من أربعة أشهر.
الرأي األول :يرى إن
َ
ُ
ّ
ّ
ً
ين ُي ُؤل َ
موليا ،إذا حلف على ترك وطء أشهر ،بقوله تعالىِ ﴿ :لل ِذ َ
ون ِم ْن ِن َسا ِئ ِهم
أي يكون الزوج
ْ
َت َر ُّب ُص َ
أرب َع ِة أش ُه ٍر ﴾ ووجه االستدال ل بهذه اآلية:
زوجته أ كثر من أربعة أشهر .
وهــو رأي الحنابلة ،إذ قــال صــاحــب كشاف أن اهلل تعالى جعل ُ
للمولي أربــعــة أشهر فهي له

القناع :أنه قول(:ابن عباس وطــاووس وسعيد بن بكمالها ال اعتراض لزوجته عليه فيها ،كما أن
جبير ومالك واالوزاع ــي والشافعي وأبــي ثــور وأبي الدين المؤجل ال يستحق صاحبه المطالبة به إال
ّ ً
عبيدة)( .)25وكذلك يكون الزوج موليا إذا لم يذكر بعد تمام األجل( )31هذا من جهة،
ّ
وم ــن جــهــة أخ ــرى إن اآلي ــة الــكــريــمــة جعلت
ُمـ ــدة ،و إنــمــا قــال (أبـ ــدا) فــي حلفه أو أطــلــق في
ً
ً
ُ
للمولي تربص أربعة أشهر ،فإذا حلف على األربعة
حلفه ،ولم يذكر شيئا .وهذا ما يراه أيضا الشافعية
ّ
أشهر أو ما دونها فال معنى للتربص ،ألن ٌمدة اإليالء
والمالكية والجعفرية (.)26
ً
ّ
ال ــرأي الثاني :يــرى أن الـ ُـمــدة هــي أربــعــة أشهر تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائها ،وأيضا تقدير
ً
ً
ّ
فصاعدا :فيكون الــزوج موليا إذا حلف على ترك التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في ُمدة تناولها
ً
وطئها أربــعــة أشهر فصاعدا وهــذا رأي الحنفية اإليالء ؛ والن المطالبة بالفيء إنما تكون بعد أربعة
ُّ
المدة بأربعة أشهر فما دون لم
أشهر ،فإذا انقضت
والزيدية (.)27
ً
ّ
الــرأي الثالث :ال تقدير أل قــل الـ ُـمــدة :وهــو قول تصح المطالبة من غير إيــاء ،وأيضا فــإن الضرر
الظاهرية فاإليالء عندهم يكون صحيحا ويترتب ال يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر ،ويدل
ُّ
المدة ساعة فأ كثر ،وبه على ذلك أن عمر -رضي اهلل عنه -سأل النساء
عليه حكمه ،ولو كانت
قــال أيــضــا النخعي ،وقــتــادة ،وحــمــاد ،واب ــن أبي كم تصبر الــمــرأة عن زوجــهــا؟ فقلن ال يزيد ذلك
ليلى ،و إسحاق(. )28

أربعة أشهر ،فكتب عمر إلــى أمــراء األجــنــاد أن ال

ُ
ُ
ً
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ّ
تحبسوا الرجل عن امرأته أ كثر من أربعة أشهر أي التربص في اإليالء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاء
ً
أربعة أشهر وعشرا ،فال تربص بعدها .فيجب بعد
أرجعوه إلى أهله (.)32
ً
ّ
الـ ُـمــدة سقوط اإلي ــاء .وال يسقط إال بالفيء وهو
ثانيا :أدلة الرأي الثاني:
ً
ّ
ّ
وهم القائلون بان ُمدة اإليالء أربعة أشهر فصاعدا الجماع فــي داخــل الـ ُـمــدة والــطــاق بعد انقضاء
األربعة أشهر) (.)35
يحتجون بما يأتي:
َ
ُ
ّ
ً
ين ُي ُؤل َ
 -1بقوله تعالىِ ﴿ :لل ِذ َ
ثالثا :أدلة الرأي الثالث:
ون ِم ْن ِن َسا ِئ ِهم
َ َ ُّ ُ َ ْ
وأصحابه يقولون بصحة اإليالء بأقل من أربعة
أرب َع ِة أش ُه ٍر ﴾ ووجه االستدال ل بهذه االية هو
تر بص
ً
ً
ً
ّ
ُّ
المدة تربصا للفيء أشــهــر فــا ي ــرون أل قــل ُم ــدة اإلي ــاء تــقــديــرا معينا،
انه سبحانه وتعالى جعل هذه
فيها ولم يجعل له تربص أ كثر منها ،فمن امتنع من
ُّ
المدة أ كسبه ذلك حكم
وطء امرأته باليمين هذه
اإليالء وهو الطالق وال فرق بين الحلف على األربعة

مستدلين على ذلك بما يأتي:
َ
ُ
ين ُي ُؤل َ
 -1بقوله تعالىِ ﴿ :ل ّل ِذ َ
ون ِم ْن ِن َسا ِئ ِهم
ْ
ّ
َتـ َـر ُّبـ ُـص َ
أربـ َـعـ ِـة أشـ ُـهـ ٍـر ﴾ فهم يــرون إن الـ ُـمــدة التي
ذكرتها هذه اآلية

أشهر وعلى أ كثر منها إذ ليس له تربص أ كثر من
ُّ
هي التي تضرب  -تحدد  -للمولي ،فإن فاء
المدة (.)33
هذه
َ
ّ
ّ
ً
ً
ً
ّ
 -2وقال «صاحب البدائع» محتجا لهذا القول :بعدها و إل طلق حتما ،وليست هذه المدة بيانا
َ
ّ
ين ُي ُؤ ُل َ
ون ِم ْن ِن َسا ِئهم َت َر ُّب ُص َ
قوله تعالىِ ﴿ :ل ّل ِذ َ
أرب َع ِة للمدة التي ال يصح اإليالء بدونها (.)36
ِ
ْ
ّ
 -2كما احتجوا باإلطالق الوارد في قوله تعالى:
أشـ ُـهـ ٍـر ﴾ ذكــر اإليــاء في حكم الطالق مــدة مقدرة
فال يكون الحلف على ما دونها إيالء في حق هذا ﴿ لـ َّـلــذيـ َـن ُيـ ُـؤ ُلـ َ
ـون ِمـ ْـن ِن َسا ِئ ِهم ﴾ دون تقيد لهذا
ِ ِ
ّ
الحكم ،وهذا الن اإليالء ليس بطالق حقيقة و إنما اإليالء ُبمدة ال بأربعة أشهر وال بأ كثر منها(.)37
ً
ً
 -3وبالقياس على من حلف على أ كثر من
جعل طالقا معلقا بشرط البر- ،أي الوفاء بمقتضي
ً
ً
ً
حــلــفــه -شــرعــا بــوصــف كــونــه مــانــعــا مــن الجماع أربعة أشهر ال يقرب زوجته فإنه يكون موليا ألنه
ً
ً
أربعة أشهر فصاعدا ،فال يجعل طالقا بدونه ،والن قصد اإلضرار باليمين أي بإيالئه من زوجته ،وهذا
ً
ُّ
المدة القصيرة (.)38
اإليالء هو اليمين التي تمنع الجماع خوفا من لزوم المعنى موجود في
الحنث ،وبعد مضي يوم أو شهر يمكنه أن يطأها من
غير حنث يلزمه فال يكون هذا إيالء)(.)34

•خالصة القول والرأي المختار:
يفهم من أقوال الفقهاء(رحمهم اهلل) أن أقصى

ّ
 -3إما اإلمام القرطبي فقد ذكر في تفسيره حجة ُمدة للتربص ،هي أربعة أشهر .واآلية الكريمة إنما
ّ
ّ
أخرى لهذا الرأي فقال( :قال الكوفيون جعل اهلل ذكرت ُمدة التربص أي ُمدة انتظاره؛ ألنه إذا مضت

ُ
ُ
ً
َُ
«المدد الشرعية في ف َرق الزواج فرقة الزمة بحكم الشرع والتفريق القضائي (أنموذجا)»
292

د .كريمة عبود جبر

ُّ
ُّ
والحكمة في إمهال الزوج ُ
المدة-
المولي هذه
المدة ،ولم تحصل فيئة من الــزوج خاللها،
هذه
ّ
ترتب عليه حكم آخر أعظم من فعل االيالء نفسهُ ،م ــدة الــتــربــص -هــي إعــطــاء الـ ُـمــولــي فسحه من
وهو وقوع طلقة واحدة بائنة.

الوقت وفرصة كافية للتأمل والنظر فيما أقدم عليه

فالقول القائل بصحة االيــاء بأقل من المدة من إيالء من زوجته ليتدارك ما قد عسى أن يكون
المذكورة أو بأ كثر منها دون تقييد أو تحديد هو قد تعجل فيه ،فاخطأ فيما أقــدم عليه دون روية
وال نظر ،ولهذا ال تتعجل الفرقة بينه وبين زوجته

مانرجحه.وهو ماذهب إليه الظاهرية ومن وافقهم.
ّ
فور صدور اإليالء منه ،كما ال تتخذ نحوه إجراءات
•الفرع الثانيُ :مدة التربص للمولي
ً
ّ
ّ
أوال :مــا الـ ُـمــدة التي يمهل فيها ال ــزوج المولي معينة ُمــدة اإليــاء كالتي تتخذ نحوه بعد مضي
ّ
هــذه الـ ُـمــدة ،وان كــان هــذا ال يمنع من مطالبته
(الحالف) النتهاء إيالؤه؟
إجمــاع الفقهــاء( )39حاصــل علــى إمهــال بالرجوع إلى زوجته والفيئة إليها ،ولكن دون أن
ُّ
المولــي أربعــة أشــهر لقولــه تعالــى﴿ :ل َّلذيـ َـن ُي ُؤ ُلـ َ
المدة
ـون يترتب على امتناعه عن الفيئة قبل مضي
ِ ِ
ْ
ــن ِن َســا ِئهم َت َر ُّب ُ
ــص َ
ِم ْ
أرب َع ِــة أش ُــهر﴾ وهــذا التربــص حكم معين.
ِ
ّ
أمــا عــن وقــت ابــتــداء ُم ــدة التربص ،فــإن كان
 أي إمهــال المولــي  -علــى وجــه الوجــوب لظاهــرّ
اآليــة الكريمــة وان لــم يطالــب المولــى (الحالــف) اإليالء منجزا فوقت ابتداء ُمدة التربص من وقت
باإلمهــال ،فقــد جــاء فــي نهايــة المحتــاج فــي فقــه اإليالء أي من وقت صدور اليمين من الزوج بعدم
الشــافعية( :يمهــل وجوبــا المولــى مــن غيــر مطالبــة قــربــان زوجــتــه .وان كــان اإلي ــاء مضافا إلــى وقت
ّ
أربعــة أشــهر رفقــا بــه ولآليــة)( ،)40وهــذه األربعــة مستقبل ،فوقت ابتداء ُمدة اإليالء من وقت حلول
األشــهر إلمهــال المولــي هــي مــدة التربــص لــه .وهــي الوقت المضاف إليه .وان كان اإليالء معلقا على
ال تختلــف بيــن حــر وعبــد ،ألن مبناهــا مالحظــة
الزوجــة مــن جهــة مــدى اصطبارهــا عــن ابتعــاد
زوجهــا عنهــا وامتناعــه مــن وطئهــا ،وبهــذا صــرح
أهــل العلــم ،فقــد قــال الفقيــه الرملــي الشــافعي
ً
ُ ّ
المــدة بيــن الحــر والعبــد فــي اإليــاء:
معلــا وحــدة
ّ
ُ ّ
المــدةُ -مــدة اإليــاء -شــرع ألمــر جبلــي هــو قلــة
(إن

شرط فوقت ابتدائه من وقت تحقق الشرط .
ّ
وتثبت ُمدة اإليالء ووقت ابتدائها بال حاجة إلى
ّ
قاض ،وذلك لثبوت ُمدة التربص بنص
حكم من
ٍ
اآلية الكريمة ولإلجماع على ذلك (.)42
ً
ّ
ثانيا :متى تبدأ ُمدة التربص للمطلقة رجعيا ؟:
ّ
يرى بعض الفقهاء أن ُمــدة التربص في إيالء
ً
الــزوج من زوجته المطلقة رجعيا تبدأ من وقت

صبرهــا -أي الزوجــة عــن زوجهــا -فلــم يختلــف
ُ ّ
صــدور اإليــاء منه ،ذكــره ابــن حامد -من فقهاء
كمــدة َع ّن ٍــة وحيــض)(.)41
بــرق وحريــة

ُ
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يطأ الزوج ُ
المولي زوجته التي آلى منها .وهذا إذا
الحنابلة -وهو قول ابي حنيفة .
ً
قال ابن قدامة( :ويجئ على قول اإلمام الخرقي كان قادرا على الجماع وال خالف في هذا ،قال ابن
ُّ
المدة إال من حين المنذر( :اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
الحنبلي أن ال يحتسب عليه
راجعها ،وهذا مذهب الشافعي ؛ألنها معتدة منه على أن الفيء هو الجماع .وأصل الفيء الرجوع
ُّ
المدة ،فسمي الجماع من الــزوج المولي فيئة ،ألنه رجع
فاشبهت البائن؛وألن الطالق إذا طرأ قطع
ُّ
المدة قبل رجعتها ،إلى فعل ما تركه)(.)46
ثم ال يحتسب عليه بشي من
ّ
ُّ
ويــرى الفقهاء أن أدنــى ال ــوطء الــذي يتحقق
المدة في العدة .ووجه القول
فأولى أن ال يستأنف
ُّ
المدة من وقت اإليالء ،أن من به مقصود الفيئة هو تغيب حشفة الــزوج في فرج
األول ،هو احتساب
ُّ
بالمدة من حين إيالئه زوجته .وعلى هذا إذا وطأ دون الفرج لم يكن ذلك
صح إيالؤه احتسب عليه
كما لو لم تكن مطلقة رجعيا؛ وألنها مباحة  -أي منه فيئة .وكذلك إذا وطأها في دبرها لم يكن ذلك
ُّ
بالمدة من حين ايالئه منه فيئة ؛ ألن الوطء في الدبر حرام ؛ وألنه ال يزول
تحل له  -فاحتسب عليه
كما لو لم يطلقها)(.)43
(وعــنــد الشافعية تحتسب الــمــدة مــن وقت
ً
الرجعة ،أي من وقت مراجعة الزوج مطلقته رجعيا
ُّ
المدة شرعت للمهلة
 ال من وقت اإليالء ، ،النّ
في وقــت يحل له ال ــوطء ،وفــي الــعــدة ال يحل له
الوطء)( .)44أما عند المالكية فقد جاء في (حاشية
الــدســوقــي) على الــشــرح الكبير للدردير فــي فقه
ً
المالكية( :إذا قال لزوجته المطلقة طالقا رجعيا:
ً
واهلل ال أرجعتك فانه يكون موليا ويضرب له أجل
اإليــاء أربعة أشهر من يــوم الحلف ،فــإن لم يف

الضرر عن الــزوجــة بفعله هــذا؛ ألن تضررها بترك
ُ
وطئها في الفرج أي في القبل ال في الدبر(.)47
ّ
ووق ــت الــفــيــئــة هــي ُمـ ــدة ِاإلي ـ ــاء عــنــد بعض
الفقهاء ،وهــي من وقــت صــدور ِاإليــاء من الــزوج
ُّ
المدة وهي أربعة أشهر ،وهذه هي
المولي إلى نهاية
ّ
َ
للذين ُيؤلون
ُمدة التربص الواردة في قوله تعالى﴿ :
ِم ْن ِنسا ِئ ِهم َت َّربص أربعة أشهر ﴾ ،فإذا فاء الزوج
ّ
خالل هذه المدة سقط ِإيالؤه .وانتهى حكمه من
جهة وقوع الطالق أي أن الطالق ال يقع ؛ ألنه فاء
ّ
إلى زوجته ُمدة ِاليالء(.)48

أما عند الجمهور ،الفيئة التي تنهي ِاإليــاء،
بعدها طلق عليه طلقة أخرى ،وهذا إذا لم تنقض
ّ
ّ
العدة من الطالق األول قبل فــراغ األجــل و إال فال وقتها بعد مضي ُمــدة التربص وهــي أربعة أشهر
من وقت صدور ِاإليالء .ولكن إذا فاء الزوج خالل
شيء عليه) (.)45
ّ
مدة التربص فان فيئته معتبرة ويسقط بها ِإيالؤه،
•الفرع الثالث :وقت الفيئة
الفيئة عند الفقهاء :يــراد بها الجماع ،أي أن وفــي هــذا المعنى قــال ابــن قدامة الحنبلي( :وال
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ّ
يطالب بالوطء فيها -أي في ُمدة التربص -فإن

 -3وعــرفــه الشافعية بأنه (:كــلــمــات معلومة

وطأها فيها فقد جعلها حقها قبل محلة وخرج من جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه
ِاإليالء كمن عليه دين دفعه قبل األجل .وهكذا إن وألحق العار به أو لنفي ولد عنه)(.)53
ّ
 -4وعــرفــه الــجــعــفــريــة بــأنــه(:الــمــبــاهــلــة بين
وطأها بعد المدة قبل المطالبة أو بعدها خرج من
ِاإليالء)( .)49فان تعذر على الزوج وطأ زوجته ،كانت الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص

فيئته بالقول كأن يقول لزوجته :فئت إليك.

()50

•المطلب الثاني:
• ُ
المدد في اللعان
•تمهيد:

عند الحاكم)(.)54

هــذا ،وقــد اختلفت أقــوال الفقهاء في سبب
تسميته (باللعان):
أ -فعند الحنفية :السبب في هذه التسمية

اللعان في اللغة :مصدر العن ،وفعله الثالثي ورود لفظ (لعن) في شهادة الزوج .ولم يسم باسم
لعن مأخوذ من اللعن ،وهو الطرد واإلبعاد من الخير( ،الغضب) مع أنه ورد في شهادة الزوجة ،ألن الزوج
وقيل :الطرد واإلبعاد من اهلل ،ومن الخلق :السب .هو الذي يبدأ بالحلف فكان ورود لفظ (اللعن):
واللعنة :أسم ،والجمع :لعان ،ولعنات .والمالعنة في شهادته أسبق من ورود لفظ (الغضب) في
بين الزوجين :إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل ،شهادة الزوجة والسبق من أسباب الترجيح (. )55
أنه زنى بها فالحاكم يالعن بينهما (.)50

ب -وعند الشافعية :ففي (مغني المحتاج)

أما في االصطالح :فقد عرفه الفقهاء بتعريفات في تعليل هذه التسمية( :اللعان لغة المباعدة،
عدة على النحو اآلتي:

وســمــي بــذلــك لــبــعــد كــل منهما عــن اآلخـ ــر فال

 -1عرفه الحنفية والحنابلة بأنه( :شهادات يجتمعان أبدا .وشرعا (كلمات) معلومة .وسميت
ً
تجري بين الزوجين مؤكدة باإليمان مقرونة باللعن هذه الكلمات (لعانا) لقول الزوج :عليه لعنة اهلل
من جانب الــزوج وبالغضب من جانب الزوجة ،إن كان من الكاذبين .واطــاق من جانب المرأة
قائمة شهادته مقام حد القذف في حقه ،وشهادتها من مجاز التغليب ،واختير لفظ اللعن دون لفظ
مقام حد الزنى في حقها) (.)51

(الغضب) ،وان كانا موجودين في اللعان لكون

 -2وعرفه المالكية بأنه( :حلف زوج مسلم اللعنة متقدمة في اآلية الكريمة ،وفي الواقع ؛وألن
مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه ،لعان الزوج قد ينفيك عن لعانها وال ينعكس (.)56
وحلفها على تكذيبه ،أربعا من كل منهما بصيغة
أشهد باهلل بحكم حاكم يشهد القضية)(.)52

ج -أما عند الحنابلة فقد جاء في (المغني):
(وسميت هــذه الــشــهــادات بــاســم (الــلــعــان) الن
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الزوجين ال ينفكان من أن يكون احدهما كاذبا ،صحة هــذا النفي ،ولــم يوقت أبــو حنيفة  -رحمه
فتكون اللعنة عليه والطرد واإلبعاد)(.)57

اهلل  -لذلك وقتا ،وروي عنه انه وقت له سبعة أيام.

ويترتب على اللعان آثار ،بعضها يتعلق في حق وأبــو يوسف ومحمد وقتاه بأ كثر مدة النفاس وهو
الزوجين كوقوع الفرقة بين الزوجين المتالعنين أربعون يوما(.وجه) قولهما إن النفاس اثر الــوالدة،
وانــتــفــاء الــحــد عنهما ،ووقـ ــوع الــحــرمــة الــمــؤبــدة فيصح نفي الولد مادام اثر الــوالدة( .وجه) قول أبي
ّ
بينهما ،وبعضها في حق نسب الولد إن كان اللعان حنفية ،أن هذا أمر يحتاج إلى التأمل ،فال بد له من
على نفي نسب الولد المالعن ،وما يهتم به بحثنا زمــان التأمل ،وانــه يختلف باختالف األشخاص
من هذا الموضوع هو األثر األخير من آثار اللعان ،واألحوال ،وتعذر التوقيت فيه فيحكم فيه العادة من
ّ
اي في حق نسب الولد والمسألة المستخلصة من قبول التهنئة وابتياع أآلت الوالدة أو مضي ُمدة يفعل
فيها ذلك عادة ،فال يصح نفيه بعد ذلك.

هذا الموضوع هي:
ّ
اما إذا كان الــزوج غائبا ولم يعلم بــوالدة زوجته
•مسألةُ :مدة جواز نفي الولد
ُّ
المدة التي يجوز فيها نفي حتى قدم أو بلغه خبر الوالدة وهو غائب ،فله -عند
إختلف الفقهاء في
الولد على النحو اآلتي:
•أوال :رأي الحنفية:

أبي حنيفة  -أن ينفيه في مقدار مدة تهنئته بالمولود
أو ابتياع أآلت الوالدة .وعند أبي يوسف ومحمد في

اشترط الحنفية لصحة نفي نسب الولد من مقدار مدة النفاس بعد قدومه أو بلوغه خبر الوالدة،
ال ــزوج الــقــاذف وينقطع النسب باللعان جملة الن النسب ال يلزم إال بعد العلم به وعن أبي يوسف
ش ــروط منها :وق ــوع النفي فــي وقــتــه ،وع ــدم إقــرار إن قدم قبل أن تمضي مدة الفطام ،فله إن ينفيه إلى
الزوج بنسب الولد ،وان يكون الولد حيا وقت قطع أربعين يوما ،وان قدم بعدها -أي بعد أن مضت
النسب وهو وقت التفريق بين الزوجين بعد الفراغ مدة الفطام -فليس له أن ينفيه أصال ،ألنه لو جاز
من لعانهما .والشرط األول هو محور بحثنا وهو ذلك لجاز بعد أن صار شيخا وهو قبيح (.)58
ً
•ثانيا :رأي المالكية :
وقوع النفي في وقته.
ويشترط المالكية لصحة نفي الولد أن يكون
فقالوا :يشترط لصحة النفي أن يكون القذف
ً
بحضرة والدته أو بعدها بيوم أو يومين أو نحو ذلك مبنيا على يقين بان الولد المنفي ليس من الزوج
من مدة تحدث فيها التهنئة بالمولود أو شراء اآلت النافي ،ففي هــذه الحالة ينفيه و يالعن ليقطع
الــوالدة عادة .فان نفاه بعد ذلك ال ينتفي ،بمعنى نسبه عنه ،فقد قــالــوا( :إذا قذفها بنفي حمل أو
ً
ال يصح نفيه وال يجري اللعان بسبب نفيه لعدم ولد فله أن يالعن إن لم يطأها أصال بعد العقد،
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أو وطأها وولدته بعد الوطء لمدة ال يلتحق الولد ويلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي وان حضرت
ُّ
المدة كما لو وطأها وأتت به بعد الــصــاة ،ويحرز ماله إن كــان له مــال غير محرز
فيها بالزوج ؛ لقلة
الــوطء بشهر أو شهرين أو خمسة من يوم الوطء ،وأشباه هذا من أشغاله؛الن قيامه بما ذكرنا ال يدل
فيعتمد على ذلــك ويعلم أنــه ليس منه فينفيه على إعراضه عن إعالن نفيه لجريان العادة على
ويالعن ليقطع نسبه عنه .أو تأتي به أل كثر من تقديم هذه األمور على إعالن نفيه ،فان ّ
أخر نفيه
أقصى مدة الحمل فينفيه ويالعن ليقطع نسبه بعد هذا التأخير الــذي جرت به العادة لم يكن
عنه .أو وطأها واستبرأها بحيضة بعد الــوطء ،أو له نفيه ،وان نفاه لم يعتبر نفيه ،الن تأخير إعالن
استبرأها بوضع الحمل وأتت به بعد ستة أشهر من نفيه دليل على إعــراضــه عن النفي وهــذا دليل
يوم االستبراء بالحيضة أو بوضع الحمل فيعتمد على إقراره واعترافه بالولد ،ومن شرط نفي الولد
على ذلك ويالعن ليقطع نسبه عنه إذ هو ليس أن ال يوجد منه إقرار بالولد(.)61
ً
ً
ً
•خامسا :رأي الزيدية :
منه قطعا ويقينا)(. )59
ً
يرى الزيدية عدم صحة نفي الولد بعد ِاإل قرار
•ثالثا :رأي الشافعية:
اشترط الشافعية أن يكون نفي الولد على الفور بــه ،أو السكوت عنه بعد علمه بــوالدتــه ،مع أنه
ُ
أي وقت والدة زوجته ،ألنه شرع لدفع ضرر محقق ،له حق النفي؛ الن الشرط في صحة نفي الولد

فكان على الفور .ويعذر في التأخير لعذر مقبول ،أن يكون على الفور ما دام الزوج يعلم أن له حق
ً
ـا ،فيؤخر نفيه حتى النفي ،وقد علم بوالدته ،فان لم يعلم أن له ّ
حق
كــأن يبلغه خبر ال ــوالدة لــيـ
يصبح ،ليذهب الى القاضي ويعلمه بنفيه نسب نفي الولد ،فإنه ال تلزمه الفورية في النفي إال بعد
الولد ،ويطلب إجراء اللعان ألجل ذلك(.)60
ً
•رابعا :رأي الحنابلة:
هو :أن ينفيه الزوج حال علمه بوالدته من غير

علمه بان له حق النفي(. )62
ً
•سادسا :رأي الجعفرية:
ال يصح للزوح الحاضر وقت الوالدة ،أن ينكره

تأخير إذا لم يكن له عذر في التأخير ،ألن تأخير بعد ذلــك مــع ارتــفــاع األعـ ــذار ،إال أن يــؤخــره بما
نفيه دلــيــل أقـ ــراره بــه ،وال يتقدر التأخير بوقت
محدد كثالثة أيام أو يومين ،بل هو على ما جرت
ً
ً
به الــعــادة ،فــان كــان ليال أي علم بــالــوالدة ليال،
يصبح وينتشر الــنــاس ،إن كــان جائعا فحتى
ً
يأ كل ،و إن كــان ناعسا فحتى ينام ويستيقظ،

جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ،ولو قيل :له
ً
إنكاره ما لم يعترف به كان حسنا .ومتى أقر بالولد
ً
صريحا أو دال لة ،لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل
َ
أن يبشر بوالدتهُ ،و ّيهنأ بالمولود الجديد ،فيجيب
َ
بما يتضمن الرضا كأن يقال له :بارك اهلل لك في

ُ
ُ
ً
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تجتمع فيه مالئكة النهار ومالئكة الليل»(.)65
 -3عند الشافعيةُ :يسن ّ وال يجب تقييد لعان

المستقرئ أل قـ ــوال الــفــقــهــاء -رحــمــهــم اهلل -المسلم بزمان ،وهو بعد صالة عصر كل يوم ،وعصر
يستنتج أن حــال الــزوج وقــت الــوالدة ال يخلو من يــوم الجمعة أولــى ؛ألن ساعة اإلجــابــة فيه ،على
ً
ً
ما جاء فيه من األحاديث(.)66
أمرين :إما ان يكون حاضرا،أو يكون غائبا.
ً
 -4أمــا عند الحنابلة :ال يستحب تقييد في
فإن كان حاضرا فباالجماع يجب أن يالعن على
الفور ،وال يجوز له أن يؤخر ليوم أو يومين باستثناء اللعان بمكان أو زمــان ؛الن اهلل تعالى أطلق األمر
ّ
بذلك ولم يقيده بزمان وال مكان فال يجوز تقييده
الحنفية الذين جوزوا التأخير إلى ُمدة النفاس .
ً
أما إذا كان غائبا ثم حضر فعليه أن ال يؤخر ،الن إال بدليل(.)67
التأخير دليل اإل قرار به.
والب ـ ــد م ــن اإلش ـ ـ ــارة هــنــا أن لــلــعــان جملة
مستحبات ،يجعلها بعض الفقهاء فــي مرتبة
الوجوب ال الندب ،كما في أجراء اللعان بحضور

•المطلب الثالث:
• ُ
المدد في الظهار
•تمهيد :
ً
الظهار لغة :مأخوذة من الظهر ،والظهر من كل

جماعة من المسلمين ،فهو عند المالكية واجب ،شي خالف البطن ،والجمع أظهر وظهور وظهران
ومستحب عند غيرهم ،وهذه المستحبات منها
مــا يتعلق بمن يحضر الــلــعــان ،ومنها مــا يتعلق
بهيئة المتالعنين ،ومنها ما يتعلق بمكان اللعان
أو زمانه ،ومنها ما يتعلق بالقاضي من جهة نصحه
ووعظه للمتالعنين.
والذي يهمنا هنا ما يتعلق بزمان اللعان:

والظهار من النساء ،وظاهر الرجل امرأته ،وظاهرتها
ً
مــظــاهــرة وظــهــارا إذا ق ــال :هــي علي كظهر ذات
ّ َ ُ َ ُ َ ُ
ون ِم ْنكم
ـاهــر
رحــم .وقوله عز وجــلِ ﴿ :الـ ِـذيــن يــظـ ِ
ّ
أنت
ِّمن ِن َسا ِئ ِهم﴾( .)68وهو أن يقول الرجل إلمرأتهِ :
()69
َّ
علي كظهر أمي .
وأمــا فــي االصــطــاح الشرعي فقد اخترنا هذا

 -1عند الجعفرية :يستحب إيــقــاع اللعان التعريف لوضوحه وشموله فضال عن بيانه حقيقة
فــي وقــت شريف كيوم الجمعة ،أو بعد صالة الظهار وهو تعريف الحنابلة اذ قالوا (:الظهار هو أن
العصر(.)64

يشبه إمرأته ،أو عضوا منها ،بمن تحرم عليه ،ولو

 -2عند المالكية« :ون ــدب كــونــه-اي إيقاع إلى أمد أو بعضو منها)(.)70
ّ
وال ُيعد الظهار من فرق النكاح ،ولكن يفوت
اللعان -أثر صالة من الخميس وبعد العصر .وقال
سحنون :إن كونه بعد العصر ّ
سنة؛الن ذلك وقت به ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين مادام

ُ
ُ
ً
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ً
حكم الظهار قائما ،الن الفائت بالظهار هو حل إلــى زمــن مستقبل كما قد تكون الصيغة مؤقتة
الوطء إذ يحرم على الزوج المظاهر وطء زوجته ال مطلقة .ومــا يهمنا مــن هــذه الصيغ الصيغة
مــادام حكم الظهار قائما لم يــبــطــل( ،)71وبهذا الموقتة والمضافة إلى زمن مستقبل ،فكان على
المعنى أو قريب منه قال الكمال بن الهمام« :إذ النحو اآلتي :
هو  -إي الظهار -تحريم مع بقاء النكاح»

()72

لذا كان من المناسب والمفيد بحث الظهار مع
بحث فرق الزواج .

•الفرع األول :صيغة توقيت الظهار
ً
إذا قال الزوج لزوجته :أنت َّ
علي كظهر أمي شهرا
أو حتى ينقضي شهر رمضان ،فهل يصح الظهار

ولــلــظــهــار أركـ ــان أربــعــة كــمــا ج ــاء فــي مغني مؤقتا؟
المحتاج في فقه الشافعية( :مظاهر ،ومظاهر منها،

إختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول األول :يصح الظهار مؤقتا ،فــإذا مضى

وصيغة ،ومشبه به) (.)73
ً
ً
وقيل إن له ركنا واحدا كما جاء في « البدائع» الوقت زال الظهار وحلت المرأة على زوجها بال
للكاساني« :أما ركن الظهار فهو اللفظ الدال على كفارة.
الظهار .واألصل فيه كقول الرجل المرأته« :أنت علي

وهو قول الشافعية والحنفية والحنابلة.

()75

القول الثاني :ال يصح توقيت الظهار ،فإذا جاء
كظهر أمي»(.)74
ً
ويــاحــظ إن مــا قاله الشافعية وجعلوه أركانا مؤقتا سقط التوقيت وتأبد الظهار .وهذا القول انفرد
للظهار ،يتضمنه قول الحنفية في أن ركن الظهار به المالكية (.)76
ّ
ّ
ويستثنى من ذلك المحرم بحج أو عمرة ،إذا
هو اللفظ الدال على الظهار؛ الن هذا اللفظ يكون
ً
محرما؛ ّ
فإنه ال
ـت كظهر أمــي ما دمــت
الصيغة ويستلزم قائال له وهو المظاهر -أي الزوج -قــال لها أنـ ِ
ومظاهرا منها -أي الزوجة،ومظاهر به اي -المشبه يلزمه حكم الظهار إذا ما زال إحرامه ،ومثله الصائم
ّ
والمعتكف ( )77أي إذا ظاهر منها ُمدة صيامه أو
به .-ومحور بحثنا يتعلق بصيغة الظهار.
فعبارة (أنــت على كظهر أمــي) بألفاظها هي اعتكافه.
صيغة الظهار التي يقع بها الظهار وتترتب عليها

الرأي المختار :هو ما ذهب إليه أصحاب القول

آثــاره .غير أن لهذا الصيغة أنــواع :فهي من جهة األول.
ألفاظها قــد تكون باللفظ الــصــريــح ،وقــد تكون

وذل ــك لــقــوة أدلــتــهــم ،إذ اســتــدلــوا على جــواز

بالكناية .وهي من جهة تنجيزها وعدم تنجيزها توقيت الظهار :بحديث سلمة بن صخر حيث
قد تكون بصيغة التنجيز أو التعليق أو اإلضافة ظاهر من زوجته حتى ينسلخ شهر رمــضــان ،ثم

ُ
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فأنت َّ
فأنت
وطأها قبل نهاية رمضان( ،فأخبر النبي  -عليه
علي كظهر أمي ،وقوله إن جاء رمضان ِ
ِ
َّ
علي كظهر أمي .فالصيغة في كال الظهارين صيغة
الصالة والسالم -بذلك فأمره بالكفارة)(.)78
ووجــه الدال لة بهذا الحديث إن النبي (عليه معلقة على شرط ،والظهار الثاني مضاف إلى زمن
أفــضــل الــصــاة والــســام) لــم ينكر عليه توقيت المستقبل ،و إن جاء بصيغة معلقة بشرط.

()82

ُّ
المدة
•الفرع الثالث :إنتهاء الظهار بمضي

الظهار ،وفارق الطالق حيث ال يجوز توقيته ،ألنه
ً
القائلون بجواز توقيت الظهار يرون أن الظهار
يزيل ملك النكاح ويوجب تحريما ال ترفعه الكفارة
ً
ّ
بخالف الظهار؛ فانه يوجب تحريما ترفعه الكفارة ،ينتهي ويبطل حكمه بمضي ُمدة الظهار إذا كان
ّ
مؤقتا ،كما لو ظاهر منها ُمــدة شهر ومضي الشهر
فجاز توقيته كاإليالء(.)79
•الــفــرع الــثــانــي :الصيغة المضافة إلــى زمن دون أن يحنث بيمينه خــال هــذا الشهر بــأن لم
يواقعها ولــم يستمتع بها بما دون الجماع ،فإن
مستقبل
ّ
ال يصح الظهار المضاف إلى زمن مستقبل ،الظهار يزول ويبطل بمضي ُمدة الظهار .فقد قال
و إنما ينجز في الحال ،وتلغى اإلضافة إلــى زمن اإلمام الكاساني من الحنفية(:و إن كان مؤقتا بأن
ً
ً
ً
أنت َّ
علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة
المستقبل ألنهم قالوا( :فإن بمحقق نحو إن جاء قال لها ِ
رمضان فأنت َّ
علي كظهر أمي تنجز من اآلن ُوم ِن َع صح التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة
منها -أي من زوجته -حتى يكفر ( )80ومن الواضح عند عامة العلماء.)83()...
ّ
وقــال ابــن قدامة في المغني(:ويصح الظهار
إن ما ضربوه مثال لما علق على محقق هو نفسه
ً
ً
أنت َّ
علي كظهر أمي شهرا أو
يصلح مثل للمضاف إلى زمن مستقبل فال يصح مؤقتا مثل أن يقولِ :
إذن عندهم الظهار المضاف إلى زمن المستقبل ،حتى ينسلخ شهر رمضان ،فإذا مضي الوقت زال
ّ
و إنــمــا ينجز فــي الــحــال وتلغى اإلضــافــة إلــى زمن الظهار وحلت المرأة لزوجها بال كفارة) (. )84
المستقبل  .وهذا قول المالكية (.)81

وقال صاحب (الروض النضير) في فقه الزيدية:

ومــن أجــاز توقيت الظهار فانه يجيز إضافته (ويحرم به -أي بالظهار -الوطء -ومقدماته حتى
الى زمن مستقبل ،الن هذه اإلضافة في الحقيقة يكفر أو ينقضي وقت الظهار المؤقت)(.)85
ضرب من ضروب التعليق ،إذ هو تعليق على أمر
محقق الــوقــوع ،ومــن أجــاز التعليق لم يفرق بين
تعليق على أمر محقق الوقوع وبين تعليقه على

•المبحث الثاني:
• ُ
المدد في التفريق القضائي
ذكــرنــا فيما سبق أن لفرق ال ــزواج تقسيمات

أمر غير محقق الوقوع ،فقول الزوج إن دخلت الدار عدة ،باعتبارات عدة ،فقد تقع الفرقة بإرادة منفردة

ُ
ُ
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و يـ ــرى الــفــقــهــاء الــعــيــب الـ ــذي يــســتــوجــب
كالطالق ،وقد تقع باتفاق الزوجين كالخلع ،وقد
ً
ال تقع الفرقة إال بقضاء القاضي كالتفريق للعيب التفريق و يكون سببا له ،هو ماال تستقيم معه
وللضرر وللشقاق ،وهناك فرقة الزمة بحكم الشرع الــحــيــاة الــزوجــيــة كالجنون ،أو يسبب ضــررا ال
سواء اشترط لها حكم القاضي أم لم يشترط وسواء يطاق أو نفرة بين الزوجين كالجذام ،أو يمنع
رضي بها الزوجان أم لم يرضيا كاللعان ،واإليالء ،وصول الزوج إلى زوجته سواء كان هذا المانع من
ّ
كالعنة ،أو من الزوجة كالرتق والقرن(. )88
والظهار ،وردة الزوجين أو احدهما ،أو إباء اعتناقه الزوج
جــاء فــي المغني»:العيوب التي يثبت فيها
اإلس ــام كــإبــاء ال ــزوج إذا أسلمت الــزوجــة ،و إبــاء
ّ
كالجب
الزوجة إذا اسلم زوجها .ولما كان بحثنا يدور حول خــيــار الــفــســخ هــي الــتــي تمنع الـ ــوطء
ُّ
ّ
والعنة ،أو توجب نفرة تمنع قربان أحدهما من
الفرق التي تتعلق بها والتي ال
المدة الزمنية،فان ِ
تقع إال بقضاء القاضي ،هي الفرقة للعيب وللفقد االخر ،أو يخاف منها العدو ى كالجذام ،أو يخاف
وللغيبة فقط ،دون غيرها من الفرق ،وقد جعلناها منها الجناية كــالــجــنــون» )89(.وقــد اتفق جمهور
في مطالب ثالثة وعلى النحو اآلتي:

الفقهاء باستثناء الظاهرية( )90على جواز التفريق

* المطلب االول :في المدد في التفريق للعيب.

بين الزوجين للعيب ،وان اختلفوا في العيوب

* المطلب الثاني :في المدد في التفريق للفقد.

التي يجري فيها الفسخ ،فقد قال اإلمام الشوكاني

* المطلب الثالث :في المدد في التفريق للغيبة.

(:وقد ذهب أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم

•المطلب األول

إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب و إن اختلفوا في

•المدد في التفريق للعيب

تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح) (.)91

•تمهيد:

والعيوب التي تجيز التفريق( :منها) :ما يخص

ج ــاء فــي(لــســان ال ــع ــرب) الــعــيــب :الــوصــمــة الــرجــال فقط( ،ومنها) :مــا يخص النساء فقط،
والنقيصة ،والجمع أعياب وعيوب ،وعبته وعابه( :ومنها) :ما هو مشترك بين الرجال والنساء .ومادة
نسبه إلــى العيب أو جعله ذا عيب .وفــي القرآن بحثنا تتعلق بالعيوب التي تخص الرجال فقط
َ
﴿ف ْ
أرد ُت ْأن ِأع َيبها﴾ {الكهف ،}79:أي دون غيرها .وبيان ذلك العيوب على النحو اآلتي :
الكريم
أن اجعلها ذات عيب (.)86
ً
واصــطــاحــا :قــال اإلم ــام الــنــووي (:الــعــيــب
فــي النكاح« :مــا ينفر عــن ال ــوطء ،و يكسر ثــورة
التواق»).

()87

•الفرع األول:
•الجب والعنة والخصاء والتفريق بهم
ً
أوال التعريف بهم :
ً
 -1الــجــب ل ــغ ــة :ه ــو الــقــطــع .فــالــمــجــبــوب:

ُ
ُ
ً
َُ
«المدد الشرعية في ف َرق الزواج فرقة الزمة بحكم الشرع والتفريق القضائي (أنموذجا)»
د .كريمة عبود جبر

301

عيب في الــزوج تفوت به مقاصد الــزواج ويلحق

المقطوع الذكر(.)92
ً
ً
واصطالحا( :هو أن يكون جميع ذكره مقطوعا الضرر بالمرأة مما يستوجب التفريق ،ومن ثم كان
أو لم يبق منه إال ماال يمكن الجماع به ،أو لم يبق للزوجة أن تطلب التفريق به وبشروط معينة .
وقد اشترط الحنفية عدم وصــول الــزوج إليها

منه قدر اال الحشفة) (.)93
ً
ّ -2
والعنــة لغــة :عجــز يصيــب الرجــل فــا يقــدر أصــا ،فلو وصل إليها مرة واحــدة بطل حقها في
علــى الجمــاع ،فهــو َعنيــن ِوع ِّنيــن ( ،)94وقيــل ســمي طلب التفريق ّ
لعنة الزوج ،قال اإلمام(الكاساني)
ّ ً
ينــا لليــن ذكــره وانعطافــه ،مأخــوذ مــن ِعنــان عــن خيار الــزوجــة فــي التفريق ّ
لعنة ال ــزوج( :أمــا
عن
شرائط الخيار( :فمنها) عــدم الــوصــول إلــى هذه

الدابــة للينــه(.)95

واصطالحــا ّ
العنيــن :مــن ال يقــدر علــى جمــاع المرأة أصال ورأسا في هذا النكاح ،حتى لو وصل
()96

إليها مرة واحدة ،والخيار لتفويت الحق المستحق

فــرج زوجتــه لمانــع منــه ككبــر ســن أو ســحر.
وفي(الشــرح الكبيــر) للدرديــرّ :
(العنــة) صغــر الذكــر ولم يوجد)(.)100
بحيــث ال يتأتــى الجمــاع .أمــا عــدم قدرتــه علــى

-2التفريق للجب:
ً
ويثبت التفريق بالجب تبعا للتفريق للعيب

الجمــاع لعــدم انتشــار آلتــه -ذكــره ،-فيســمونه
(االعتــراض) وهــو ُم َ
عتــرض « ومعنــى اتصافــه للقائلين به ،بال خالف ،فلزوجة المجبوب طلب
باالعتــراض قيــام مانــع الــوطء بــه لعــارض كســحر أو التفريق بهذا السبب ،جاء في البدائع (للكاساني)
()97
في شروط لزوم عقد النكاح (:ومنها خلو الزوج عن
خــوف أو مــرض.
 -3أمــا الــخــصــاء فــيــراد بــه :ســل الخصيتين عيب الجب ّ
والعنة عند عدم الرضا من الزوجة

ونزعهما ،والخصية من أعضاء التناسل واحــدة بهما عند عامة العلماء)(.)101
الــخــصــى ،والــتــثــنــيــة :خــصــيــتــان ،وهـ ــو خصي

-3التفريق للخصاء:

وحكمه :يجوز للزوجة طلب التفريق إذا وجدت
ومخصي ،أي سلت خصيتاه(.)98
ً
أما عند الفقهاء :فال يخرج المعنى االصطالحي زوجها خصيا؛ فهو كالعنين في الحكم(.)102
ّ
ومــا يهمنا مــن هــذا الــمــوضــوع هــو معرفة ُمــدة
عن المعنى اللغوي ،وهو من سلت خصيتاه (.)99
ً
ُّ
تأجيل ّ
المدة التي يضربها القاضي
العنين وهي
ثانيا :التفريق بهم:
لزوجة العنين إذا طلبت التفريق وثبت عنته دون
 -1التفريق للعنة:
القائلون بالتفريق للعيب وهم جمهور الفقهاء غيرهما ألن ّ
العنين قد يرجى شفاؤه .وبيان ذلك
باستثناء الظاهرية ،يقولون بالتفريق للعنة؛ ألنها على النحو اآلتي

ُ
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•الفرع الثانيُ :م ّدة التأجيل ّ
يصل إليها ،ســواء بــإقــراره أم بظهور البكارة ؛ألنه
للعنين
عنته ّ
العنين إذا ثبت عنته ثبتت ّ
أجمع الفقهاء على أن ّ
والعنين يؤجل سنة إلجماع الصحابة
ّ
وطلبت زوجته التفريق فانه يؤجل سنة إلجماع على ذلك ،وألن عدم وصوله إليها لعلة معترضة
ّ
الصحابة على ذلك .وللفقهاء تفصيالت في هذه ويحتمل ان يكون لعلة أصلية ،فال بــد من مدة
ُ
ّ
ليتبين لنا حــالــه ،وق ـ ِـدرت
يــؤجــل فيها العنين
المسألة على النحو اآلتي:
•أوال :قول الحنفية

:

قالوا :إذا طلبت الزوجة من القاضي التفريق ّ
لعنة

هذه المدة بسنة الشتمالها على الفصول األربعة:
الشتاء والصيف والخريف والربيع ،فــإذا مضت
ُ ّ
عجزه لعلة أصلية،
السنة ولم يطأها تبين لنا أن
ّ
وحتى إذا قلنا:إن عجزه لعلة معترضة ،فإن السنة
في الحالتين تكفي ألن التفريق ّ
للعنة منوط إما

زوجها ،فإن القاضي يسأل الزوج هل وصل إليها أو
لم يصل؟ فان ّ
أقر انه لم يصل إليهاّ ،أجله سنة ،سواء
ً
ً
ثيبا .و إن أنكر الزوج أنه ّ
عنين
كانت الزوجة بكرا أو
ً
ثيبا لغلبة الظن بعدم زوال ّ
عنته لكونها أصلية فيه أو
وادعــى الوصول إليها ينظر :فإن كانت الزوجة
فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها ألن الثيابة دليل لكونها بعلة قديمة ،ومضي سنة مع عدم وصوله
الوصول إلى الزوجة بالجملة ،والمانع من الوصول إليها موجب لغلبة الظن هذه .وأما إذا كان التفريق
ّ
ّ
للعنة منوط بعدم إيفاء الــزوج حقها بالوطء ألي
مــن جهته عـ ــارض؛ ألن األص ــل هــو الــســامــة عن
ً
العيب ،فكان الظاهر شاهدا له إال أنه يستحلف سبب كــان فالسنة جعلت غــايــة -أي جعلت
ً
ّ
دفعا للتهمة ،وان قالت أنا بكر أمر القاضي بإرائتها أقصى ُمـ ّـدة لصبر الزوجة على ّ
عنته -فهي ُمــدة
ً
للنساء ،ونظر امرأة واحدة يكفي وامرأتان أوثق ؛ ألن كافية إلمهاله فتكون معتبرة شرعا .ولكن إذا كان
ً
غلبة الظن بخبر أ كثر من واحدة أقوى ،فان قلن :هي الزوج مريضا ال يقدر على الوطء فال يؤجل ما لم
ثيب ،فالقول قول الزوج مع يمينه لما قلنا :إن الثيابة يصح و إن طال المرض ،وتحسب سنة التأجيل
دليل الوصول إليها و إن قلن :هي بكر فالقول قولها مــن وقــت الخصومة أي مــن وقــت رفــع الــدعــوى
من غير يمين؛ألن البكارة فيها األصــل ،وقد تقوت ويــكــون التأجيل بالسنة الشمسية ال القمرية.
شهادتهن بشهادة األصل (. )103

ويدخل في سنة التأجيل أيام شهر رمضان ،وأيام

وتــكــون إجـ ــراءات الــقــاضــي فــي هــذه المسالة حيض الزوجة وال يعوض عنها(.)104
ّ
و إذا أراد الزوج تمديد ُمدة التأجيل بعد انقضاء
كاآلتي:
ّ
السنة ،فــان القاضي اليؤجله إال بموافقة الزوجة
 -١التأجيل ِل ُمدة سنة:
يــؤجــل القاضي ال ــزوج ســنــة :إذا ثبت أنــه لم على التمديد ؛ الن السنة جعلت غاية إلعــذاره
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و إمهاله ،فان وافقت على إعطائه مهلة أخرى ثم قرناء؛ ألنه ال ّ
حق للزوجة في الوطء لوجود المانع
رجعت عن هذه الموافقة جاز لها ذلك(.)105
 -٢ما يطرأ خالل سنة التاجيل
أ -المرض:

منه فيها ،فال معنى للتأجيل.
ً
ب -اذا كان الزوج صغيرا ال يجامع مثله والمرأة
كبيرة ولم تعلم ،وطلبت التأجيل ال يؤجل ،بل ينظر

قد يمرض كال الزوجين ،او احدهما ،واستوعب إلى سن البلوغ وعندئذ يؤجل سنة .و إن كان الزوج
ً
ً
مجنونا وهو ّ
عنين ،قالوا :ال يؤجل ،وكذا
المرض أيام السنة كلها ،يعوض بسنة أخرى ،و إن كبيرا أو
لم يستوعب المرض السنة كلها ،فالقاعدة أن ذكر اإلمام الكرخي الحنفي؛ ألن التأجيل للتفريق
ّ
ّ
قليل ُمدة مرض يعتبر من ُمدة السنة ،وال يعوض عند عــدم الــوصــول إلــى الــزوجــة ،وفــرقــة العنين
ُّ
ُّ
والمدة القليلة عند طالق ،والمجنون ال يملك الطالق ،وقد ّأيد اإلمام
المدة الكثيرة،
عنها بخالف
اإلمام محمد مادون الشهر ،والكثيرة هي الشهر وما الكاساني قول الكرخي ،وقال( :والصحيح ما ذكره
فوقه .وعند اإلمام أبي يوسف نصف شهر وما دونه الكرخي أنه ال يؤجل أصال لما ذكرنا)(.)107
قليل واأل كثر من نصف الشهر كثير.
ب -السفر للحج:

 -4اإلجراءات بعد انتهاء سنة التأجيل:
ّ
اذا انتهت ُمدة امهال الزوج العنين ،فإن حال

اذا ســافــرت الــزوجــة للحج بعد التأجيل لم الزوجين ال يخلو من احدى هذه الصور الثالث:
ّ
ّ
الصورة االولى:
الحج ،ألنه ال يقدر على
يحتسب على الزوج ُمدة

منعها من ّ
حجة اإلســام -أي الفريضة -شرعا،
ّ
وبذلك تكون هي زوجته ،وال خيار لها بعد ذلك.
فال يتمكن من وطئها في ُمدة الحج شرعا.
ُّ
الصورة الثانية:
المدة عليه؛
و إن سافر الزوج للحج احتسبت
ّ
ّ
إذا اختلفا ،بان تدعي الزوجة انه لم يصل إليها
الحج،
ألنــه يقدر أن يخرجها مــع نفسه أو يؤخر
ألن جميع العمر وقــتــه .وقــال اإلم ــام محمد( :إن ّ
وادع ــى ال ــزوج الــوصــول إليها ،ينظر :فــإن كانت
ً
ً
خاصمته وهو محرم يؤجل سنة بعد اإلحالل من الزوجة ثيبا فالقول قوله مع يمينه لما قلنا سابقا،
ً
ً
ّ
الحج ،ألنه ال يتمكن من الــوطء شرعا مع وان كانت بكرا نظر إليها النساء ،فإن قلن هي بكر
إحــرام
ُّ
المدة من وقت يمكنه الــوطء فيه فالقول قولها ،وان قلن هي ثيب فالقول قوله (. )108
اإلحــرام ،فتبدأ
ً
الصورة الثالثة:
شرعا وهو ما بعد اإلحالل)(.: )106
ان يتفق الــزوجــان على أنــه قــد وصــل اليها،

إذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه و إما بظهور
 -3الحاالت التي يمنع فيها التاجيل :
أ -اليــؤجــل العنين اذا كانت زوجــتــه رتــقــاء أو البكارة ،فإن القاضي ّ
يخيرها فإن شاءت اختارت
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الفرقة ،و إن شاءت اختارت الــزوج فبقيت معه إيالجه) فانه يؤجل سنة إذا ُر ِجــي بــرؤه .و إال فال
ّ
في رباط الزوجية ،كما فعل الصحابة(رضي اهلل فائدة من التأجيل ،وللزوجة ُمدة األجل النفقة على
ّ
عنهم) فقد ّ
زوجها وتحسب ُمدة األجل للزوج سنة قمرية من
خيروا امرأة العنين .
والزوج الخصي والخنثى كالعنين عند الحنفية يوم قرار القاضي بها ال من يوم رفع الدعوى ،فإن لم
في كل ماذكرناه (.)109

يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي.

امرين:

مرض بعض السنة لم يعوض عن أيام مرضه .وقال

ً
ّ
بالمس و إذا مرض الــزوج بعد قــرار التأجيل ،فعند اإلمام
واما اذا كان الزوج مجبوبا ،إما بإقراره أو
فوق اإلزار ،فان االمر بالنسبة الى زوجته اليخلو من أصبغ ،إن ّعم المرض السنة استؤنفت له ،و إن
أ -امــا ان تكون عالمة بحاله وقــت النكاح ،الفقيه ابن رشد المالكي« :يعوض عن أيام مرضه،
ّ
ويــزاد على ُمــدة التأجيل بقدر أيام مرضه إن كان
وعندئذ ال خيار لها ،لرضاها بذلك.
ً
ب -أو لم تكن عالمة بحالة ففي هذه الحالة مرضه شديدا»(.)113
ّ
ف ــان ّادع ـ ــى ال ـ ــزوج الــعــنــيــن ال ـ ــوطء ف ــي ُم ــدة
تخير للحال ،وال يؤجل سنة كما يؤجل العنين ،الن
ّ
التأجيل لرجاء الوصول إلى الزوجة ،والمجبوب ال التأجيل ،فإن القاضي يصدقه بيمينه ،فإن نكل
ً
يرجى منه الوصول فلم يكن التأجيل مقيدا في عن اليمين وحلفت الــزوجــة أنــه لم يطأهاّ ،فرق
حقه ،فال يؤجل ويفرق القاضي بينهما في الحال الــقــاضــي بينهما قبل سنة التأجيل إذا أرادت
إذا طلبت الزوجة ذلك(.)110

ّ
اما الجنون والجذام والبرص فال تعد هذه العلل

من العيوب المجيزة للتفريق عند أبي حنيفة وأبي
يوسف خالفا لالمام محمد صاحبهما ،فعنده
يؤجله القاضي سنة كالعنين فــإن شفي خالل
السنة فالنكاح على حاله ،وان لم يشف وطلبت
الزوجة التفريقّ ،فرق القاضي بينهم(.)111
ً
•ثانيا :رأي المالكية:
ً
 -1اذا ادعت الزوجة عيبا في زوجها:
ً
ً
ّ ً
ً
عنينا أو خصيا أو حصورا
بان يكون مجبوبا أو
ً
(وهو المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جدا ال يتأتى

الزوجة ذلك .و إن نكلت الزوجة عن الحلف كما
ُّ
المدة إلى تمام األجل أي إلى تمام
نكل هو بقيت
ّ
السنة؛ فإن لم يدع الوطء بعد تمام السنة وطلبت
ِ
الفراق ،أمره الحاكم بتطليقها فإن طلق فبها ،وان
ّ
لم يطلقها وامتنع عن طالقها فالمشهور أن الحاكم
َّ
ّيطلقها بــأن يقول :طلقتها عليك ،أو هي طالق
منك ،او نحو ذلــك .وفــي قــول آخــر في المذهب
أن الحاكم يأمرها بإيقاع الطالق بأن تقول :طلقت
نفسي منه ،أو نحو ذلك .فاذا انتهت سنة التأجيل
دون أن يطأها الزوج ،فللزوجة الخيار في البقاء مع
زوجها للتروي والتأمل والنظر في أمرها مدة معينة

ُ
ُ
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ً
مطلقا ودون حاجة إلى أن يحدد القاضي لها وأهل المعرفة بالطب ،ولكن ال ُت َ
جبر الزوجة على
أو
ّ
ُمدة معينة ،ولها أن ترجع عن رضاها بالبقاء معه التداوي والعالج إذا أراده الزوج ورفضته الزوجة إن
كان الرتق الذي فيها خلقة .وأما إذا طلبت الزوجة

وتطلب من القاضي التفريق.

()113

أمــا زوجــة المجذوم إذا طلبت فــراقــه ،فأجله التأجيل للتداوي والعالج وكان الرتق الذي فيها
القاضي على أمــل شفائه ،وبعد انقضاء األجــل خلقة وأبى الزوج ذلك ،فإن القاضي يجيب طلبها
الذي ّ
عينه القاضي دون شفائه ،ورضيت الزوجة ويؤجلها ما دام ال يحصل بهذا التداوي والعالج
بالمقام معه فلها ذلــك ،فــإذا أرادت الرجوع عن
رضاها والعودة إلى طلب التفريق منه ،فينظر فإن
كانت قد ّقيدت مقامها معه مدة معينة ،ففي هذه
الحالة يكون لها طلب الفراق دون حاجة الى أجل

عيب فيها ،فإن كان فالبد من رضا الزوج (. .)115
ً
(:)116
•ثالثا :مذهب الشافعية
اجمع فقهاء الشافعية على إمهال الزوج ّ
العنين
َ
سنة إذا ثبتت ُع ّنته وحجتهم قضاء عمر (رضي

ثان للزوج من قبل القاضي .و إن لم تقيد مقامه اهلل عنه) بذلك ،وتعتبر السنة قمرية ال شمسية.
ً
معها بمدة معينة ،بل رضيت بالمقام معه أبدا ثم و إنما يمهل سنة بطلب من الزوجة؛ألن الحق لها،
أرادت الفراق ،فقد قال ابن القاسم :ليس لها ذلك فإن سكتت لم يمهل الــزوج ويكون ابتداء السنة
إال أن يزيد الجذام ،وقال أشهب :لها ذلك و إن لم من قرار القاضي بالتأجيل وليس من وقت ثبوت
ّ
العنة .و إذا مرضت الزوجة أو حبست السنة كلها
يزد الجذام .ويمكن أن يقاس البرص ونحوه على
ما قالوه في الجذام بالنسبة لزوجة المجذوم.
ً
 -2اذا ادعى الزوج عيبا في زوجته:

()114

لم تحسب هذه السنة على الــزوج ،وتستأنف له
سنة أخــرى ،فإذا انتهت سنة التأجيل أو اإلمهال

انــفــرد فقهاء المالكية فــي هــذه المسألة ،إذ ولم يصل إلى زوجته ولم تعتزله فيها ،رفعته إلى
المشهور بين الفقهاء أن الزوجة المعيبة للزوج القاضي مــرة ثانية المتناع استقاللها بالفسخ.
تطليقها إن أراد ذلــك دون اللجوء إلــى القضاء
ورفــع دعــوى ،غير أن المالكية يــرون أن الــزوج إذا
ّادع ــى بعيب فــي زوجــتــه وأراد التفريق للعيب،

وعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي بعد سنة اإلمهال
ً
فورا .فإذا قال الزوج للقاضي قد وطأت زوجتي في
ّ
ُمدة اإلمهال أو قال وطأتها بعد مضي السنة وكانت
ً ّ
ثيبا حلفه القاضي إن طلبت الزوجة يمينه على
ّ
َّ
وطئها ،فإن حلف ُصــدق بيمينه ،و إنما ُيصدق

فــان القاضي يمهلها فــي أي عيب مــن العيوب
المختصة بــالــنــســاء كــالــرتــق حــيــث ُر ِجـ ـ َـى زوال
عيبها بالعالج .ويــقـ ّـدر القاضي األجــل أي ُمـ ّـدة بيمينه مع أن األصل عدم الوطء؛ألن إقامة ّ
البينة
اإلمهال باجتهاده في ضوء ما يشير به أهل الخبرة على الجماع أمــر عسير ،واألصــل السالمة ودوام

ُ
ُ
ً
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النكاح ،و إذا نكل عن اليمين حلفت الزوجة أنه بالبينة ،ولكل من هاتين الصورتين :إنكار الزوج
ّ
ّ
العنة أو ثبوتها إجراءاتها وأحكامها الخاصة ،والذي
لم يطأها ،فإذا حلفت على ذلك أو أقر هو بذلك
استقلت هي بالفسخ ،ولكن إنما تفسخ بعد قول يخص بحثنا هنا هو الحالة الثانية وهــي ثبوت
ُّ
العنة أو ثبت لك ّ
حق الفسخ ّ
القاضي لها :ثبتت ّ
بالمدة ،لذا
عنة الزوج دون الحالة األولى لتعلقها
فاختاري .وهذا على القول األصح في المذهب ،سنعرض َ
آراءهم عنها ،على النحو اآلتي:
والقول الثاني في المذهب المقابل للقول األصح
يحتاج إيقاع الفسخ من قبلها إلى إذن القاضي لها

 -1إمهال الزوج ّ
العنين سنة(:)119
َّ
ليتبين أمــره وحــالــه ،إن
يمهله القاضي سنة

بالفسخ ؛ ألنه محل نظر واجتهاد فيفعله القاضي ّادعت زوجته بأنه ال يصل إليها واعترف بذلك  .أو

لم يعترف بذلك أمام القاضي ولكن شهد الشهود
بنفسه أو يأذن فيه إليها
أقر ّ
إما إذا أرادت الزوجة بعد انتهاء ُم ّدة اإلمهال أو بأنه قد ّ
بعنته وبعجزه عن الوطء ،و إنما يمهله
ّ
ّ
ّ
التأجيل البقاء مع الــزوج بطل حقها في الفسخ ،ويؤجله القاضي ُمــدة سن ُمــدة ة لقول الصحابة
ّ
ُّ
المدة المضروبة له بهذا الــتــأجــيــل؛وألن العجز عــن ال ــوطء قــد يكون
وكذا يبطل حقها لو ّأجلته بعد
ّ
ّ
ّ
لعنته وقد يكون لمرضه ،و إمهاله ُمدة سنة كافية
من قبل القاضي ُمدة كشهر على القول الصحيح
في المذهب؛ ألن خيار الفسخ على الفور والتأجيل لظهور وتبين حاله.
مفوت له .والقول الثاني المقابل للقول الصحيح

وتــبــدأ ســنــة الــتــأجــيــل مــن وق ــت الــتــرافــع إلــى

فــي المذهب :ال يبطل خيار الفسخ بالتأجيل القاضي ،فإن اعتزل عنها بإرادته أو بسفره لحاجة
ّ
ّ
بعد تأجيل القاضي له ُمدة سنة؛ ألن الزوجة هي أو لغير حاجة تحتسب عليه هذه المدة من ُمدة
محسنة بتأجيلها ،ولكن ال يلزمها هذا التأجيل سنة التأجيل؛ ألنها جــاءت من قبله وفعله ،وال
فلها طلب الفسخ(.)117
َ
•رابعا :مذهب الحنابلة(: )118

يحتسب من سنة التأجيل ما اعتزلته الزوجة له
بالنشوز أو بغيره؛ ألن المانع منها .وتعتبر سنة

ذهب الحنابلة إلى إن زوجة العنين إذا رفعت التأجيل سنة قمرية ال شمسية .
ّ
دعواها إلى القاضي لفسخ نكاحها بسبب ّ
و إذا ّادعى الزوج أنه وطأها خالل ُمدة التأجيل
عنة
وهي ثيب وأنكرت الزوجة الوطء و إن كانت هي
زوجها ،فاألمر ال يخلو من احد األمرين:
ً
أ .إما ينكر الــزوج ّإدعــاء الزوجة بأنه عنين ،وال ثيبا ،فالقول قــولــهــا؛الن األصــل عــدم ال ــوطء وقد
ّ ً
انــضــم إلــيــه وج ــود مــا يقتضي الفسخ وهــو ثبوت
عنينا .
بينة لها على كونه
ّ
يقر الزوج بأنه ّ
ب .و إما أن ّ
عنين أو يثبت ذلك عنته ،ولذلك ّأجله القاضي ُلمدة سنة .

ُ
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و إذا كان الزوج مجنونا وادعت زوجته أنه ّ
عنين فــرج الزوجــة)(.)123
ّ
ويفهم من قول الحنابلة هذا :إن المجبوب ال
ال يصل إليها ،أجله القاضي سنة ،وهذا ما صرح به
بعض الحنابلة ،والحجة لهذا القول أن مشروعية يؤجل كما يؤجل العنين،إذ ال فائدة من التأجيل.
ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن أما بالنسبة للخصي عند الحنابلة فحكمه من
الوطء ،وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل( .)120حيث اإلجراءات التي تتخذ بحقه إذا رفعت زوجته
وهذا الحكم في تأجيل الزوج ّ
العنين إنما هو في الدعوى بفسخ النكاح ،مثل حكم العنين(.)124
ً
حالة ثبوت ّ
•خامسا :مذهب الزيدية(.)125
عنته.
صرح فقهاء الزيدية بما يأتي :
و إذا ّأجل القاضي الزوج المجنون الذي ثبتت
عنته ،ومضت السنة ّ
 -1بثبوت الفسخ ّ
بالعنة إذا لم يطأها الزوج ولو
وادعت الزوجة عدم وصوله
ً
إليها لعجزه عن الــوطء ،فالقول قولها ولو كانت مرة واحدة ،فلو وطئها مرة واحدة ثم صار عاجزا عن

وطئها لم تستحق عليه فسخ النكاح.
ثيبا؛ الن قول المجنون ال حكم له (.)121
ّ
 -2يؤجلــه الحاكــم ُمــدة حتــى يتبيــن حالــه
وال يــؤجــل الــقــاضــي ال ــزوج الــعــاجــز عــن الــوطء
لعارض يزول أو مرجو الزوال؛ ألن التأجيل ّ
للعنين إن لــم يحصــل منــه الــوطء قــط ،وقــد اختلفــوا
ّ
وهــذا ليس بعنين  .فــإن كــان عجزه عــن الــوطء فــي تقديــر ُمــدة التأجيــل ،فقــال بعضهــم :هــي
لعارض ال يــزول أو ال يرجى زوالــهّ ،أجله القاضي ســنة شمســية ال قمريــة ،وقــال آخــرون :إنهــا أقــل
ْ
ونزله منزلة ّ
ّ
مــن ســنة ،قــال غيرهــم متــروك تقديرهــا الجتهــاد
الخلقة(.)122
العنين في أصل ِ
 -2الزوج المجبوب:

القاضــي ،و إذا حصــل مــا يمنــع مــن الــوطء

جــاء فــي (كشــاف القنــاع) (:إذا وجــدت المــرأة عــادة عــوض عــن ذلــك .وتحتســب عليــه أيــام
ّ
ً
ً
زوجهــا مجبوبــا -أي مقطــوع الذكــر كلــه أو بعضــه -رمضــان؛ ألنــه يمكنــه الــوطء ليــا ،وكــذا احتســب
بحيــث لــم يبــق منــه مــا يطــأ بــه ،فلهــا الفســخ فــي عليــه أيــام الحيــض .فــإذا انتهــت مــدة اإلمهــال
الحــال) ...فــإن ُج ّ
ــب بعــض ذكــره وأمكــن وطــؤه ولــم يطأهــا الــزوج ،فهــل يكفــي فســخ النــكاح
ّ
بالباقــي ّ
فادعــاه -أي ّادعــى إمــكان وطئــه بالباقــي مــن قبــل الزوجــة ،أو البــد مــن فســخ الحاكــم؟
ُ
مــن ذكــره وأنكرتــه الزوجــة ق ِبــل قولهــا بيمينهــا ؛ ألنــه فذهــب بعضهــم إلــى عــدم الحاجــة إلــى الحاكــم،
يضعــف بالقطــع ،واألصــل عــدم الــوطء ،و إذا كان وقــال آخــرون البــد مــن حكــم حاكــم بالفســخ ،وال

المقطــوع مــن ذكــر الــزوج حشــفة الذكــر ،فالــذي يكفــي فســخها بنفســها وهــو األ قــرب واألولــى؛ ألن
يتحقــق بــه الــوطء منــه تغييــب قــدر الحشــفة فــي المســألة خالفيــة.

ُ
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ً
•سادسا :مذهب الجعفرية(. )126
إما الجعفرية فعندهم:
لعنــة الــزوج ،وشــرط ّ
يفســخ النــكاح ّ
العنــة
ُ
ُ
العجــز عــن الــوطء فــي القبــل والدبــر منهــا ومــن

•الفرع األول :تعريف المفقود،وحكم التفريق
لفقده
•تعريفه:

المفقود في اللغة :هو الغائب الــذي ال يعلم
ُ َْ ً ْ ً
ََ
يفقده فقـدا وفقـدانا:
غيرهــا فــإن وطئهــا فــي ذلــك النــكاح ولــو مــرة أو مكانه ،يقال :فقد الشيء
ََ
وطــئ غيرهــا فليــس ّ
بعنيــن .ومــع تحقــق العجــز أي ضاع منه ،وفقدت المرأة زوجها فهي فاقد :إذا
ْ
واف َت َق ُ
دت الشيء :لم أجده (.)127
عــن ذلــك أجمــع فإنمــا تفســخ الزوجــة النــكاح غاب عنها،
بعــد رفــع أمرهــا إلــى الحاكــم و إمهــال الحاكــم لــه

وفــي االصــطــاح :تــقــاربــت أق ــوال الفقهاء في

ســنة مــن حيــن الترافــع إليــه ،فــإذا مضــت الســنة تعريف المفقود من حيث المعنى ،وان اختلفت
ولــم يطأهــا جــاز لهــا الفســخ حينئـ ٍـذ ولــو لــم تطلــب عباراتهم فيه ،فالمفقود عندهم المقطوع خبره،
ذلــك مــن الحاكــم ليفســخ النــكاح؛ألن حكــم المجهول حاله ،أهو حي يرزق أم ميت زاهق.
الحاكــم إنمــا يشــترط لضــرب األجــل ّ
•و إليك بعض أقوالهم فيه:
للعنيــن ،وال
أ .فعند الحنفية( :المفقود اسم لشخص غاب

يشــترط حكــم الحاكــم لفســخ النــكاح بعــد مضــي
ّ
عن بلده وال يعرف خبره هل هو حي أم ميت)).)128
ُمــدة األجــل.
•المطلب الثاني:
•المدد في التفريق للفقد
البــد من تمهيد في بيان الــمــراد من المفقود،

ب .وعند المالكية (:هو من انقطع خبره ولم
يمكن الكشف عنه) (.)129
ج .وعند الشافعية( :المفقود من غاب وانقطع

فــي اللغة واالصــطــاح ،ثــم بيان موقف الفقهاء خبره) (.)130
د .وعند الحنابلة( :من ال تعلم له حياة وال موت

من طلب الزوجة التفريق بسبب فقده ،ثم اختم
ّ
المطلب ببيان أرائــهــم في الـ ُـمــدة التي تتربصها النقطاع خبره) (.)131
زوجة المفقود مع ذكر الرأي المختار .فكان ذلك
في فرعين:
الفرع األول :تعريف المفقود وحكم التفريق

هـ .اما عند الجعفرية فالمفقود هو(:المنقطع
خبره ،ولم يعلم اهو حي ام ميت)(.)132
ويتبين لنا من هذه التعريفات أن الزوج المفقود

لفقده.

هو الغائب الذي انقطع خبره عن زوجته ،وجهلت

المفقود.

يعد مفقودا عند الفقهاء ،ولهذا فرقوا في األحكام

ّ
الــفــرع الــثــانــي :ال ـ ُـم ــدة الــتــي تتربصها زوجــة حــالــه ،ولــكــن ليس كــل زوج غــائــب عــن زوجته

ُ
ُ
ً
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بين حق الزوجة في طلب التفريق بسبب فقدان على النحو اآلتي:
ُ َّ
•الفرع الثاني :المدة التي تتربص بها زوجة
ال ــزوج ،وبين حقها فــي طلب التفريق للغيبة.
ُّ
المفقود
المدة التي
والذي يهمنا من هذا األمر كله معرفة
ُ َّ
اختلف الفقهاء في الــمــدة التي تتربص بها
تتربصها زوجة المفقود بعد الفقد ،لذا البد لنا أن
نذكر أقوال الفقهاء في بيان حقها في طلب التفريق زوجة المفقودً ،
بناء على اختالفهم في حقها في
َ
إن رفعت أمرها إلى القاضي أوال ،ثم نذكر بعد ذلك التفريق على أقوال:
ُّ
أوال :عند الحنفية:
المدة التي تتربصها زوجة المفقود ،فكان ذلك في
لما كان التفريق ممنوعا عند الحنفية ،فهل
فرعين وعلى النحو اآلتي :
ّ
هنالك من ُمدة نعتبره فيها ميتا ؟
الفرع األول:حكم زوجة المفقود .
ً
ّ
إذ ال يمكن اعتباره حيا إلى ما النهاية من الزمن
الــفــرع الــثــانــي :ال ـ ُـم ــدة الــتــي تتربصها زوجــة
فالبد من زمن نعتبره فيه أنه ميت ،وبالتالي تقع
المفقود.
ً
الفرقة بينه وبين زوجته من تاريخ اعتباره ميتا ،فما
•الفرع األول :حكم زوجة المفقود
ً
ك ــان للفقهاء (رحــمــهــم اهلل) فــي حــق طلب هو زمن اعتباره ميتا؟
قالوا :يحكم القاضي بموته بعد تسعين سنة
الزوجة بالتفريق للفقد رأيان:
األول :ال يحق لها طلب التفريق ،فــا يفرق من يوم ُولد ،أو ُيقدر بموت أقرانه من أهل بلده ،ثم
تعتد زوجته للوفاة من وقت الحكم بموته(.)135
بينهما .
ّ
واستدلوا فيما ذهبوا إليه من ُمدة التربص ،بما
وه ــذا رأي الحنفية ووافــقــهــم الشافعية في
الجديد ،وأحمد في رواية ،وابن حزم(.)133

استدلوا به على عدم جواز التفريق بحديث المغيرة

والــثــانــي :يحق لها طلب التفريق مــن زوجها بن شعبة عن رســول اهلل  في امــرأة المفقود:
ُّ
المدة المطلوبة( .إنها امرأته حتى يأتيها البيان)( )136واستدلوا أيضا
المفقود .وتجاب إليه بعد تربص
ً
وهو ما صرح به المالكية ،والشافعي في القديم ،بــأن عليا-عليه السالم -قــال عن امــرأة المفقود
والحنابلة (. )134

(:هــي امــرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت

ولسنا فــي صــدد بيان أدلــتــهــم ،ومناقشتها ،أو طــاق) ( ،)137كما استدلوا بالمعقول حيث
َ
فهذا األمــر لــه موضعه ،إذ محور بحثنا ال يــدور قــالــوا (:إن نــكــاح الغائب ثــابــت يقينا ،ومحض
ً
ُّ
المدة التي تتربصها زوجة غيبته ليس سببا موجبا للتفريق ،وموته في حيز
حوله ،بل يدور حول
المفقود .وقد أخذ هذا الموضوع عنوانا لفرع ثان االحتمال ومشكوك فيه ،واليقين ال يزول بالشك

ُ
ُ
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.كما ال يوجد نــص فــي الكتاب أو السنة بجواز يــؤجــل سنة بعد النظر والــكــشــف عنه ثــم تعتد
التفريق ألجل الغيبة ،فلم يوجد ما يصح أن يبنى الزوجة ،مع عدم الحاجة لحكم الحاكم بموت
ّ
المفقود ،وال إلذنه بعدة الزوجة (.)140
عليه التفريق)(.)138
َ
ً
رابعا :رأي الحنابلة:
ثانيا :رأي الشافعية:
تختلف الـ ُّـمــدة عند الحنابلة باختالف نوع
ال يحكم القاضي بموت المفقود حتى تقوم
ّ
بينة بموته ،أو تمضي ُمــدة يغلب على الظن أنه الغيبة ،وذلك على النحو التالي:
ال يعيش فوقها ،فيجتهد الحاكم ويقضي بموته،

 -1المفقود في غيبة ظاهرها الهالك ،كالذي

وبالتالي تقع الفرقة بينه وبين زوجته بسبب وفاة يخرج لقضاء حاجة بين أهله ،فال يرجع ،أو كالذي
ً
زوجــهــا حكما مــن تــاريــخ الحكم بموته .وهــذه يخرج للصالة في المسجد فال يرجع ،وحكمه أن
الــمــدة ال تــقــدر ،وه ــو الصحيح عــنــدهــم ،وقيل زوجته تتربص أربع سنين ،ثم تعتد عدة الوفاة.
مقدرة بسبعين سنة ،وقيل بثمانين سنة ،وقيل

 -2الــمــفــقــود ف ــي حــالــة ظــاهــرهــا الــســامــة ؛

بتسعين سنة ،وقيل بمائة وعشرين .وأنه البد من كالمسافر في تجارة ،أو طلب علم ،وحكمه أن
ّ
ّ
اعتبار حكم الحاكم ،فال يكفي مضي المدة من زوجته تتربص ُمدة يغلب على الظن أنه ال يعيش
غير حكم بموته ( )139واستدلوا بنفس األدلــة التي أ كثر منها ،ويقدر ذلك بتمام تسعين من يوم ولد،
ثم تعتد زوجته عدة وفاة ثم تحل لألزواج (.)141

استدل بها الحنفية ،فال داعي لتكرارها.
ً
وحجة المالكية والحنابلة فيما ذهبوا إليه من
ثالثا :رأي المالكية:
ّ
ُّ
المدة تختلف باختالف أن ُمدة التربص هي أربع سنين ،هو العمل بمذهب
أما المالكية فعندهم
مكان الفقد وسببه ،وذلك على النحو التالي:

عمر  -رضــي اهلل عنه  -وغيره من الصحابة ،إذ

تدر
 -١المفقود في دار اإلسالم ،تؤجل زوجته أربع يروي أن عمر قال :أيما امرأة فقدت زوجها ،فلم ِ
سنين ،بعد البحث عنه والعجز عن خبره ،ثم أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ،ثم تعتد أربعة أشهر
وعشرا ،ثم تحل لألزواج «(.)142
تعتد بعد ذلك .
ً
خامسا :رأي الجعفرية:
 -٢المفقود في ارض الشرك ؛ كاألسير ،تبقى
زوجته النتهاء مدة التعمير.

قالوا :على الزوجة أن تنتظر إلى أن يحضر زوجها

 -٣المفقود في الفتن بين المسلمين ،تعتد أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها ،وهذا إذا كان لها
زوجته بعد انفصال الصفين .

من ينفق عليها ،فإن لم يكن لها ّ
ولي ينفق عليها

 -٤المفقود في الفتن بين والمسلمين و الكفار وال متبرع باإلنفاق عليها ،فإن صبرت حتى يتبين

ُ
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أمره ،فهذا لها وال اعتراض عليها ،و إن رفعت أمرها الزوج عن زوجته ويريدون بها المعنى اللغوي ،ثم
إلى الحاكم بحث عنه وانتظر ُّمدة أربع سنين من يرتبون عليها األحكام الفقهية ،ومنها :إمكان طلب
حين رفع أمرها إليه ،فإن لم يظهر له خبر وال عرف التفريق إذا غاب الزوج عن زوجته .وغيبة الزوج عن
ّ
له مكان ،فإن الحاكم يطلقها بنفسه أو يأمر الولي زوجته تشمل(.فقدان الزوج) وتشمل غيبة الزوج
بــه ،وتعتد بعده .والــعــدة على المشهور عندهم التي ال يصدق عليها اسم (فقدان الزوج) ولذلك
ً
نراهم ،غالبا ،يقيدون (الغيبة) بكونها منقطعة أو
عدة وفاة ،ويجوز لها بعد الوفاة أن تتزوج.
وقالوا :وعلى اإلمام أن ينفق على زوجة المفقود غير منقطعة ،ويريدون (الغيبة المنقطعة) حالة
من بيت المال مدة غيبة زوجها المفقود إن صبرت فقدان الزوج ،و(بالغيبة غير المنقطعة) غيبة الزوج
على فقده ،وأرادت االنتظار إلــى أن يتبين أمــره ،عن زوجته -أي تواريه وبعده عنها -ولكن مكانه
أما إذا لم تصبر ،وأراد التفريق ،فإن اإلنفاق عليها معروف ويمكن االتصال به.
وقــد تناولنا في المطلب السابق حكم زوجة
يستمر طيلة فترة البحث والتحري عنه ،ثم ينقطع
ّ
اإلنفاق عنها من بيت المال .وهذا كله إذا لم يكن المفقود (الغيبة المنقطعة) ُوم ــدة تربصها بعد
للمفقود مال ،فإن كان له مال ،فإن الحاكم يأمر فقدانه ،واآلن سنتناول حكم زوجة الغائب (الغيبة
ً
ّ
باإلنفاق منه عليها مقدما على بيت المال ( .)143غير المنقطعة) وأقــوال الفقهاء في ُمــدة تربصها،
•المطلب الثالث
َ
• ُ
المدد في التفريق للغيبة

وطلبت التفريق ورفعت أمرها إلى القاضي ،لذا
قسمنا هذا المطلب على فرعين:

•تمهيد:
ً
ً
أوال :الغيبة لغة :

 -الفرع األول :حكم زوجة الغائب

الغيبة :اس ــم مــصــدر مــن غ ــاب بمعنى َبـ ُـعــد

 الفرع الثاني :مدة تربص زوجة الغائب .•الفرع األول :حكم زوجة الغائب

ّ
ما يهمنا من هذه المسألة هو معرفة ُمدة غيبة

وتــوارى ،وهي خالف الشهادة ،وكل ما غاب عن
َ
العين فهو غ ْيب ،ويقال غابت الشمس وغيرها الزوج عن زوجته وبعده عنها ،وهل باإلمكان معرفة
إذا استترت عن العينَ .
وأغابت المرأة ،وأغيبت مكانه ثم االتصال به ؛ الن معرفة مكانه و إمكان
المرأة إذا غاب زوجها فهي ُمغيب ُوم ِغيبة
ً
ً
ثانيا :الغيبة اصطالحا:

()144

ال يــخــرج المعنى االصــطــاحــي للغيبة عن

االتصال به شرط إلعطاء الزوجة حق التفريق من
عدمه عند عامة الفقهاء .
فهنا نسأل هــل يحق للزوجة طلب التفريق

المعنى اللغوي ،فالفقهاء يستعملونها في غيبة لغيبة الزوج ؟

ُ
ُ
ً
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الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

البد من شروط؟

الجواب جاء في «الشرح الكبير» للدردير في
•القول األول :ليس لزوجة الغائب المطالبة
ّ
فقه المالكية« :لكن الغائب البد من طول غيبته:
بالتفريق .
ّ
وهــذا مذهب الحنفية والشافعية في األصح سنة فأ كثر والبــد من الكتابة إليه :أمــا أن يحضر
أو ترحل امــرأتــه إليه أو يطلق ،فــإن امتنع تلوم له
عندهم والظاهرية والجعفرية(.)145
ّ
فالحنفية عندهم ،ال يجوز التفريق لفقد الزوج ،باالجتهاد وطلق عليه ،وال يجوز التطليق عليه بغير
ّ
ّ
فأولى أن ال يكون هذا الجواز في حال غيبة الزوج كتابة إليه إن علم محله وأمكن الوصول إليه ،والبد
غير المنقطعة المعلوم مكانه .وأنها تبقى زوجته من خوفها على نفسها من الزنى ،ويعلم ذلك -أي
حتى يتبين أمره أو يبلغ العمر الذي ال يعيش أ كثر الخوف من الزنى من جهتها -ال بمجرد شهوتها
منه عادة ،أو حتى يموت أقرانه من أهل بلده.

()146

للجماع»(.)150

•القول الثاني :يرى أن غيبة الزوج تصلح أن
ً
تكون سببا للتفريق إذا طلبت ذلك الزوجة .للدردير« :أي انه ال يطلق على من ترك الوطء
ّ
وهو قول الشافعي في القديم ( ،)147والمذهب لغيبته إال إذا طالت ُمدة الغيبة ،وذلك كسنة
وقال الفقيه الدسوقي تعليقا على هذا القول

عند الحنابلة( ،)148غير أنهم يفرقون بين الغيبة فــأ كــثــر عــنــد أب ــي الــحــســن وه ــو الــمــعــتــمــد -أي
بــعــذر ،وبــيــن الغيبة ب ــدون عــذر .والمعتمد في فــي مــذهــب المالكية -وق ــال (الــغــربــانــي وابــن
المذهب عند المالكية( )149ولكن اشترطوا للقول عرفة)( :السنتان والثالثة ليس بطول ،بل البد
ً
بهذا شروطا سنذكرها عند حديثنا عن مدة تربص من الــزيــادة عليها .والبــد أن تخشى الزنى على
زوجة الغائب لتعلقها بها .
ّ
•الفرع الثانيُ :مدة تربص زوجة الغائب

نفسها ،و يعلم ذلــك منها وتصدق في دعواها
ّ
حيث طالت ُمــدة الغيبة ،وأمــا مجرد شهوتها

علمنا فيما سبق أن القائلين بجواز التفريق لجماع فــا يوجب طالقها ،وزادا على هذين
ً
ً
لغيبة الــزوج من فقهائنا هم المالكية والحنابلة الشرطين شرطا ثالثا وهو اإلرسال إليه ،إن علم
والشافعية في القديم.

محله وأمــكــن الــوصــول إليه واإل فــا يعتبر هذا

والــســؤال هنا كــم تطول مــدة غيبة ال ــزوج عن الشرط ،وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة ،و إال
ً
()151
زوجته حتى يمكنها أن تطلب من القاضي التفريق طلق عليه حاال لعدم النفقة)
ّ
أمــا الحنابلــة فقــد حــددوا ُمــدة غيبــة الــزوج
بسبب هذه الغيبة؟
ً
ً
وهل يكفي مدة الغيبة سببا لطلب التفريق أم بــدون عــذر مشــروع التــي تصلــح أن تكــون ســببا

ُ
ُ
ً
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ً
مقبــوال للتفريــق ،بســته أشــهر فأ كثــر ،فــإذا غــاب ويسيرون شهرا راجعين» (. )154
ُ ّ
( )2سنة فأ كثر ،وبعضهم بثالث سنوات زيادة
المــدة وطلبــت الزوجــة التفريــق أنــذره
هــذه
القاضــي بكتــاب يرســله إليــه يأمــره فيــه بالرجــوع في االحتياط ،واشترطوا إن تخشى الزوجة على
إلــى زوجتــه ،أو نقلهــا إليــه ،فــإن لــم يفعــل فســخ نفسها الزنى ،وان يكتب القاضي للزوج وينذره
ّ
الحاكــم نكاحــه ،وان كان للــزوج عــذر مشــروع فــي بالحضور إلى زوجته ويحدد له ُمدة مناسبة حسب
ّ
غيبتــه ،أمهلــه الحاكــم ولــم يفســخ نكاحــه ولكــن اجتهاده ،فإن تأ كد من وصول اإلنذار وانتهت ُمدته
كــم هــي مــدة إمهال الــزوج الغائــب إذا كانــت غيبته دون أن يحضر فان القاضي يطلق عليه ،وهذا إذا
لعــذر مشــروع؟ لــم يحــدد الحنابلــة مــدة اإلمهــال كانت نفقتها متوفرة ،و إال طلق عليه دون اتخاذ
فــي غيبتــه إذا كان لــه عــذر مشــروع فقــد أطلقــوا اإلجراءات المذكورة بسب فقد النفقة ،أما إذا كان
القــول بقبــول العــذر للغيبــة ( .)152أمــا الشــافعية فــإذا مجهول المكان والــعــنــوان ،وتعذر أشــعــاره بلزوم
قالــوا بقــول الشــافعي القديــم المرجــوح ،فالحكــم الحضور ،فان القاضي يطلقها دون ضرب األجل.
بالتفريــق يكــون بعــد مضــي أربــع ســنوات علــى وهذا كله رأي المالكية .وتحديدهم سنة ،أو ثالث
الغيبــة وبعــد مضــي عــدة الوفــاة.

()153

سنوات لم أجد بقدر اطالعي استنادهم إلى دليل.

( )3أربع سنوات ،وهذا قول الشافعي القديم
•خالصة القول والرأي المختار:
ّ
ّ
أن الذين أعطوا لزوجة الغائب الحق في طلب المرجوح ،وهــذه الـ ُـمــدة هي أقصى ُمــدة الحمل
ُّ
ّ
المدة تتحقق بــراءة الرحم
التفريق قد اختلفوا في الـ ُـمــدة التي بها تتربص عندهم فبمضي هذه
زوجة الغائب على النحو اآلتي:
( )1ستة أشهر فأ كثر إذا كانت غيبة الزوج بغير
ّ
عذر ،إما إذا كانت غيبته بعذر ،فلم يحددوا ٌمدة

على وجه التأ كيد.
•الرأي المختار:

ّ
أرى أن القول بجعل ُمدة تربص زوجة الغائب
كزوجة المفقود أربع سنوات فيه ضرر كبير بالمرأة

بل جعلوها مطلقة وهذا رأي الحنابلة.
ُّ
المدة بستة أشهر هو قضاء ثم هناك فرق بين الغائب والمفقود ،فالمفقود ال
ودليلهم على جعل
ّ
َ َ ّ
ـت ُمدة يعرف مصيره أهــو حي يــرزق أم ميت زاهــق ،أما
عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنه) «إذ وقـ
ً
ستة أشهر للغزاة يغيبون فيها عــن أزواجــهــم ثم الغائب فهو حي يــرزق ،وقد يكون مكانه معروفا،
يرجعون إلى الغزو ،فقد قال (ابــن قدامه) :رحمه ويمكن االتصال به ،وغيبته بال عذر ولم يترك ماال
َ
اهللّ -فوقت -أي عمر -رضي اهلل عنه -للناس في لتنفق منه .ف ِلم تنتظر زوجته أربع سنوات؟؟ على
ً
مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا و يقيمون أربعا ،قول الشافعية ،أو ستة أشهر على قول المالكية

ُ
ُ
ً
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ً
هذا أوال.
ً
ثانيا :أرى أن ما مثلوا له العذر الواجب المبيح أمــا الشــهرين اآلخــرآن فهمــا للذهــاب ولإليــاب
تربــص زوجــة الغائــب الحقيقــة هــي أربعــة أشــهر

لغيبة الزوج متغير بتغير األحوال واألزمان لذا أرى لــذا علــى القاضــي أن يراعــي تطــور األزمــان عنــد
أن تــتــرك ُم ـ ّـدة اإلمــهــال لــلــزوج الــغــائــب المعذور احتســاب ُم ّ
ــدة تربــص الزوجــة.
ً
رابــعــا :من شــروط المالكية لكي يحق لزوجة
حسب اجتهاد القاضي في كل قضية على حدة،
فإذا رأى ان عذرا لغائب ال يستوجب أ كثر من سنة الغائب طلب التفريق هو خوفها من الوقوع في
ّ
الزنى ويعلم ذلك منها وتصدق في دعواها .أقول
لم يمهله أ كثر من سنة وهكذا.
ً
ّ
ثالثا :كما أرى أن تكون أقصى ُمدة إلمهال الزوج أليس في هــذا الشرط حــرج شديد وفيه تضييق
صاحب العذر غير المشروع ستة أشهر ليس أ كثر ،على الــمــرأة و إض ــرار بها بطلب التفريق السيما
ثم يرسل إليه القاضي بالرجوع إلى زوجته أو نقلها من الــزوج الغائب بال عــذر مشروع ثم أن الزوجة
إليه ،فإن لم يفعل فسخ القاضي نكاحه .وذلك قد تحتاج الــزوج ألمر آخر كالشعور باألمن واألمان
لما رواه أبو حفص بإسناده عن عمر بن الخطاب عندما يكون بقربها في بالد تفتقر لألمن أو تكون
(رضي اهلل عنه) أنه سأل ابنته حفصة فقال لها :يا مريضة وبحاجة إلى من يرعاها في مرضها وأسباب
بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت :سبحان أخرى .لذا أرى أن يترك هذا األمر إلى القاضي وهو
ّ
اهلل ،مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال لو ال أني يقدر ظــروف الزوجة وبالتالي يقدر ُمــدة تربصها.
أريد النظر للمسلمين ما سألتك :فقالت خمسة واهلل اعلم.
ّ
•المطلب الرابع:
أشهر ،ستة أشهر .فوقت للناس في مغازيهم ستة
ً
ّ
• ُمدة تربص زوجة األسير والمحبوس
أشهر :يسيرون شهرا ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون
ً
إذا رفعت زوجة األسير أو المحبوس أمرها إلى
شهرا راجعين(.)155
القاضي مطالبة بالتفريق فهل يحق لها ذلك ؟ وما
ووجه االستدالل بهذا األثر من وجهين:
ّ
ُّ
ّ
المدة التي يمهل فيها األسير والمحبوس؟
األول :أن سيدنا عمر وقت ُمدة ستة أشهر للغزاة
يغيبون عن أزواجــهــم ثم يرجعون إلــى الغزو وهم

إن حكم زوجــة األسير والمحبوس مثل حكم

أصحاب عذر مشروع ،فما بالك بصاحب العذر زوجة المفقود والغائب من جهة حقها في طلب
غير المشروع؟

التفريق.

ُّ
المدة التي يمهل فيها األسير والمحبوس
أما
الثانــي :التدقيــق فــي هــذا األثــر يوصلنــا إلــى
ُّ
ّ
المدة
أن ســيدنا عمــر (رضــي اهلل عنــه) جعــل ُمــدة وتؤمر الزوجة بانتظار عودتهما خاللها ،هذه

ُ
ُ
ً
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إمهال المفقود وتربص زوجته .فإذا مضت
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•الرأي المختار :
القول القائل بحق زوجــة األسير أو المحبوس

ولــم يحضر األســيــر ولــم يــخــرج الــمــحــبــوس ،فـ ّـرق طلب التفريق هــو اخــتــيــاري الن مبنى التفريق
القاضي بينهما .وهي فرقة فسخ كما ان فرقة زوجة لفقد الزوج وغيبته هو تضرر الزوجة بفقد زوجها أو
المفقود فسخ.

غيبته ،وان دفع الضرر عنها بتمكينها من طلب

وعــلــى ه ــذا ف ــإن زوج ــة األســيــر أو المحبوس التفريق .وهــذا المعنى متحقق في زوجــة األسير
تتربص أربع سنين ،فإذا مضت ولم يحضر ،ولم والمحبوس ،كما هو متحقق في زوجــة المفقود
يخرج المحبوس ،فرق القاضي بينهما .وهذا رأي والغائب ،فالزوجة تتضرر بابتعاد الــزوج وغيبته
الحنابلة (.)156

عنها بغض النظر عن قصده و إرادته بهذا االبتعاد

أما المالكية فقالوا (:وتبقى زوجة األسير وزوجة والغياب ،أي سواء أراده ،ام لم يرده،
ُّ
المدة التي يمهل فيها األسير أو المحبوس
أما
المفقود في أرض الشرك للتعمير ،أي إلى المدة
التي يمكن أن يعيشها الزوج وال يعيش أ كثر منها فهي أربع سنوات وهي مدة إمهال المفقود وتربص
ً
غــالــبــا ،وق ــدرت بسبعين سنة أو ثمانين ،وهــذا زوجته وال يقال ما فائدة جعل المدة أربع سنوات،
كله إن دامت نفقتها و إال فلهما التطليق ،كما لو وقــد يحكم على الــزوج بالحبس عشر سنوات أو
خشيتا الزنى فإن لهما التطليق ولو كانت نفقتهما أ كثر فلماذا ال تمكن
دائمة) (.)157

الزوجة من التفريق قبل مضي األربع سنوات؟

فاألسير المسلم في يد األعــداء ،حكمه حكم الجواب قد يصدر العفو عنه قبل مضي المدة،
المفقود في أرض الشرك ،حيث تنتظر كل منهما وهــذا مــا نالحظه فــي زماننا حيث يصدر رئيس
ّ
بلوغ زوجيهما العمر الــذي ال يعيشان أ كثر منه الدولة العفو عن المسجونين عما تبقى من ُمدة
ً ُّ
غالبا ،وقـ ِـد َر ببلوغ سبعين أو ثمانين سنة ،إال إذا حبسهم .واهلل اعلم.
خشيت الزوجة على نفسها الزنى فلها أن تطلب
التطليق دون انتظار للتعمير ،أي دون بلوغ الزوج
العمر الــذي ال يعيش أ كثر منه .على أن يكون
ّ
طلبها التفريق بعد أسره ُبمدة سنة كما قالوا في
طلب التفريق لغيبة الزوج حيث اشترطوا مضي
سنة فأ كثر على غيبة الزوج

*

*

*
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الخاتمة

ً
مــكــان ال ــزوج مــقــدورا عليه ،مما يستلزم تقليل
ّ
تقدير بعض المدد ،السيما ُمــدة الغيبة والفقد ؛
لرفع الضرر عن المرأة ،مع مراعاة عدم غبن حق

أهم النتائج التي خرجت بها من هذه الدراسة  :المفقود والغائب .
ً
ّ
وختاما اســأل اهلل الهداية والتوفيق لما يحبه
 -1الـ ُـمــدة هــي:الــغــايــة مــن الــزمــان ،والمعنى
ويــرضــاه ،والرحمة والغفران في يــوم ،نطمح أن
االصطالحي ال يخرج عن المعنى اللغوي.
َّ
 -2للزواج مقاصد جليلة ،ولكن التفريق بين نستظل بظله ،يوم ال ِظل إال ظله.
الزوجين ال تقل عنها أهمية ؛ ألنه السبيل األخير
لرفع الضرر الذي قد يقع على احد الزوجين ،وقد
يــكــون سبيال لحماية المجتمع مــن االنــحــراف
والوقوع في الرذيلة .
ُ
ّ
 -3لكل فرقة من فرق الــزواج ُمــدة خاصة بها
تختلف بمقدارها عــن غيرها مــن الــفــرق ،تبعا
الختالف ظروف كل فرقة.
 -4بعض ُمدد الفرق منصوص عليها ،كاإليالء
والــظــهــار والــلــعــان ،وبعضها اجــتــهــاديــة كالفرقة
للعيب وللغيبة وللفقد وكذا لألسر والحبس .
 -5ال يجوز تمديد المدد الشرعية المنصوص
َ
ّ
عليها؛ اذ يعد ذلك اجتهادا ،وال اجتهاد في مورد
النص ،كما ان التمديد بالمدد االجتهادية قد
تلحق ضررا بالمرأة والمجتمع .
 -6بعض ُ
المدد االجتهادية بحاجة إلى إعادة
النظر فيها ً
بناء على قاعدة تغير األحــكــام بتغير

األزمــان؛ إذ بنيت بعض اجتهادات الفقهاء على
أس ــاس صعوبة االتــصــال ،ونــظــرا لتطور الحياة،
وتقدم التقنيات ،إذ بات االتصال ميسورا ،ومعرفة

*

*

*
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وثــبــت عــجــزه عــن أداء حــقــوق زوجــتــه ،ورفعت
أمرها إلى القضاء مطالبة بالتفريقّ ،فرق القاضي
بينهما .

ً
منح الشارع الحكيم حقوقا للمرأة كزوجة ،كما
منحها حق المطالبة بهذه الحقوق إذا ما ّفرط الزوج الزمنية كحق للزوج يمنحه القاضي إلمهاله ،فإذا
ّ
هــكــذا حــاولــت هــذه الــدراســة أن تــبــرز الـ ُـمــدة

فيها .وحرص القضاء على حماية هذه الحقوق ،ثبت عجزه عن األداء فلها حق المطالبة بالتفريق.
كما حــرص على حفظ كيان األس ــرة مــن الهدم،
ّ
بإمهال الزوج ُمدة زمنية ؛ألداء حقوقها سواء أ كانت

هذا ،وقد قام الباحث في هذه الدراسة بتعريف
ّ
ال ـ ُـم ــدة فــي الــلــغــة واالص ــط ــاح ،مبينا األ لــفــاظ
المرادفة لها وأنواعها ،ثم درج الـ ُـمــدد المتعلقة
ُ
بالفرقة الالزمة بحكم الشرع في المبحث األول،
والـ ُـمــدد المتعلقة بالزوج المعيب ،أو الغائب أو

هذه الحقوق مالية أم غير مالية.
ُّ
المدة الزمنية تلج في فروع كثيرة
ولما كانت
ُ
مــن مــســائــل فــقــه األسـ ــرة ،الســيــمــا مــوضــوع ف ـ َـرق
ً
الزواج ،و ولما كان الباحث مقيدا بحدود البحث المفقود أو األســيــر أو المحبوس ،فــي المبحث
الــمــعــروفــة ؛ لــذا فــقــد اخــتــار أهــم مسألتين فيه الثاني تحت عنوان التفريق القضائي ،ثم ختم
ً
وجعلهما أنموذجا لبقية المسائل األخــرى التي البحث بخاتمة ،ذكر فيها أهم النتائج التي خرج
ضمها في مؤلف خاص به ،وهاتان المسألتان بها من هذه الدراسة ،مع مقترح يفيد بضرورة تغير
ُ
هما :األولى في ف َرقة الزمة بحكم الشرع ،والثانية بعض األحكام االجتهادية تبعا لتطور العصر ،ووفقا
في التفريق القضائي.

ُّ
المدة الزمنية
فهذه الدراسة تسلط الضوء على
التي يمهلها القاضي للزوج الــذي فـ ّـرط في أداء
ً
ًّ
موليا أو مظاهرا ،أو
حقوق زوجته ،فإذا كان الزوج
ّ
العن زوجته وأراد أن ينفي حملها منه ،أو كان في
ًّ
ّ ً
ً
خصيا،
عنينا أو مجبوبا ً أو
الزوج عيبا ،كأن يكون
ً
ً
أو كان غائبا انقطع خبره ،أو مفقودا ال يعلم حاله،
ً
أو أسيرا طال أســره ،وتضررت زوجته بغيبته ،أو
ً
محبوسا حبسا مؤبدا ،ففي هذه الحاالت كلها،
ُّ
ّ
المدة،
يمهله القاضي ُمدة زمنية ،فإذا انقضت

لقاعدة ّ
تغير األحكام بتغير األزمان .

*

*

*
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الهوامش

ص.879
( )10الــمــوســوعــة الفقهية الــكــويــتــيــة/ج :44
ص.102

( )1المعجم الــوســيــط ،إخ ــراج مجمع اللغة

( )11طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية

العربية بالقاهرة ،الناشر :دار الدعوة2004 ،م ،ط/ 4للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد
ج:2ص.629

النسفي الحنفي ،ت  537هـ ،دار النفائس ط،1

( )2الــكــلــيــات(مــعــجــم ف ــي المصطلحات سنة 1416هـ1995-م  /ص. 122
والــفــروق اللغوية) ،ألبــي البقاء ،أيــوب بن موسى

( )12الــمــوســوعــة الفقهية الــكــويــتــيــة/ج:36

الحسيني الكفوي،ق 1094هـ ـــ1683-م تحقيق ص.286
د.ع ــدن ــان درويـ ــش ومــحــمــد الــمــصــري ،مؤسسة

( )13القاموس المحيط /للفيروز آبادي ،مجد

الرسالة للطباعة والنشر  -لبنان ،ط 1419 ،2هـ -الــديــن محمد بــن يــعــقــوب ،دار الــجــيــل،ط:بــا،
1998م  /ج:4ص. 307
( )3الموسوعة الفقهية(ط .أوقاف الكويت)/

ج:4ص 234-233مادة زمن.
( )14التعريفات ،للجرجاني (علي بن محمد

وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية-الكويت /ط 1بــن علي الــزيــن الــشــريــف الــجــرجــانــي) ت 816ه
1417ه ـــ 1996-م ،مطابع دار الصفوة للطباعة ضبطه وصححه جماعة مــن العلماء بــإشــراف
والنشر /ج:36ص. 286
()4الحج.5/
()5البقرة . 282/
()6األعراف . 34/
( )7الموسوعة الفقهية الكويتية/ج:36ص
. 286
( )8النساء. 102/

الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،ط1
1403هـ1983-م  /ص152
( )15مــعــجــم ال ــف ــروق الــلــغــويــة /ألبـ ــي هــال
العسكري /ص.226
( )16المعجم الوسيط /ج:2ص . 692
( )17يــنــظــر الــجــامــع ف ــي الــفــقــه اإلس ــام ــي
(المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم)/

( )9ال ــم ــف ــردات ف ــي غ ــري ــب الـ ــقـ ــران /ألبــي للدكتور عبد الــكــريــم زيـ ــدان /الطبعة الــرابــعــة،
القاسم الحسين بن محمد المعروف بـ(لراغب 143هـ2012-م،مؤسسة الرسالة،بيروت -لبنان/
األصفهاني)/ق:مركز الدراسات والبحوث بمكتبة ج :7ص339
نــزار مصطفى  /الناشر مكتبة نــزار مصطفى ج:2

( )18المصدر السابق :ج  :7ص.341
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( )19لسان العرب /البن منظور ،جمال الدين المتوفى سنة 965هـ ،طبع جامعة النجف الدينية
محمد بن مكرم األنصاري ،المتوفى سنة 711هـ  /ج:2ص .175
طبعة مــصــورة عــن طبعة ب ــوالق ،ال ــدار المصرية
للتأليف والترجمة /ج:18ص43-42

( )25كشاف القناع عن متن اإل قناع ،للشيخ
مــنــصــور بــن إدريـ ــس الــحــنــبــلــي /الــمــتــوفــى سنة

( )20بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  /لإلمام 1051هـ ،المطبعة الشرقية بمصر،الطبعة األولى سنة
عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 1319ه ـــ ،ومتن اإل قناع للشيخ شــرف الدين أبي
الملقب بملك العلماء،المتوفى سنة 578هـــ ،النجا المقدسي الحجاوي الصالحي الدمشقي/
الطبعة األول ــى سنة 1328-1327ه ـ ـــ بالمطبعة ج :3ص.217 - 216
الجمالية بمصر /ج :3ص.161

( )26ينظر :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

( )21منتهى المنهاج مع شرحه مغني المحتاج في الفقه على مذهب اإلمــام الشافعي ،تأليف
 /شــمــس ال ــدي ــن ،مــحــمــدبــن احــمــد الخطيب شمس الدين محمد بن ابــي العباس أحمد بن
الشربيني الشاعي (المتوفى 977:ه ـــ) ،الناشر حمزة بن شهاب الدين الرملي المتوفى سنة 1004هـ،
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـــ1994-م /ج :3ومعه حاشية أبــي الضياء نــور الدين الشبراملي
ص.343

القاهري المتوفى سنة 1087هـ مطبعة مصطفى

( )22بــدايــة المجتهد ونــهــايــة المقتصد  /البابي الحلبي ،ســنــة1357هـــ/ .ج :7ص،64
ابو الوليد ،محمد بن احمد بن رشد الشهير بابن الشرح الصغير على اقرب المسالك إلى مذهب
رشد الحفيد( ،المتوفى 595هـ) تحقيق:صبحي اإلمــام مالك  /أبو البركات ،احمد بن محمد بن
حسن حــاق ،ط  1415 ،1هـــ ،مكتبة ابــن تيمية احمد الــدرديــر الــعــدوي( /ت1201هـــ)الــمــحــقــق:
-القاهرة /ج:2ص.82

د .مصطفى كمال وصفي ،ج:1ص ،478شرائع

( )23المغني /تأليف اإلمام أبي محمد عبد اإلسـ ــام /فــي مسائل الــحــال وال ــح ــرام .تأليف
اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة المحقق الحلي الشيخ جعفر بن الحسن الحلي،
620هـــ ،طبع إدارة المنار بمصر  -الطبعة الثالثة المتوفى سنة 771هـ ،ج3ص.85
سنة 1367هـ.وهو شرح لمختصر أبي القاسم عمر
بن حسين بن عبد اهلل الخرقي  /ج:7ص .298

( )27البدائع /ج:3ص ،121الــروض النضير
شرح مجموع الفقه الكبير ،تأليف القاضي شرف

( )24الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ،الدين الحسين بن احمد بن الحسين السياغي
للشهيد السعيد زيــن الــديــن الجعبي العاملي اليمني الصنعاني المتوفى سنة 1221هـ  -مطبعة
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السعادة بمصر ،الطبعة األولى سنة 1347هـ/ج :4لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني
ص.450-449

المتوفى سنة 852هـ -المطبعة السلفية بالقاهرة

( )28المحلى  /لإلمام أبي محمد علي احمد /.ج :9ص ،427ونيل االوطار شرح منتقى األخبار
بن حزم المتوفى سنة 456هـ ،منشورات المكتب من أحاديث سيد األخيار،،للشيخ اإلمام المجتهد
للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت /ج :10ص .42

محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،المتوفى سنة

( )29سورة البقرة226/

1255هـــ ،بالمطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة

( )30المغني/البن قدامة/ج :7ص. 300

سنة  1357هـ  /ج :6ص 257

( )31الــجــامــع ألحــكــام الــقــران.ألبــي عبد اهلل

( )38بــدايــة الــمــجــتــهــد /الب ــن رش ــد  /ج:2

محمد بــن احــمــد األنــصــاري الــقــرطــبــي ،الطبعة ص .84
الــثــالــثــة ،دار الــكــتــاب الــعــربــي للطباعة والنشر

( )39البدائع /للكاساني  /ج :3ص،171

 مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1367ه ـــ ،حاشية الدسوقي على الــشــرح الكبير ،للعالمةج:3ص.104

شــمــس الــديــن الــشــيــخ مــحــمــد عــرفــة الــدســوقــي

( )32الــمــغــنــي/البــن ق ـ ــدام ـ ــة/ج ،319 :7المتوفى سنة  ،1230وهذه الحاشية مطبوعة مع
المجموع شرح المهذب ،لإلمام محي الدين بن الــشــرح الكبير/للدر ديـ ــر/ج :2ص ،428نهاية
شــرف النووي المتوفى سنة 676هـــ ،والمهذب المحتاج/للرملي/ج :7ص ،72المغني /البن
تأليف أبــي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف قدامه/ج  :7ص ،319الروضة البهية شرح اللمعة
الشيرازي سنة 476هـ-مطبعة العاصمة /القاهرة ،الدمشقية للعاملي/ج :2ص.178
ج:16ص .300
( )33أحكام القران-لإلمام أبي بكر احمد بن
علي الــرازي المشهور بالجصاص المتوفى سنة

( )40نهاية المحتاج/للرملي/ج :7ص. 72
( )41نفس المصدر السابق :ج:7ص.73
( )42الجامع فــي الفقه اإلســامــي /للدكتور

370هـ مطبعة األوقاف اإلسالمية في دار الخالفة عبد الكريم زيدان/ج:7ص.263
العلية باألستانة سنة1335هـ /ج 1:ص.357:
( )34البدائع /للكاساني  /ج :3ص.171

( )43المغني /البن قدامه/ج  :7ص.319
( )44مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني،

( )35أحكام القرآن للقرطبي /ج :3ص. 105

الخطيب ،من أعيان علماء الشافعية في القرن

( )36أحكام القرآن للقرطبي /ج :3ص.105

العاشر الهجري  -دار إحــيــاء الــتــراث العربي -

( )37فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،لبنان/ج:3ص .349
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( )45حاشية الــدســوقــي على الــشــرح الكبير القدير وتكملته شرح الهدية .وهما مطبوعان مع
للدردير /ج :2ص.428
( )46المغني /البن قدامة /ج :7ص.324

كتاب الهدية / .ج :3ص. 247
( )56مغني المحتاج  /للشربيني - ،دار إحياء

( )47المغني /البــن قدامة /ج :7ص .324التراث العربي  -لبنان/ج:3ص .349
مغني المحتاج/ج :3ص .350رد المحتار على

( )57المغني /البن قدامة /ج :7ص.390

الــدر المختار شــرح تنوير األبصار للفقيه محمد

( )58يــنــظــر :الــبــدائــع /ج،247 -246 :3

أمين الشهير بابن عابدين ،المتوفى سنة 1252ه ،المبسوط ،تأليف العالم الزاهد شمس األئمة أبي
وهو مطبوع مع الدر المختار في مطبعة مصطفى بكر محمد السر خسي ،الكافي للحاكم الشهير
البابي الحلبي وأوالده بمصر  -الطبعة الثانية الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية في الفقه الحنفي
1386ه ـــ/ج :3ص ،324حاشية الدسوقي على .مطبعة السعادة بمصر سنة  ،1324و شرح لكتاب
الشرح الكبير للدر دير /ج :3ص .176

شمس األئمة السرخسي ،والسير الكبير لإلمام

( )48البدائع/ج:3ص.176

محمد الشيباني صاحب أبــي حنيفة المتوفى

( )49المغني /البن قدامة /ج :7ص.319

سنة189هـ بتحقيق الدكتور صالح الدين المنجد

( )50ينظر المصدر السابق :ج :7ص328

 -مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية .السير الكبير،

( )51الدر المختار /ج:3ص ،482والمغني  /لإلمام :ج :7ص. 47-46
ج :7ص.390
( )52الشرح الصغير للدردير/ج:1ص . 492
( ))53نهاية المحتاج/للرملي/ج :7ص.97

( )59ينظر :الشرح الصغير للدردير /ج :1ص
. 493 -492
( )60ينظر:نهاية الــمــحــتــاج/ج :7ص ،116

( )54الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية /والمهذب وشرح المجموع/ج :16ص ،416- 415
ج :2ص.181
( )55فتح القدير /تأليف اإلمــام كامل الدين

ومغني المحتاج/ج :3ص. 381 -380
( )61ينظر :الــمــغــنــي/ج :7ص .424كشاف

المعروف بابن الهمام الحنفي  /المتوفى سنه القناع/ج :3ص. 252-251
861ه /م ــع تكملته -ال ــج ــزء الــســابــع والــجــزء

( )62ينظر :شــرح األزه ــار المنتزع من الغيث

الثامن /-لمؤلفها شمس الدين المعروف بقاض المدرار ،لإلمام عبد اهلل بن أبي القاسم الشهير بابن
زادة /المتوفى سنة 998هـ/.وهذه التكملة تسمى مفتاح ،وكتاب األزهار من تأليف اإلمام المهدي
نتائج األفــكــار فــي كشف الــرمــوز واألسـ ــرار .وفتح أحمد بن يحي المرتضى ،وقد شرحه بكتاب سماه
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بالغيث المدرار واإلمام المهدي توفي سنة 840هـ

( )74البدائع /ج :3ص. 229

وابن مفتاح توفي سنة 877هـ /ج :2ص.518

( )75نهاية المحتاج/ج:7ص  ،79البدائع /

( )63ينظر:شرائع اإلسالم /ج :3ص.95
( )64الــروضــة البهية /ج :2ص ،186شرائع
اإلسالم /ج :3ص.99
( )65الشرح الكبير /للدردير/ج :2ص. 464
( )66مغني الــمــحــتــاج  /لــلــشــربــيــنــي/ج:3
ص. 377-376

ج :3ص ،235المغني/ج :7ص.349
( )76الشرح الكبير /للدردير/ج :2ص. 440
( )77حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
للدر دير /ج:2ص . 440
( )78جــامــع الــتــرمــذي (ســنــن الــتــرمــذي)،
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك

( )67المغني/ج :7ص.435

الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى 379هـ) المحقق

( )68المجادلة. 2 /

بشار عــواد معروف ،الناشر دار الغرب اإلسالمي

( )69ل ــس ــان ال ــع ــرب /الب ـ ــن مــنــظــور /ج- :6بيروت 1988م /ج: 4ص. 389
ص. 200-12

( )79الــمــغــنــي /البـ ــن قــدامــه /ج،349 :7

( )70غاية المنتهى فــي الجمع بين اإل قناع البدائع /ج :3ص.235
والمنتهى /تأليف الفقيه العالمة الشيخ مرعي بن

( )80الشرح الصغير للدردير /ج :1ص .484

يوسف الحنبلي المتوفى سنة 1033هـ /واإل قناع

( )81الشرح الصغير للدردير /ج :1ص .484

مــؤلــفــه مــوســى بــن احــمــد بــن مــوســى الــحــجــاوي

( )82الجامع في الفقه اإلســامــي /للدكتور

المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة عبد الكريم زيدان /ج :8ص . 302
 . 968أمــا مؤلف المنتهى فهو محمد بــن عبد

( )83البدائع /ج :3ص. 235

العزيز القنوجي المصري الشهير بابن النجار،

( )84المغني /البن قدامه /ج :7ص . 349

وتوفي في حدود سنة 980هـ  /ج:3ص . 10

( )85ال ــروض النضير شــرح مجموع الفقه

( )71الــجــامــع فــي الــفــقــه اإلس ــام ــي /ج :8الكبير /تأليف القاضي شرف الدين الحسين
ص ِ. 252

ب ــن اح ــم ــد ب ــن الــحــســيــن الــســيــاغــي الــيــمــنــي

( )72فتح القدير/للكمال بن الهمام /ج :3الصنعاني /المتوفى سنة 1221ه ـــ  -مطبعة
ص .224

السعادة بمصر  /الطبعة األولى  /سنة 1347هـ .

( )73مغني المحتاج  /للشربيني /ج :3ص ج:3ص. 496-495
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()103يــنــظــر :البدائع /ج:2ص،325-323

( )87الــمــجــمــوع ش ــرح الــمــهــذب  /لــإمــام الــهــدايــة/ج :3ص ،265الــفــتــاو ى العالمكيرية
النووي /ج:15ص.421

المعروفة الهندية /،تأليف جماعة مــن علماء

( )88الجامع في الفقه اإلسالمي /ج :8ص الهند األع ــام فــي الــقــرن الــحــادي عشر للهجرة
. 252

بتكليف من السلطان المظفر محي الدين محمد،

( )89المغني /البن قدامه /ج :6ص  - 650وفقا لمذهب الحنفية .وطبعت بالمطبعة األميرية
. 651
( )90المحلى  /البن حزم /ج:10ص. 109
( )91نيل االوطار/للشوكاني/ج:6ص.157
( )92طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية /
للنسفي /ص. 47
( )93المغني /البن قدامه /ج ،652 :6مغني
المحتاج  /للشربيني/ج :3ص. 202

ببوالق ،مصر سنة 1310ه /ج:1ص .523
( )104الــجــامــع فــي الــفــقــه اإلس ــام ــي /ج:9
ص .58
( )105ينظر :البدائع /ج :2ص،325 -323
الهداية /ج :3ص.265
( )106الــجــامــع فــي الــفــقــه اإلس ــام ــي /ج:9
ص . 58

( )94المعجم الوسيط/ج:2ص . 639-638

( )107البدائع /ج :2ص. 325-323

( )95مغني الــمــحــتــاج  /لــلــشــربــيــنــي/ج:3

( )108الــجــامــع فــي الــفــقــه اإلس ــام ــي /ج:9

ص. 202
( )96الـ ــدر الــمــخــتــار ورد الــمــحــتــار /الب ــن
عابدين/ج: 3ص. 494

ص . 58
( )109ينظر:البدائع /ج :2ص. 325-323
( )110ينظر:البدائع /ج :2ص .327الهداية/

( )97الشرح الكبير /للدردير/ج :2ص . 278ج :3ص ،265الفتاو ى الهندية/ج:1ص. 525
( )98لــســان ال ــع ــرب /البـ ــن مــنــظــور /ج:8
ص ،251المعجم الوسيط/ج:1ص . 238

( )111ينظر:المصادر السابقة نفسها .
( )112الشرح الكبير /للدردير/ج:2ص،280

( )99طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية /وحــاشــيــة الــصــاوي على الــشــرح الصغير (بلغة
للنسفي /ص. 47
( )100البدائع  /للكاساني /ج :2ص. 325
()101البدائع /ج :2ص .322
( )102البدائع /ج :2ص .327

الــســالــك ال ق ــرب الــمــســالــك) /لــلــدرديــر /ج:1
ص.427- 425
( )113الشرح الكبير /للدردير/ج:2ص- 280
. 282
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( )114الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي
/ج:1ص.426
( )115الشرح الصغير للدردير /ج:1ص.423

()132الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/
ج :2ص. 156
( )133الـبــدائــع /للكاساني /ج:6ص،196

( )116نــهــايــة الــمــحــتــاج /لــلــرمــلــي  /ج :6الــمــهــذب م ــع شـ ــرح الــمــجــمــوع /لــلــشــيــرازي /
ص  ،208مغني المحتاج  /للشربيني/ج :3ج:16ص ،611المغني/البن قدامة /ج :7ص،326
ص. 207- 206
( )117نــهــايــة الــمــحــتــاج /لــلــرمــلــي  /ج:6

المحلى/البن حزم :ج :10ص. 134-1233
( )134الشرح الكبير للدردير/ج :2ص483

ص  ،208مغني الــمــحــتــاج /للشربيني/ج. :3كــتــاب األم /لــإمــام الشافعي ،المتوفى ،204
ص207- 206

برواية الربيع بن سليمان المرادي ،الطبعة األولى،

( )118كشاف القناع/ج :3ص62

سنة  -1381شركة الطباعة الفنية المتحدة-

( )119كشاف القناع/ج :3ص62

القاهرة  /ج :5ص ،239و كشاف القناع /ج:3

( )120شرح منتهى االرادات /ج:3ص.86

ص.267

( )121كشاف القناع/ج :3ص.63
( )122كشاف القناع/ج :3ص.63

( )135الــفــتــاو ى ال ــه ــن ــدي ــة/ج:2ص ،300
الهداية/ج :4ص.445

( )123كشاف القناع/ج :3ص.63

( )136الــســنــن الكبرى/للبيهقي ،كتاب

( )124كشاف القناع/ج :3ص.63

الــعــدد ،بــاب مــن قــال ام ــرأة المفقود امــرأتــه حتى

( )125شرح االزهار/ج :2ص. 311-300

يأتيها يقين وفاته (( ،)445/7ح ،)15973قال

( )126الروضة البهية في فقه الجعفرية/ج :2اال لباني عنه في السلسلة الضعيفة :ضعيف جدا
ص. 125
( )127ل ــس ــان الـ ــعـ ــرب ،البـ ــن مــنــظــور /

ً(( ،)234/6ح.)29931
( )137مصنف عبد الرزاق /أبو بكر عبد الرزاق

ج :4ص  ،335-334الــمــعــجــم الــوســيــط /بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني
ج:2ص. 704-703

ت 211هـــ ،المحقق :حبيب الرحمن االعظمي)،

( )128البدائع :للكاساني /ج:6ص. 196

الناشر :المجلس العلمي  -الهند ،ط1403 2ه/

( )129الشرح الصغير للدردير/ج:1ص.507

ج :3ص. 90

( )130مغني المحتاج /ج:3ص.26

( )138الهداية وفتح القدير /ج :4ص. 445

( )131كشاف القناع /ج:2ص.590

( )139مغني المحتاج /ج:3ص. 27-26
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( )140الشرح الكبير للدردير/ج :2ص.483

()154المغني/ج:7ص. 31

( )141كشاف القناع /ج:3ص .266

( )155السنن الكبرى  /البيهقي :ج:9ص،29

( )142شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك المغني ألبن قدامة. 240/ 1٠
 /مــلــتــزم الــطــبــع والــنــشــر عــبــد الــحــمــيــد أحمد

( )156كشاف القناع /ج:3ص .115-114

حنفي  -القاهرة/ج:3ص ،99كشاف القناع /

( )157الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي

ج:3ص .266
( )143الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/
ج:2ص. 159-158

 /ج:2ص.482
( )158الــجــامــع فــي الفقه االســامــي /ج :8
ص446

( )144لسان العرب البن منظور /ج:2ص-147
 ،148والمعجم الوسيط /ج :2ص. 674-673
( )145البدائع /للكاساني :ج:6ص.،196كتاب
األم /لإلمام الشافعي /ج :5ص ،239المحلى/
البــن حــزم /ج :10ص .109والــفــصــول الشرعية /
لمحمد ج ــواد مغنية ،الــنــاشــر ،المكتبة األهلية
للطبع والترجمة 1991م المادة :140ص. 67
( )146البدائع /للكاساني :ج:6ص.196
( )147كــتــاب األم /لــإمــام الشافعي /ج:5
ص.239
( )148المغني/البن قدامة /ج :7ص.31
( 149الشرح الكبير للدردير/ج :2ص.431
( )150الشرح الكبير للدردير/ج :2ص.431
( )151الشرح الكبير للدردير و حاشية الدسوقي
/ج.431 :2
( )152كشاف القناع /ج:3ص .115-114
( )153كــتــاب األم /لــإمــام الشافعي /ج:5
ص.239

*

*

*
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المصادر والمراجع

( )6الــجــامــع ألحــكــام الــقــران/البــي عــبــد اهلل
محمد بــن احــمــد األنــصــاري الــقــرطــبــي ،الطبعة
الثالثة ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر-

( )1األم /لإلمام الشافعي  /المتوفى  204هـ /مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1367هـ .
برواية الربيع بن سليمان المرادي  /الطبعة األولى،

( )7جامع الترمذي(سنن الترمذي)  /محمد

سنة  1381هـ /شركة الطباعة الفنية المتحدة /ب ــن عــيــســى ب ــن سـ ــورة ب ــن مــوســى ب ــن الــضــحــاك
القاهرة.

الترمذي  /أبو عيسى (المتوفى 379هـ) المحقق

( )2أحكام القرآن /لإلمام أبي بكر احمد بن بشار عواد معروف /الناشر دار الغرب اإلسالمي /
علي الرازي /المشهور بالجصاص /المتوفى سنة بيروت 1988م.
370هـ ،مطبعة األوقاف اإلسالمية في دار الخالفة
العلية باألستانة /سنة 1335هـ .

( )8الجامع في الفقه اإلسالمي (المفصل في
أحكام الــمــرأة والبيت المسلم) /للدكتور عبد

( )3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  /لإلمام الكريم زيدان  /الطبعة الرابعة 1433 ،هـ2012-م،
عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنان.
الملقب بملك العلماء ،المتوفى سنة 578هـــ،

( )9حاشية الــدســوقــي على الــشــرح الكبير/

الطبعة األولــى سنة 1328-1327هـ ـــ ،بالمطبعة للعالمة شــمــس الــديــن  /الــشــيــخ محمد عرفة
الجمالية بمصر .

الدسوقي  /المتوفى سنة هـ 1230/وهذه الحاشية

( )4ب ــداي ــة الــمــجــتــهــد ونــهــايــة الــمــقــتــصــد  /مطبوعة مع الشرح الكبير/للدردير.
أبو الوليد ،محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن

( )10رد الــمــحــتــار عــلــى ال ــدر الــمــخــتــار شــرح

رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد( ،المتوفى تنوير األبصار  /للفقيه محمد أمين الشهير بابن
595هـــ) الناشر  /دار الحديث  -القاهرة ب ط /عابدين /المتوفى سنة 1252هـــ /وهو مطبوع مع
2004-1425م .

الدر المختار في مطبعة مصطفى البابي الحلبي

( )5التعريفات  /للجرجاني (علي بن محمد وأوالده بمصر  /الطبعة الثانية 1386هـ.
بــن علي الــزيــن الشريف الجرجاني) ت 816ه،

( )11الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير/

ضبطه وصححه جماعة من العلماء ،بإشراف تأليف القاضي شرف الدين الحسين بن احمد بن
الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،ط 1الحسين السياغي اليمني الصنعاني /المتوفى
1403هـ1983-م.

سنة 1221هـ ـــ ،مطبعة الــســعــادة بمصر /الطبعة
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األولى /سنة 1347هـ.
( )12الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية /
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بالدردير /المتوفى سنة  1201هـ.
( )19الشرح الصغير على اقرب المسالك إلى

للشهيد السعيد زين الدين الجعبي العاملي  /مــذهــب اإلم ــام مــالــك  /ابــو الــبــركــات ،احــمــد بن
المتوفى سنة 965ه /طبع جامعة النجف الدينية .محمد بن احمد الدردير العدوي( /ت1201هـــ)
( )13السلسلة الضعيفة/لأللباني ،محمد المحقق :د .مصطفى كمال وصفي .
نــاصــر الــديــن بــن الــحــاج ن ــوح األ لــبــانــي ،مكتبة
المعارف ،الرياض.

( )20طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية
/للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد

( )14السنن الكبرى/للبيهقي الحافظ أبي النسفي الحنفي ،ت  537هـ ،دار النفائس ط،1
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  -الطبعة سنة 1416هـ1995-م .
األول ـ ــى ،ســنــة 1347ه ،بمطبعة مــجــلــس دائ ــرة
المعارف العثمانية ،بحيدر آباد الدكن بالهند .

( )21غاية المنتهى فــي الجمع بين اإل قناع
والمنتهى /تأليف الفقيه العالمة الشيخ مرعي بن

( )15شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام يوسف الحنبلي المتوفى سنة 1033هـ /واإل قناع
/تأليف المحقق الحلي ،الشيخ جعفر بن الحسن مــؤلــفــه مــوســى بــن احــمــد بــن مــوســى الــحــجــاوي
الحلي المتوفى سنة 771هـ .

المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة

( )16شرح األزهار المنتزع من الغيث المدرار  . 968 /أمــا مؤلف المنتهى فهو محمد بــن عبد
لإلمام عبد اهلل بن أبي القاسم الشهير بابن مفتاح /العزيز القنوجي المصري الشهير بابن النجار،
وكتاب األزهــار تأليف/اإلمام المهدي أحمد بن وتوفي في حدود سنة 980هـ .
يحي المرتضى ،وقد شرحه بكتاب سماه بالغيث

( )22الفتاو ى العالمكيرية المعروفة الهندية

المدرار واإلمام المهدي  /المتوفى سنة 840هـ  / /تأليف جماعة مــن علماء الهند األع ــام في
وابن مفتاح /المتوفى سنة 877هـ.

القرن الحادي عشر للهجرة بتكليف من السلطان

( )17شرح الزرقاني على موطأ اإلمــام مالك  /الــمــظــفــر مــحــي الــديــن مــحــمــد  /وفــقــا لمذهب
ملتزم الطبع والنشر /عبد الحميد أحمد حنفي  /الحنفية  /وطبعت بالمطبعة األميرية ببوالق /
القاهرة.
( )18الــشــرح الكبير لــلــدرديــر على مختصر

مصر سنة 1310هـ .
( )23فتح الباري بشرح صحيح البخاري /

سيدي خليل  /والدردير هو /أبو البركات سيدي لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني/
احــمــد ب ــن مــحــمــد ال ــع ــدوي الــمــالــكــي الشهير المتوفى سنة 852هـ /لمطبعة السلفية بالقاهرة .
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( )24فتح القدير /تأليف اإلمــام كمال الدين الرسالة للطباعة والنشر  -لبنان ،ط 1419 ،2ه-
المعروف بابن الهمام الحنفي  /المتوفى سنه 1998م.
861ه ـ ـــ /مــع تكملته -ال ــج ــزء الــســابــع والــجــزء

( )29لسان العرب /البن منظور ،جمال الدين

الثامن /-لمؤلفها شمس الدين المعروف بقاض محمد بن مكرم األنصاري  /المتوفى سنة 711ه
زادة /المتوفى سنة 998ه/.وهذه التكملة تسمى طبعة مصورة عن طبعة بــوالق  /الــدار المصرية
نتائج األفــكــار فــي كشف الــرمــوز واألسـ ــرار .وفتح للتأليف والترجمة .
القدير وتكملته شرح الهدية .وهما مطبوعان مع
كتاب الهدية.

( )30المبسوط /تأليف العالم الزاهد شمس
األئــمــة أبــي بكر محمد الــســر خــســي /وهــو شرح

( )25الفصول الشرعية /لمحمد جواد مغنية /لكتاب الكافي للحاكم الشهيد ،ال ــذي جمع
الــنــاشــر  /المكتبة األهــلــيــة /للطبع والترجمة فيه كتب ظاهر الرواية في الفقه الحنفي /مطبعة
1991/م.

الــســعــادة بمصر سنة  1324هـــ.وقــد تــوفــي اإلمــام

( )26الــقــامــوس المحيط/للعالمة اللغوي السرخسي في 490هـ.
مجد الدين ،محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي،

( )31المحلى  /لإلمام أبــي محمد علي بن

المتوفى 817هـ ،تحقيق مكتب مؤسسة الرسالة ،احمد بن حزم  /المتوفى سنة 456هـ  /منشورات
بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة المكتب للطباعة والنشر والتوزيع .
-بيروت -لبنان ،الطبعة الثامنة 2005-1426م.

( )32مصنف عبد الرزاق /أبو بكر عبد الرزاق

( )27كشاف القناع عن متن اإل قناع ،للشيخ بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني
منصور بن إدريس الحنبلي /المتوفى سنة 1051ه/ ،المتوفى 211ه ـــ  /المحقق  /حبيب الرحمن
المطبعة الشرقية بمصر  /الطبعة األول ــى سنة االعظمي /الناشر  /المجلس العلمي  /الهند،
1319ه ـــ  /ومتن اإل قــنــاع  /تأليف الشيخ شرف ط1403/ 2هـ.
الدين أبي النجا المقدسي الحجاوي الصالحي
الدمشقي.

( )33لــمــفــردات فــي غــريــب ال ــق ــران /ألبــي
القاسم الحسين بن محمد المعروف بـ(لراغب

()28الــكــلــيــات(مــعــجــم فــي المصطلحات األصفهاني)/ق:مركز الدراسات والبحوث بمكتبة
والــفــروق اللغوية) ،ألبــي البقاء ،أيــوب بن موسى نزار مصطفى  /الناشر مكتبة نزار مصطفى.
الحسيني الكفوي ،ق 1094:ه ـــ1683-م تحقيق

( )34معجم الــفــروق اللغوية /تأليف هالل

د.ع ــدن ــان درويـ ــش ومــحــمــد الــمــصــري ،مؤسسة العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بت سهل
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بن سعيد بن يحيى بن مهران /المتوفى  395هـ ،والــشــؤون الدينية اإلسالمية ،الكويت  /الطبعة
تحقيق محمد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة الثانية 1404 ،هـ1983-م .
والنشر ،القاهرة -مصر .

( )41نــيــل االوطـ ــار ش ــرح منتقى األخــبــار من

( )35المعجم الوسيط ،إخــراج مجمع اللغة أحاديث سيد األخــيــار /للشيخ اإلمــام المجتهد
العربية بالقاهرة ،واشرف على طبعه عبد السالم محمد بن علي بن محمد الشوكاني/ا لمتوفى سنة
هارون.

1255هـــ /المطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة/

()36المغني /تأليف اإلمام أبي محمد عبد سنة 1357هـ.
اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة

( )42نهاية المحتاج إلــى شــرح المنهاج في

620هـــ ،طبع إدارة المنار بمصر  -الطبعة الثالثة الفقه على مذهب اإلمام الشافعي /تأليف شمس
سنة 1367هـ.وهو شرح لمختصر أبي القاسم عمر الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن
بن حسين بن عبد اهلل الخرقي .

شهاب الدين الرملي /المتوفى سنة 1004هـ  /ومعه

( )37مــغــنــي الــمــحــتــاج  /لــلــشــيــخ محمد حاشية ابي الضياء نور الدين الشبراملي القاهري
الشر بيني الخطيب من أعيان علماء الشافعية  /المتوفى سنة 1087هـ  /مطبعة مصطفى البابي
فــي الــقــرن الــعــاشــر الــهــجــري /دار إحــيــاء الــتــراث الحلبي سنة 1357هـ.
العربي  -لبنان.

( )43الهداية شرح بداية المبتدئ /كالهما

( )38منتهى الــمــنــهــاج مــع شــرحــه مغني تأليف شيخ اإلســام برهان الدين علي بن أبي
المحتاج  /شمس الــديــن ،محمد بــن احمد بكر المرغيناني /المتوفى سنة 593هـ /المطبعة
الــخــطــيــب الــشــربــيــنــي الــشــافــعــي (الــمــتــوفــى األميرية الكبرى ببوالق بمصر /سنة 1315هـ .
977:هـــ)  /الناشر دار الكتب العلمية  /ط،1
1415هـ1994-م .
( )39منتهى اإلرادات ويسمى شرح المنتهى
 /تــألــيــف /الــشــيــخ مــنــصــور بــن يــونــس البهوتي
الحنبلي /وهو مطبوع مع هامش كشاف القناع.
وكــتــاب منتهى اال رادات  /لــإمــام محمد نقي
الدين القنوجي الحنبلي .
( )40الموسوعة الفقهية  /إصدار وزارة األوقاف
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