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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة
دراﺳﺔ أﺻوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن
ﻋﺎرف ﻋز اﻟدﻳن ﺣﺳوﻧﻪ *

ﻣﻠﺧص
ظﻬرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر دﻋوة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ إﻟﻰ إﺣﻳﺎء اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻋدة
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ أﺧذا ﺑﻣذﻫب اﻟﺷﻳﻌﺔ واﻹﺑﺎﺿﻳﺔ وﻗﻠﺔ ﻣن أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ،واطراﺣﺎ ﻟﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻣﺎﻫﻳر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن
اﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﻣﺟرد اﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ؛ وذﻟك ﺑدون ﻣﺳﺗوﺟب ﻟﻪ ،وﻻ داع إﻟﻳﻪ ،إﻻ ُﺣ َﺟـﺟﺎً ﺷﻌـرﻳﺔ ﻻ ﺗﻧﻬض ﻟﻣﺎ اﺧﺗﺎروﻩ ﺑﺷﻲء،
وﻻ ﺗُ ِ
ـدﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻳز اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺳﺎﺋﻎ اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑوﺟﻪ.
ـداﺣﺔٌ ﻓﻲ ﻧﺗﻳﺟﺗﻪ ،وﻻ َﺧطٌَر ﻓﻲ أﺛرﻩ؛ ﻓﺈن ﻛﻝ اﻟﺧطر واﻟﻔداﺣﺔ واﻟﺷؤم ﻓﻲ اﻟﺟرأة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺔ
ٕواذا ﻟم ﻳﻛن ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻓَ َ
ِ
اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﺑﺎﻟرد واﻟﺗوﻫﻳن؛ ﺗَ ْـوطﺋﺔً ﻻﺧﺗﻳﺎر ذﻟك اﻟﻘوﻝ وﺗرﺟﻳﺣﻪ ،وﺗﻣﻬﻳدا ﻹﺳﺎﻏﺔ اﻟﻘوﻝ ﺑﻪ؛ وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗﺿﻳﺔ ﻫذا
وﻣوﺿوﻋﻪ ﱡ
اﻟذب ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘ ْـدر؛ ﻧﺻرةً ﻟﻬﺎٕ ،واﻧﻛﺎ ار ﻟﻠﺟرأة ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﺑﺈﻳﺿﺎح ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻓﻲ دﻓﻊ
اﻟﺑﺣث
َ
ِ
اﻷﺻوﻟﻲ إﻟﻳﻪ ،ﺣﻳن
ﻫﺎء اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،وﺗﺗﺿﺢ ﻓﻳﻪ ﻣﺂﺧذ اﻟﻣﺳﻠك
ﺗﻌﺎرض اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ َﻳـﺑـﻳن ﺑﻪ َو ُ
ّ
وﺟ ْزِء اﻟدﻟﻳﻝ ،ﺑﺈﻏﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﺻ ﱠﺢ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،وﻟو ﺑﺎﻟرد واﻟﺗﺣوﻳﻝ ،أو اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ
أﻗـﻳم ﻋﻠﻰ ﻧﺻف اﻟﺣﺟﺔُ ،
اﻟﺗﺄوﻳﻝ.
ﻋﻠﻰ أﻧﻲ ﺣرﺻت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث أن أﺟﺎدﻝ ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻣن رﺟﺣﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن وﻗَـ ﱠد َﻣﻪ ،ﻣﻧﺎظ ار إﻳﺎﻫم ﻓﻲ
اﻟﻣرﺟﱢﺢ ،ﻋﻠﻰ ِ
وﺟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻳﻪ ،واﻹﻳرِاد ﻋﻠﻳﻪ ،وﻧ ْﻘ ِ
ـض ﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻳم ﻣﻧﻪ؛ ُﻣ ـ َﺷـﻬﱢ ـ ار ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺎﻗوﻩ ﻣن ذﻟك ﺑﺄﻧﻬم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺑوﻗﻳن
َُ
إﻟﻳﻪ ،وﻻ ﻣﻧﺻﻔﻳن ﻓﻳﻪ ،وﻻ أﻟﺟﺄﺗﻬم إﻟﻳﻪ ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﺿرورة.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ :اﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص اﻟوﺟﻬﻲ ،اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺳﻧﺔ ،ﺣدﻳث
ﺳﺑﻳﻌﺔ.

اﻟﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ،واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺷرف اﻟﺧﻠق
واﻟﻣرﺳﻠﻳن ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ أﺟﻣﻌﻳن ،وﺑﻌد :ﻓﻬذا ﺑﺣث ﻓﻲ
ﺑﻳﺎن اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض
اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋدة وﻓﺎة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ أﻓﺻﱢﻝ ﻓﻳﻪ
ﻳﻳن ﻗوﻝ ﱢ
ﺗﻌ ِ
ﻛﻝ ﻓرﻳق
ﺗﻠك
َ
َ
اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺗﺑﻳ ُ
ﱠن ﺑﻪ أﺛ ُـرﻫﺎ ﻓﻲ ْ
اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ إﻟﻰ
أوﺿﺢ
ﺑﺣﻳث
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؛
ﻓﻲ
ﻳﻘﻳن
ر
اﻟﻔ
ﻣن
َ
اﻟﻣﺳﻠك
اﻟﻘوﻝ اﻷوﻝ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ ،و
َ
اﻷﺻوﻟ ﱠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،ﻣﻊ
ﺗﻔﺻﻳﻝ اﻟﺟواب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺳﻠك ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻟك ،وﺗَـﺗَـﺑﱡﻊ ﻣﺎ َﻳ ِـرُد
ﻋﻠﻳﻪ ،ﺑﻌد ﺑﻳﺎن اﻟوﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻳﻠﻪ وﺗﻘرﻳرﻩ.
ﺛم إﻧﻧﻲ ﺑﻌد وظﻳﻔﺔ اﻟﺑﺣث ﻫذﻩَ ،ﺧـﺗ ْـﻣﺗُـﻪُ ﺑﻣﺑﺣث أﻓردﺗُﻪ
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻋﺎرﺿﺎ
ﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن رﺟﱠﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن
َ
* ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ .ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﻼم اﻟﺑﺣث ،2015/8/4
وﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺑوﻟﻪ .2015/10/4

ﻓﻳﻪ ﻣرﺟﺣﺎﺗﻬم ﻟﻣﺎ رﺟﺣوﻩ ،وﻣﺳوﻏﺎﺗﻬم ﻟﻣﺎ أﺳﺎﻏوﻩ ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
ﺿ ﱠﻣـﺗْـﻪُ
َأﺑ ّـﻳـن ﺑﻪ ﻣﺂﺧذ ﺗﻠك اﻟﻣرﺟﺣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ اﻷﺻوﻝ ،وﻣﺎ َ
ﻣن ﻣﻐﺎﻟطﺎت وﻣﺟﺎزﻓﺎت ﻻ ﺗﻠﻳق ﺑﻣﻧﺗﺳب إﻟﻰ اﻟﻌﻠم وﻻ ﺑذي
اﻟرﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻓﻳﻪ؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣن ذﻟك ﺑرد ﺣدﻳث
ٍ
وردود ﺳﺎﻗطﺔ
ﺑﻣطﺎﻋن واﻫﻳﺔ،
ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ
َ
ﱠ
اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎن َﻋوارﻫﺎ
ـت ﻫذا
َ
ﻋن رﺗﺑﺔ اﻟﻧظر واﻻﻋﺗﺑﺎر وظـ ْﻔ ُ
ِ
ﱠ
اﻟذب ﻋن
وﻣوﺿوﻋﻪ ﻟذﻟك
ت ﻗﺿﻳﺗَﻪ
و
اﻟﺗﺣذﻳر ﻣﻧﻬﺎ ،وﺟـﻌْﻠ ُ
َ
اﻟﻐ ﱢ
اﻟدﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم
ـض ﻣﻧﻬﺎ ،و ِ
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ ﻓﻲ َﻣ ِﺣـ ﱢﻝ َ
اﻟﺑﺎﻋث اﻟﺣﺎﻣ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟذﻟك
اﻟﺟرأة ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﺣﺗﻰ ﻛﺎن
ُ
ِ
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن – ﻛﻣﺎ ُﻳـﺗَ َـو ﱠﻫ ُم  -ﺑﻝ ﺧطورةُ
ﻻ ﺧطورةُ
اﻟﻔﺗوى ﺑﻪ اﻟﻳوم ﺑﻌد اﻟﻌﻠم ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ،
وﻣﺎ ﻳﻠزم  -واﻟﺣﺎﻝ ﻫذﻩ  -ﻣن ﺷﻧﺷﻧﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ َﻳـﺗﱠ ِﺟﻪ ،وﻫﺟوم
ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
ض؛ ٕواذا ُﻋ ِـذ َر ﱡ
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻷدﻧﻰ ْ
وﻫٍم َﻋ َـر َ
ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺑﺧﻼف ﻫذا اﻟﺣدﻳث ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻪ ،ﻓﻣﺎ ﻋـ ْذر ﻣﺧﺎﻟ ِـﻔﻪِ
ُ ُ
ﻟﻪ؟!.
ـﻊ ّ
ﻓ
اﻟﻳوم وﻗد ﺑﻠﻐﻪ ﺻﺣﻳﺣﺎ ﺻرﻳﺣﺎ ﻻ ﻣﻧدوﺣﺔ ﻋﻧﻪ ،وﻻ َﻣ ْد َ َ
َ
ﻋﻠﻰ أﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺻدﻳت ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﻪ ،ﺣرﺻت أن
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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

أﻗﻊ ﻣن ُﺟ ْـﻣﻠَـﺗِـﻪ
ﻳﺟﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ َ
اﻟﺣ ْـﻳ َـدة واﻹﻧﺻﺎف ،وأن ﻻ َ
آﺧذت ﻋﻠﻳﻪ ﺧﺻوﻣﻲ ﻣن ﺿد ذﻟك وﺧﻼﻓﻪ؛ وﻫو ﻣﺎ أداﻧﻲ
ﻓﻳﻣﺎ
ُ
 ﺑﻔﺿﻝ اﷲ وﻣﻧﺗﻪ – إﻟﻰ أن اﻗﺗرﺣت ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻣنﺻ َـرﻩ،
اﻟدﻻﺋﻝ واﻟﺗﺧرﻳﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺧﺻوم ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘﺗرﺣﻪ ﻟﻪ َﻣ ْن َﻧ َ
وﻻ ﺗراءى ﻟﻣن ذﻫب إﻟﻳﻪ؛ ﺑﻳد أﻧﻲ ﻟم أﻓزع ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ذﻟك إﻟﻰ
ﺣـر ِ
ﺗﻛﺑت إﻟﻳﻪ اﻟﻌﺷواء.
ف اﻟﻧﺻوص ،وﻻ ار ُ
َْ
ﻫذا وأﻣﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺑﺣث :ﻓﻘد
وﺟدت طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻟﺑﺣوث اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻋدة
اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ ،وﻫﻲ – إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻟﺑﺣوث
اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗن ﻫذا اﻟﺑﺣث وﺗوﻟﻳت ﻓﻳﻪ ﺟواب ﻣؤﻟﻔﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗرﺟﻳﺣﻬم اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن -رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺳﻣﻳرة
ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻣﺣﻣد ،ﺑﻌﻧوان )أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ(،
ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻏزة ،ﻋﺎم 2007م .ورﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻠﻘﻳس ﻳوﺳف ﻣﻧﺻوب ،ﺑﻌﻧوان )اﻟﻌدة
وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ( ،ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء
ﻓﻲ اﻟﻳﻣن ﻋﺎم 2005م .ورﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺣﻠﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﺳﻠﻳم ،ﺑﻌﻧوان )أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ( ،ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح
اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس ،ﻋﺎم  .1992وﺑﺣث )اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف :أﺣﻛﺎﻣﻪ
وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدة( ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﺎطﻣﺔ اﻟرﻓﺎﻋﻲ واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﷲ
اﻟﺻﻳﻔﻲ ،وﻫو ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻋﻣﺎدة
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد  ،36اﻟﻌدد ،2
ﺗﺎرﻳﺦ 2009م.
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن،
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﺋ ُﻝ واﻟﺑﺣوث
وﻗد
َ
ْ
ﻋﺎرﺿﺔ أدﻟﺔ اﻟﻔرﻳﻘﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ،وﻣﻧﺑﻬﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎز
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛوﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ ،ﻣن
ﻏﻳر ﻣزﻳد ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺎن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻟك ،وﻻ ﻓﻲ ﺑﻳﺎن اﻟﻣﺂﺧذ
ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺑﺣﺛﻲ ﻫذا ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻟﺑﺣوث
ﺑزﻳﺎدة ﻣﺎ ﺳﻛﺗوا ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻋﻧﻪ ،وﺑﺗﻔﺻﻳﻝ ﻣﺎ أﺟﻣﻠوﻩ ،وﺑﻳﺎن
اﻟوﺟﻪ اﻷﺻوﻟﻲ ﻓﻲ ﱟ
ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،ﺛم إﻳرِاد اﻟﻣﺂﺧذ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ،
ِ
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﻝ ﻣﺄﺧذ ﺗﻔﺻﻳﻼ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻟم أﺟدﻩ ﻷﺣد ﻣﻣن ﺗﻧﺎوﻝ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻟﺑﺣوث .
ص ﺑﺣﺛﻲ أﻳﺿﺎ ﺑزﻳﺎدة ﻣﺎ ﻟم ﻳﻌرض ﻟﻪ ﻫؤ ِ
ﻻء
ﻛﻣﺎ اﺧﺗُ ﱠ
اﻟﻔﺿﻼء ﻣن ﺑﻳﺎن ﺗَ َـﻐـﻳ ِﱡر ﻣﺣﻝ اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻲ أدﻟﺔ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻟو
ُ
ت آﻳﺔُ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ دون اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﺿْ
ﻓُ ِـر َ
اﻟﺗﺻرف اﻷﺻوﻟ ﱡﻲ ﻓﻲ دﻓﻌﻪ.
ﻋﻧﻬﺎ ،وﺑﻳﺎن ﻛﻳف
ُ
وﻛذﻟك ﻳزﻳد ﺑﺣﺛﻲ أﻳﺿﺎ ﺑذﻛر ﻣن ﻧﺻر اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ،وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺎت اﻟﺗﻲ أﺣدﺛوﻫﺎ ﻓﻲ
ﺻﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ.
ﺳﺑﻳﻝ ذﻟك  -ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻣﺗـﻘـ ﱢ
وأﻣﺎ ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث :ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﻓﻳﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻌﺔ أﻗواﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎﻟك
اﻷﺻوﻟﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ ،واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أدﻟﺗﻬﺎ
واﻟﺗرﺟﻳﺣﺎت ﻓﻳﻬﺎ.
وأﻣﺎ ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث ،ﻓﻘد ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻫﻲ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ :اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻌدة وﺗﺣرﻳر ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع
واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻧﺻوص واﻵﺛﺎر اﻟواردة ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ووﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳﻧﻬﺎ
واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :اﻷﻗواﻝ ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ.
واﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ :ﻣﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن رﺟﺢ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻣن
اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن
ﻫذا وأﺳﺄﻝ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟﺳداد واﻟﺗوﻓﻳق ،واﻟﺣﻣد ﷲ رب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻌدة وﺗﺣرﻳر ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع
ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻣﻘﺻودﻩ ،ﻻ ُﺑد أوًﻻ ﻣن
اﺻطﻼﺣﺎ ،ﺛم ﺗﺣرﻳر ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع ﻓﻲ
ﺗﻌرﻳف اﻟﻌدة ﻟﻐﺔ و
ً
ﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺑﺣوث ﻋن ﺣﻛﻣﻬﺎ؛ ﻓﻧﻘوﻝ:
اﻟﻌدة ﻟﻐﺔ:
ِ
ﺻﺎء
اﻟﺷﻲء .ﻳﻘﺎﻝَ :ﻋ ﱠدﻩ َﻳ ُﻌ ﱡدﻩ َﻋ ّداً
اﻟﻌ ﱡدِ :إ ْﺣ ُ
ﻣﺻدر ﻋ ﱠد ،و َ
وﺗَ ْﻌداداً وﻋ ﱠدةً) .(1واﻟﻌدة أﻳﺿﺎ :ﻣﻘدار ﻣﺎ ﻳﻌد وﻣﺑﻠﻐﻪ،
واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ) .(2ﻳﻘﺎﻝ :ﻋدة ﻛﺗب ،وﻋدة رﺟﺎﻝِ .
وﻋ ﱠدةُ اﻟﻣرأة :أﻳﺎم
ت ،واﻧﻘﺿت ﻋدﺗﻬﺎ) .(3وﻋدة اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﻣﺗوﻓﻰ
اﻋﺗَ ﱠد ْ
أﻗراﺋﻬﺎ .وﻗد ْ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ :ﻣدة ﺣددﻫﺎ اﻟﺷرع ﺗﻘﺿﻳﻬﺎ اﻟﻣرأة دون زواج ﺑﻌد
طﻼﻗﻬﺎ أو وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ .واﻟﺟﻣﻊ :ﻋدد) .(4وﺳﻣﻳت ﻋدة
اﻟﻣرأة ﻛذﻟك؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌد أﻳﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻘﺿﻲ.
واﻟﻌدة ﻓﻲ اﺻطﻼح أﻫﻝ اﻟﻔﻘﻪ:
ِ
ب؛
ﺿ ِر َ
َﺟ ٍﻝ ُ
اﺳ ٌم ﻷ َ
ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﺄﻧﻬﺎْ " :
ِﻻ ْﻧ ِﻘﺿ ِ
ﺎح ").(5
ﺎء ﻣﺎ َﺑ ِﻘ َﻲ ﻣن آﺛَ ِﺎر اﻟﱢﻧ َﻛ ِ
َ
ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﺄﻧﻬﺎ " :اﺳم ﻟﻣدة ﺗﺗرﺑص ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﻣرأة؛ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة رﺣﻣﻬﺎ ،أو ﻟﻠﺗﻌﺑد ،أو ﻟﺗﻔﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
زوﺟﻬﺎ").(6
وﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻋرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم زﻳدان رﺣﻣﻪ اﷲ
ﺑﺄﻧﻬﺎ" :ﻣﺩﺓ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺑﺣﮑﻡ ﺍﻟـﺷﺭﻉ ،ﺗﻠـﺯﻡ ﺍﻟﻣـﺭﺃ َﺓ ﻣراﻋﺎة ﺃﺣﮑﺎﻣﻬﺎ،
ﻋﻧﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ").(7
وظﺎﻫر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت – ِ
ﻓت ﺑﻪ اﻟﻌدة -
وﻏﻳرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ُﻋ ﱢـر ْ
أﻧﻬﺎ ﺗدور ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌدة:
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ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ :ﻣدة ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﺷرع  -ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﺟوز
اﻟﻧﻘص ﻣﻧﻬﺎ وﻻ اﻟزﻳﺎدة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟذﻟك  -ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ أﺛﻧﺎءﻫﺎ
ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ،ﻛﺗرك اﻟﺗزوج ،وﺗرك اﻟزﻳﻧﺔ.
وأن ﺳﺑﺑﻬﺎ :اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻓرﻗﺔَ اﻟطﻼق،
أم اﻟﻣوت ،أم اﻟﻔﺳﺦ.
وأن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ :إﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة اﻟرﺣم – ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدة
اﻟﺣﺎﻣﻝ ،واﻟﺣﺎﺋﻝ اﻟﻣدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ – ٕواﻣﺎ اﻟﺗﻔﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟزوج – ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ – ٕواﻣﺎ اﻟﺗﻌﺑد ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدة
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ.
اﻧﻘﺿﺎء ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن آﺛﺎر اﻟﻧﻛﺎح.
وأن ﺛﻣرﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ:
ُ
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺑﺣوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث
ﻋن ﺣﻛﻣﻬﺎ:
ﻓﻬو  -ﺣﺻ ار – ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ
اﻟﺣرة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،إن وﺿﻌت ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺗﻬﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر
وﻋﺷرة أﻳﺎم؛ أﻫو ﻫذا اﻟوﺿﻊ ،أم ﺗﻠك اﻷﺷﻬر ؟ وﻣن ﺛم ﻓﻠﻳس
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻛم اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫﻧﺎ
ُ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إن ﻛﺎﻧت ذﻣﻳﺔ ﺗوﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠم ،وﻻ ﻋن
ﺣﻛﻣﻬﺎ إن ﻛﺎﻧت أﻣﺔ ،وﻻ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
اﻟﺣﺎﺋﻝ ،وﻻ ﻋن ﺣﻛم اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻧﺻوص واﻵﺛﺎر اﻟواردة ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
ووﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳﻧﻬﺎ
وردت ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻧﺻوص ﻣن
اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ وآﺛﺎر ﻣن ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻳﺎن ﺗﻠك
اﻟﻧﺻوص واﻵﺛﺎر ﺗﻔﺻﻳﻼ:
أوﻻ :ﻣن اﻟﻛﺗﺎب:
 -1ﻗوﻟﻪ ﺟﻝ ﻣن ﻗﺎﺋﻝ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون
أزواﺟﺎ وﺻﻳﺔ ﻷزواﺟﻬم ﻣﺗﺎﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺣوﻝ ﻏﻳر إﺧراج ﻓﺈن
ﺧرﺟن ﻓﻼ ﺟﻧﺎح ﻋﻠﻳﻛم ﻓﻳﻣﺎ ﻓﻌﻠن ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬن ﻣن ﻣﻌروف واﷲ
ﻋزﻳز ﺣﻛﻳم " اﻟﺑﻘرة 240/
 -2ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون
أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار " اﻟﺑﻘرة .234 /
 -3وﻗوﻟﻪ ﺟﻝ وﻋﻼ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن
ﺣﻣﻠﻬن " اﻟطﻼق.4/
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻣن اﻟﺳﻧﺔ):(8
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺑﻧت اﻟﺣﺎرث اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﺳﻌد ﺑن ﺧوﻟﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ،وﻫو ﻣن ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر

ﺑن ﻟؤي ،وﻛﺎن ﻣﻣن ﺷﻬد ﺑدرا ،ﻓﺗوﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺟﺔ اﻟوداع
وﻫﻲ ﺣﺎﻣﻝ ،ﻓﻠم ﺗﻧﺷب أن وﺿﻌت ﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ ،ﻓﻠﻣﺎ ﺗﻌﻠّت
ﻣن ﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺗﺟﻣﻠت ﻟﻠﺧطﺎب ،ﻓدﺧﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﺑو اﻟﺳﻧﺎﺑﻝ اﺑن
َﺑ ْﻌ َﻛك  -رﺟﻝ ﻣن ﺑﻧﻲ ﻋﺑد اﻟدار  -ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ :ﻣﺎ ﻟﻲ أراك
ﺗﺟﻣﻠت ﻟﻠﺧطﺎب ﺗرﺟﻳن اﻟﻧﻛﺎح؛ ﻓﺈﻧك واﷲ ﻣﺎ أﻧت ﺑﻧﺎﻛﺢ ﺣﺗﻰ
ﺗﻣر ﻋﻠﻳك أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر .ﻗﺎﻟت ﺳﺑﻳﻌﺔ :ﻓﻠﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ذﻟك،
ﺟﻣﻌت ﻋﻠﻲ ﺛﻳﺎﺑﻲ ﺣﻳن أﻣﺳﻳت وأﺗﻳت رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﺳﺄﻟﺗﻪ ﻋن ذﻟك ،ﻓﺄﻓﺗﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻲ ﻗد ﺣﻠﻠت ﺣﻳن
وﺿﻌت ﺣﻣﻠﻲ ،وأﻣرﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗزوج إن ﺑدا ﻟﻲ ").(9
وﻓﻲ رواﻳﺔ :أن أﺑﺎ ﺳﻠﻣﺔ ﻗﺎﻝ " :ﺟﺎء رﺟﻝ إﻟﻰ اﺑن ﻋﺑﺎس
وأﺑو ﻫرﻳرة ﺟﺎﻟس ﻋﻧدﻩ ،ﻓﻘﺎﻝ :أﻓﺗﻧﻲ ﻓﻲ اﻣرأة وﻟدت ﺑﻌد زوﺟﻬﺎ
ﺑﺄرﺑﻌﻳن ﻟﻳﻠﺔ ؟ ﻓﻘﺎﻝ اﺑن ﻋﺑﺎس :آﺧر اﻷﺟﻠﻳن .ﻗﻠت أﻧﺎ):(10
)وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن( .ﻗﺎﻝ أﺑو ﻫرﻳرة :أﻧﺎ
ﻣﻊ اﺑن أﺧﻲ  -ﻳﻌﻧﻲ أﺑﺎ ﺳﻠﻣﺔ  -ﻓﺄرﺳﻝ اﺑن ﻋﺑﺎس ﻏﻼﻣﻪ
ﻛرﻳﺑﺎ إﻟﻰ أم ﺳﻠﻣﺔ ﻳﺳﺄﻟﻬﺎ) ،(11ﻓﻘﺎﻟت :ﻗﺗﻝ زوج ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ
)(12
ت
ﻓﺧ ِطَﺑ ْ
وﻫﻲ ﺣﺑﻠﻰ ،ﻓوﺿﻌت ﺑﻌد ﻣوﺗﻪ ﺑﺄرﺑﻌﻳن ﻟﻳﻠﺔ ُ ،
ﻓﺄﻧ َﻛ َﺣﻬﺎ) (13رﺳو ُﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،وﻛﺎن أﺑو اﻟﺳﻧﺎﺑﻝ
ْ
ﻓﻳﻣن ﺧطﺑﻬﺎ ").(14
وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧرى " :أﺧﺑرﻧﻲ أﺑو ﺳﻠﻣﺔ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أن
زﻳﻧب ﺑﻧت أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ أﺧﺑرﺗﻪ ﻋن أﻣﻬﺎ أم ﺳﻠﻣﺔ زوج اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم :أن اﻣرأة ﻣن أﺳﻠم ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت
زوﺟﻬﺎ ﺗوﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﺣﺑﻠﻰ ،ﻓﺧطﺑﻬﺎ أﺑو اﻟﺳﻧﺎﺑﻝ اﺑن ﺑﻌﻛك،
ﻓﺄﺑت أن ﺗﻧﻛﺣﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ) :(15واﷲ ﻣﺎ ﻳﺻﻠﺢ أن ﺗﻧﻛﺣﻲ ﺣﺗﻰ
ﻓﻣﻛﺛت ﻗرﻳﺑﺎ ﻣن ﻋﺷر ﻟﻳﺎﻝ) ،(16ﺛم
ﺗﻌﺗدي آﺧر اﻷﺟﻠﻳن.
ْ
)(17
ﺟﺎءت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﻘﺎﻝ) :اﻧﻛﺣﻲ( " .
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣن ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ):(18
 -1ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋن ﻋﻣر واﺑﻧﻪ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ  -ﻣن
ﺣدﻳث ﻣﺎﻟك ﻋن ﻧﺎﻓﻊ ﻋن اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﺳﺋﻝ
ﻋن اﻟﻣرأة ﻳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﺣﺎﻣﻝ ،ﻓﻘﺎﻝ اﺑن ﻋﻣر
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ :إذا وﺿﻌت ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻘد ﺣﻠت .ﻓﺄﺧﺑرﻩ رﺟﻝ ﻣن
اﻷﻧﺻﺎر أن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﻟو وﻟدت
)(19
وزوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﻳر ﻟم ﻳدﻓن ،ﻟﺣﻠت "
 -2ﻣﺎ رواﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻛﻳﺳﺎن ﻋن ﻋﻣر وﻋﺛﻣﺎن رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﻻ " :إذا وﺿﻌت وﻫو ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻳت ﻓﻲ
أﻛﻔﺎﻧﻪ ،ﻓﻘد ﺣﻠت ").(20
 -3ﻣﺎ رواﻩ اﻟزﻫري ﻋن ﺳﻌﻳد ﺑن اﻟﻣﺳﻳب أن ﻋﻣر رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻧﻪ اﺳﺗﺷﺎر ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب وزﻳد ﺑن ﺛﺎﺑت رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻬﻣﺎ ] أي ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إن وﺿﻌت ﻗﺑﻝ أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬر وﻋﺷر [ ،ﻓﻘﺎﻝ زﻳد :ﻗد ﺣﻠت .وﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ :أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر
وﻋﺷ ار) .(21ﻗﺎﻝ زﻳد :أرأﻳت إن ﻛﺎﻧت ﻳﺋﻳﺳﺎ ؟ .ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ :ﻓﺂﺧر
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اﻷﺟﻠﻳن .ﻗﺎﻝ ﻋﻣر) :(22ﻟو وﺿﻌت ذا ﺑطﻧﻬﺎ وزوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻌﺷﻪ ﻟم ﻳدﺧﻝ ﺣﻔرﺗﻪ ،ﻟﻛﺎﻧت ﻗد ﺣﻠت ").(23
 -4ﻗوﻝ اﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ " :أﺗﺟﻌﻠون ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻐﻠﻳظ ،وﻻ ﺗﺟﻌﻠون ﻟﻬﺎ
اﻟرﺧﺻﺔ ؟ أﻧزﻟت ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻘﺻرى ﺑﻌد اﻟطوﻟﻰ ").(24
وﻣرادﻩ ﺑﺎﻟﺗﻐﻠﻳظ :طوﻝ اﻟﻌدة ﺑﺎﻟﺣﻣﻝ إذا زادت ﻣدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدة
اﻷﺷﻬر) .(25وﻣرادﻩ ﺑﺎﻟرﺧﺻﺔ :ﻗﺻر اﻟﻌدة ﺑﺎﻟﺣﻣﻝ إذا وﺿﻌت
ﻓﻲ أﻗﻝ ﻣن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷرة أﻳﺎم .وﻣرادﻩ ﺑﺳورة اﻟﻧﺳﺎء
اﻟﻘﺻرى :ﺳورة اﻟطﻼق ،وﻓﻳﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ
أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن " اﻟطﻼق .4/وﻣرادﻩ ﺑﺎﻟطوﻟﻰ :أطوﻝ
ﺳور اﻟﻘرآن ،وﻫﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،وﻓﻳﻬﺎ ﻗوﻝ اﷲ ﺟﻝ وﻋﻼ" :
واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬر وﻋﺷ ار " اﻟﺑﻘرة  .234 /وﻣرادﻩ ﺑﻛون اﻟﻘﺻرى أﻧزﻟت ﺑﻌد
اﻟطوﻟﻰ :أﻧﻪ ﻳؤﺧذ ﺑﻣﺎ ﻧزﻝ أﺧﻳ ار).(26
 -5ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ ﻋن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ أﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺟﺎء رﺟﻝ إﻟﻰ
اﺑن ﻋﺑﺎس وأﺑو ﻫرﻳرة ﺟﺎﻟس ﻋﻧدﻩ ،ﻓﻘﺎﻝ :أﻓﺗﻧﻲ ﻓﻲ اﻣرأة وﻟدت
ﺑﻌد زوﺟﻬﺎ ﺑﺄرﺑﻌﻳن ﻟﻳﻠﺔ ؟ ﻓﻘﺎﻝ اﺑن ﻋﺑﺎس :آﺧر اﻷﺟﻠﻳن .ﻗﻠت
أﻧﺎ) :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن( .ﻗﺎﻝ أﺑو
ﻫرﻳرة :أﻧﺎ ﻣﻊ اﺑن أﺧﻲ .ﻳﻌﻧﻲ أﺑﺎ ﺳﻠﻣﺔ ").(27
 -6ﻣﺎ روي ﻋن أﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻫـﻲ ﺣﺎﻣﻝ " :إذا وﺿﻌت ﺣﻠت ").(28
ﻓﻬذﻩ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺻوص واﻵﺛﺎر اﻟواردة ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،وأﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺧرج
ﻋن ﻛوﻧﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎ  -ظﺎﻫرﻳﺎ ﺻورﻳﺎ – ﺑﻳن ﻣطﻠﻘﻳن ،أو ﺑﻳن
ﻋﺎم وﺧﺎص:
ﻓﺄﻣﺎ اﻟذي ﻫو ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻣطﻠﻘﻳن :ﻓﻬو اﻟﺗﻌﺎرض اﻟواﻗﻊ
ﺑﻳن ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ وﺻﻳﺔ
ﻷزواﺟﻬم ﻣﺗﺎﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺣوﻝ ﻏﻳر إﺧراج ﻓﺈن ﺧرﺟن ﻓﻼ ﺟﻧﺎح
ﻋﻠﻳﻛم ﻓﻳﻣﺎ ﻓﻌﻠن ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬن ﻣن ﻣﻌروف واﷲ ﻋزﻳز ﺣﻛﻳم "
اﻟﺑﻘرة  240/وﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون
أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار " اﻟﺑﻘرة 234/؛
وذﻟك أن ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻫﺎﺗﻳن اﻵﻳﺗﻳن ﻧﻛرة ﻓﻲ ﺳﻳﺎق
اﻹﺛﺑﺎت؛ ﻓﻳﻛون ﻣطﻠﻘﺎ ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺈطﻼﻗﻪ اﻟﺣواﻣﻝ واﻟﺣواﺋﻝ ﻣن
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن ،إﻻ أن اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﺟﻌﻝ ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﺣوﻻ ﻛﺎﻣﻼ إن ﻟم ﺗﺧرج ،ﻓﺈن ﺧرﺟت ﻟم ﺗﻣﻧﻊ ،ﺣﻳن أن
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﻋدﺗﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار وﺗﻠزﻣﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻣدة).(29
وأﻛﺛر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ أن آﻳﺔ اﻷﺷﻬر ﻧﺎﺳﺧﺔ ﻵﻳﺔ اﻟﺣوﻝ ﻧﺳﺧﺎ
ﻛﻠﻳﺎ – ﺑﻧﺳﺦ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣق ﻛﻝ أﻓرادﻫﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌﺿﻬن
ﻓﻘط – وﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟن ﻧﺗﻌرض ﻟﻣزﻳد اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺎرض ﻫﺎﺗﻳن اﻵﻳﺗﻳن؛ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض

ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣﺳﻠك واﺣد ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻫو ﻣﺳﻠك اﻟﻧﺳﺦ
اﻟﻛﻠﻲ.
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻳوطﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ " :وأﺧرج أﺑو داود ﻓﻲ
ﻧﺎﺳﺧﻪ واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻋن ﻋﻛرﻣﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ) :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم
وﻳذرون أزواﺟﺎ وﺻﻳﺔ ﻷزواﺟﻬم ﻣﺗﺎﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺣوﻝ( .ﻗﺎﻝ:
ﻧﺳﺧﻬﺎ )واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار( اﻟﺑﻘرة  .234/وأﺧرج اﺑن اﻷﻧﺑﺎري ﻓﻲ
اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻋن زﻳد ﺑن أﺳﻠم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ) :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم
وﻳذرون أزواﺟﺎ وﺻﻳﺔ ﻷزواﺟﻬم( .ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻳوﺻﻲ ﻟﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﺑﻧﻔﻘﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺧرج وﺗﺗزوج؛ ﻓﻧﺳﺦ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ) :واﻟذﻳن
ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر
وﻋﺷ ار( اﻟﺑﻘرة 234/ﻓﻧﺳﺧت ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ اﻷﺧرى ،وﻓرض ﻋﻠﻳﻬن
اﻟﺗرﺑص أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷرا ،وﻓرض ﻟﻬن اﻟرﺑﻊ واﻟﺛﻣن ").(30
وأﻣﺎ اﻟذي ﻫو ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻋﺎم وﺧﺎص ،ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳن:
أﺣدﻫﻣﺎ :ﺗﻌﺎرض ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص
وﺟﻬﻲ) .(31واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺎرض ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم
وﺧﺻوص ﻣطﻠق.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻋﻣوم
وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ :ﻓﻬو اﻟواﻗﻊ ﺑﻳن آﻳﺔ ﺳورة اﻟطﻼق ،وآﻳﺔ ﺳورة
اﻟﺑﻘرة؛ وذﻟك أن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون
أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار " اﻟﺑﻘرة .234 /
)(32
زوﺟﻬﺎ ،ﺣﺎﻣﻼ
ﻋﺎم ﻋﻣوﻣﺎ ﺑدﻟﻳﺎ
ﻓﻲ ﻛﻝ زوج ُﻳـﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ُ
ﻛﺎﻧت أم ﺣﺎﺋﻼ ،ﻟﻛﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن ﻣن اﻟﻧﺳﺎء .ﺣﻳن
أن ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن "
اﻟطﻼق 4/ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﻟﻛﻧﻪ ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﺣواﻣﻝ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻓﻛﻝ ﻣن اﻵﻳﺗﻳن ﻋﺎم ﻣن وﺟﻪ،
ﺧﺎص ﻣن وﺟﻪ ،وﻫﻣﺎ ﺗﺟﺗﻣﻌﺎن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ،وﻟﻛن ﺗﻧﻔرد آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺋﻝ،
وﺗﻧﻔرد آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺣﺎﻣﻝ؛ ﻓﺛﺑت ﺑذﻟك أﻧﻬﻣﺎ
)(33
ﺗﺟﺗﻣﻌﺎن وﺗﻧﻔرد ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ؛ وﻫو اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص اﻟوﺟﻬﻲ
ﻻ اﻟﻣطﻠق.
ﻗﺎﻝ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﻛﺷف اﻷﺳرار ﻣوﺿﺣﺎ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص
َن ُﻛ ﱠﻝ و ِ
اﻋﻠَ ْم أ ﱠ
ﱠﻳ ِن ﺑِﺎﻟﱢﻧ ْﺳَﺑ ِﺔ
اﺣٍد ِﻣ ْن اﻟﱠﻧﺻ ْ
اﻟوﺟﻬﻲ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳنَ " :و ْ
َ
ت
إﻟَﻰ ْاﻵ َﺧ ِر َﻋﺎ ﱞم ِﻣ ْن َو ْﺟ ٍﻪ َﺧ ﱞ
ﺎص ِﻣ ْن َو ْﺟ ٍﻪ؛ ﻓَﻘَ ْوﻟُﻪُ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻰَ ) :وأُوَﻻ ُ
َﺣﻣ ِ
ث إﱠﻧﻪُ َﻳﺗََﻧ َﺎو ُﻝ اْﻟ ُﻣﺗََوﻓﱠﻰ َﻋ ْﻧﻬَﺎ َزْو ُﺟﻬَﺎ
ﺎﻝ( َﻋﺎ ﱞم ِﻣ ْن َﺣ ْﻳ ُ
ْاﻷ ْ َ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
َﺣ َﻣﺎﻝ.
َو َﻏ ْﻳ َرَﻫﺎَ ،ﺧ ﱞ
ﺎص ﻣ ْن َﺣ ْﻳ ُ
ث إﱠﻧﻪُ َﻻ َﻳﺗََﻧ َﺎو ُﻝ إﻻ أُوَﻻت ْاﻷ ْ
ِ
ﱠِ
ﺎص
اﺟﺎ( َﺧ ﱞ
ون أ َْزَو ً
ﻳن ُﻳﺗََوﻓﱠ ْو َن ﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َوَﻳ َذ ُر َ
اﺳ ُﻣﻪَُ ) :واَﻟذ َ
َوﻗَ ْوﻟُﻪُ َﻋ ﱠز ْ
ث إﱠﻧﻪُ َﻻ َﻳﺗََﻧ َﺎو ُﻝ ﱠإﻻ اْﻟ ُﻣﺗََوﻓﱠﻰ َﻋ ْﻧﻬَﺎ
ﺑِﺎﻟﱢﻧ ْﺳَﺑ ِﺔ إﻟَﻰ ْاﻷ ﱠَو ِﻝ ِﻣ ْن َﺣ ْﻳ ُ
ث إﱠﻧﻪ ﻳﺗََﻧﺎو ُﻝ اْﻟﻣﺗَوﻓﱠﻰ ﻋ ْﻧﻬﺎ َزوﺟﻬﺎ اْﻟﺣ ِ
ِ
ﺎﻣ َﻝ
َ َ َُْ َ
َُ
َزْو ُﺟﻬَﺎَ ،ﻋﺎ ﱞم ﻣ ْن َﺣ ْﻳ ُ ُ َ َ
و َﻏ ْﻳر اْﻟﺣ ِ
ﺎﻣ ِﻝ ").(34
َ َ َ
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وﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟرازي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ " :أن ﻛﻝ واﺣدة ﻣن ﻫﺎﺗﻳن
اﻵﻳﺗﻳن أﻋم ﻣن اﻷﺧرى ﻣن وﺟﻪ ،وأﺧص ﻣﻧﻬﺎ ﻣن وﺟﻪ؛ ﻷن
اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻗد ﻳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻗد ﻻ ﻳﺗوﻓﻰ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻲ ﺗوﻓﻰ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺣﺎﻣﻼً وﻗد ﻻ ﺗﻛون ").(35
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص اﻟوﺟﻬﻲ ﺑﻳن ﺗﻳﻧك اﻵﻳﺗﻳن
ﻻ ﻳﺗﺣﻘق إﻻ أن ﻟو ﺟﻌﻠﻧﺎ آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
واﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﻣن أوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ وﻟم ﻧﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﻧﻬن ﻓﻘط؛ ٕواﻻ ﻟم ﻳﺗﺣﻘق اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص
اﻟوﺟﻬﻲ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳن ،وﻻ وﻗﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻟذﻟك رأﺳﺎ.
واﻟواﻗﻊ أن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ذﻟك؛ ﻷن ﻣﻧﻬم – وﻫم
ﺟﻣﻬورﻫم  -ﻣن ﺟﻌﻝ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟطﻼق " :وأوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن " ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﻣطﻠﻘﺔ
وﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ .وﻣﻧﻬم – وﻫم ﻋﻠﻲ) (36واﺑن ﻋﺑﺎس)،(37
واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ) (38واﺑن ﺣزم) - (39ﻣن ﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن
اﻟﺣواﻣﻝ دون اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻧﻬن.
وﻗد ﺗﻣﺳك اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﻎ ﻣذﻫﺑﻬم ﺑﺄن ﻟﻔظ )أوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ( ﻋﺎم؛ ﻓﻳﻌم ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻝ وﻟو ﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ،
وﻫو ﻗوﻝ ﻣﺑﺗدأ وﻟﻳس ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ .وﺗﻣﺳك ﻣﺧﺎﻟﻔوﻫم
ﺑﺎﻟﺳﻳﺎق اﻟذي ﺳﻳﻘت ﻓﻳﻪ ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳوﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق
اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟطﻼق وأﻧواع اﻟﻣطﻠﻘﺎت وﻓﻲ ﺳورة اﻟطﻼق؛
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟـﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟـﻬﺎ
َﻓﺑ ُـﻌ َـد ﻟذﻟك أن ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺑﻌﻣوﻣﻬﺎ
َ
أﻳﺿﺎ ،وﻛﺎﻧت ﻟذﻟك ﻛﻼﻣﺎ ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ وﻟﻳس ﻛﻼﻣﺎ
ﻣﺑﺗدأ.
ﻗﻠت :ﻣن ﺗﻣﺳك ﺑﺳﻳﺎق آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻹﺛﺑﺎت أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ دون اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن ﻣﻧﻬن ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺑذﻟك إﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟذي أرﻳد ﺑﻪ اﻟﺧﺻوصٕ ،واﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺧﺻوص) ،(40وﻫو ﻫﻧﺎ ﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻟﺳﻳﺎق ،ﻣﻊ أن
ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﺎم – ﻛﻠﻔظ أوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ ﻫﻧﺎ  -ﺑﺎﻟﺳﻳﺎق ﻣﻣﻛن
وواﻗﻊ وﻣﻘﺑوﻝ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﻳﻳن).(41
ﻋﻠﻰ أن اﻟطﺑري) ،(42واﻟﺟﺻﺎص) (43واﻟﻘرطﺑﻲ)،(44
واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ) ،(45واﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ) (46رﺣﻣﻬم اﷲ ﺟﻣﻳﻌﺎ رﺟﺣوا ﺗﻧﺎوﻝ
آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻟﻠﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن أﻳﺿﺎ ،وﻗد اﺳﺗدﻝ اﻟﻘرطﺑﻲ
واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻫذا اﻟﻌﻣوم ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ.
ﻋﻣوم
وأﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص
ٌ
وﺧﺻوص ﻣطﻠق :ﻓﻬو اﻟواﻗﻊ ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﺻورﺗﻳن:
ٌ
أوﻻﻫﻣﺎ :ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺎت؛ وذﻟك ﻷن ﺣدﻳث
ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﻘط – إذ ﻻ ﻳﻌم
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ أﻳﺿﺎ  -ﺣﻳن أن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﺣﺎﻣﻼ ﻛﺎﻧت أم ﺣﺎﺋﻼ؛ ﻓﻳﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ

اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻣﻝ ،وﻟﻛن ﺗﻧﻔرد اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺋﻝ ،وﻻ ﻳﻧﻔرد اﻟﺣدﻳث ﻋﻧﻬﺎ ﻣطﻠﻘﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻓﻳﻧﻔرد ﻓﻳﻬﺎ.
ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ
َ
واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋﻝ
ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻻ ﺑﺄﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن؛ وذﻟك اﻋﺗﺑﺎ ار ﺑﻘوﻝ ﻣن ﻳﺣﺗﺞ ﻣن اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﺑﻣذﻫب
اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺟوﻳزﻩ ﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم اﻟﻘرآن ﺑﻪ ،واﻋﺗﺑﺎ ار ﺑﺄن
ﻗوﻝ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﺣﻳن أن
آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﺣﺎﻣﻼ ﻛﺎﻧت أم
ﺣﺎﺋﻼ؛ ﻓﺗﻧﻔرد آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺋﻝ ،وﻻ
ﻳﻧﻔرد ﻗوﻝ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋن ﺗﻠك اﻵﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺎ.
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﺗﻠك اﻷدﻟﺔ ،وﺗﺑﻌﺎ
ﻻﺧﺗﻼف ﻣذاﻫب اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ طرق دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﺣﺳب
اﺧﺗﻼف ﻧوﻋﻪ  -وﻗﻊ اﻟﺧﻼف ﺑﻳﻧﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻋدة
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إن ﻛﺎﻧت اﻷﺷﻬر أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن،
وﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠك اﻷﺻوﻟﻲ اﻟذي أﻧﺗﺞ ﻛﻝ ﻗوﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن ﺗﻠك اﻟﻣدة؛
وﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟـذي ﻧﻔﺻﻠﻪ آﺗﻳﺎ ﻓﻧﻘوﻝ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻷﻗواﻝ ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ
إﻟﻳﻬﺎ
اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻋدة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺣرة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻳن:
اﻟﻘوﻝ اﻷوﻝ :أن ﻋدﺗﻬﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ ﻣطﻠﻘﺎ ،ﺳواء
أﻛﺎن اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن أم أدﻧﺎﻫﻣﺎ .وﻫو ﻗوﻝ اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ)،(47
واﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ) ،(48واﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ) ،(49واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ) ،(50وﻗوﻝ ﻋﻣر
واﺑﻧﻪ) ،(51وﻋﺑداﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود) ،(52وزﻳد ﺑن ﺛﺎﺑت) ،(53وأﺑﻲ
ﻫرﻳرة) ،(54وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﻟﺳﻠف واﻟﺧﻠف) (55رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻬم أﺟﻣﻌﻳن .وﻗد ادﻋﻰ اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر اﺳﺗﻘرار اﻹﺟﻣﺎع
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﺑﻌد اﻟﺧﻼف ﻓﻳﻪ ،ﺣﺗﻰ ﺣﻛم ﺑﺷذوذ
اﻟﻣﺧﺎﻟف).(56
واﻟﻘوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﻋدﺗﻬﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﺑﺣﻳث إن
ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ أﺑﻌدﻫﻣﺎ ﻓﻌدﺗﻬﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻻ ﺑﺎﻷﺷﻬرٕ ،وان ﻛﺎﻧت
اﻷﺷﻬر أﺑﻌدﻫﻣﺎ ﻓﻌدﺗﻬﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺑﺎﻟوﺿﻊ .وﻫو ﻗوﻝ
ُ
ﻋﻠﻲ) ،(57واﺑن ﻋﺑﺎس) (58ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ،وﻗوﻝ
اﻟﺷﻌﺑﻲ) ،(59واﺑن أﺑﻲ ﻟﻳﻠﻰ) (60ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ،وﺳﺣﻧون ﻣن
اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ) ،(61وﻗوﻝ اﻟﺷﻳﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻳﺔ) ،(62واﻹﺑﺎﺿﻳﺔ)،(63
واﻟﻘﺎﺳﻣﻳﺔ واﻟﻣؤﻳد ﺑﺎﷲ واﻟﻧﺎﺻر ﻣن اﻟزﻳدﻳﺔ) .(64وﻫو ﻗوﻝ ﺑﻌض
اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن أﻳﺿﺎ ،ﻣﻧﻬم :اﻟدﻛﺗورة ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ) ،(65واﻟﺑﺎﺣث
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ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد) ،(66واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر أﺣﻣد ﻧﺻر
اﻟﺟﻧدي) ،(67واﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧﺑﻳﻠﺔ ﺻﻳﺎم).(68
وﺳﺑب اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻳن اﻟﻘوﻟﻳن ﻓﻳﻬﺎ:
اﻟﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠك اﻷﺻوﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض
اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ وﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻟك وﻛﻳف أﻓﺿﻰ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻗوﻝ ﻣن
ﻫذﻳن اﻟﻘوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ:
اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ اﻷوﻝ:
وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺎﻟك أﻓﺿﻰ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘوﻝ اﻷوﻝ
ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ ﻻ
ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،وﻫﻲ:
اﻟﻣﺳﻠك اﻷوﻝ :ﻣﺳﻠك اﻟﻧﺳﺦ؛ وذﻟك ﻧﺳﺦ ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار " اﻟﺑﻘرة  234/ﺑﻘوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن " اﻟطﻼق 4/ﻧﺳﺧﺎ ﺟزﺋﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘدر اﻟذي ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻳﻪ ،وﻫو اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ.
وﻫو اﻟﻣﺳﻠك اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ) (69اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺄن اﻟﺧﺎص
اﺧﻲ ﻋن اﻟﻌﺎم ﻧﺎﺳﺦ ﻻ ﻣﺧﺻص ،وﺑﺄن اﻟﻧﺳﺦ ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗر َ
اﻟﺗرﺟﻳﺢ واﻟﺟﻣﻊ ﻣن طرق دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
ﻣﻌﻠوﻣﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﺟﻬﻳﺎ –
ﻛﻣﺎ ﻫﻧﺎ – أم ﻣطﻠﻘﺎ؛ ﻷﻧﻬم ﻻ ﻳﻔرﻗون ﺑﻳن اﻟوﺟﻬﻲ واﻟﻣطﻠق ﻓﻲ
طرق دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﻫذﻩ ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص) ،(70وﻫو اﻟﻣﺳﻠك
اﻟذي ُﻳ َﻌـﱢﻳ ُـﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻧدﻫم أﻣران:
أﺣدﻫﻣﺎ :ﻗوﻝ اﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ" :ﻧزﻟت ﺳورة
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻘﺻرى ﺑﻌد اﻟطوﻟﻰ ") .(71ﻓﻬو ﺻرﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ وأن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻣﺗﺄﺧرة ﻋن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ،ﻣﻊ أن اﻟﻣﺗﺄﺧر
ﻧﺎﺳﺦ ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎرض.
ﺎﻝ َﻋ ْﺑ ُد اﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ ُن
ﻗﺎﻝ اﻟﺑﺧﺎري اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻷﺳرارَ " :وﻗَ َ
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ِ
ﺎﻣ ِﻝ؛ ِﻟ َﻛ ْوﻧِ ِﻪ ُﻣﺗَﺄ ﱢ
ﺻ َﺎر
ﻓﻲ َﺣ ﱢ َ
َﺧ ًار َﻋ ْﻧﻪُ ،ﻓَﻬُ َو َﻣ ْﻌَﻧﻰ ﻗَ ْوِﻟﻪ ﻓَ َ
َﻧ ِ
ﺎص ").(73
ﺎﺳ ًﺧﺎ ِﻟْﻠ َﺧ ﱢ

وﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺳرﺧﺳﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ " :ﻗﺎﻝ اﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻧﻪ) :ﻣن ﺷﺎء ﺑﺎﻫﻠﺗﻪ أن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻘﺻرى ﻧزﻟت ﺑﻌد
ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻟطوﻟﻰ( .ﻳﻌﻧﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ
أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن( ﻧزﻟت ﺑﻌد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻳﺗرﺑﺻن
ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار(؛ ﻓﺎﺳﺗدﻝ ﺑﻬذا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻋدﺗﻬﺎ
ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ ﻻ ﻏﻳر ،وﺟﻌﻝ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﻣﻧﺳوﺧﺎ ﺑﻬذا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ ").(74
ﺎﻝ َﻋ ْﺑ ُد اﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ ُن
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺷرح اﻟﻬداﻳﺔَ " :وُﻗْﻠَﻧﺎ :ﻗَ َ
ِ
ِ
ﻣ ْﺳ ُﻌ ٍ
ﺎﻫْﻠﺗﻪ أ ﱠ
ورةَ
ﺎء َﺑ َ
ورةَ اﻟﱢﻧ َﺳﺎء اْﻟﻘُ ْ
ودَ :ﻣ ْن َﺷ َ
ﺻ َرى َﻳ ْﻌﻧﻲ ُﺳ َ
َن ُﺳ َ
َ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ﱠ
ﱢ
ت َﺑ ْﻌ َد اﻟﱠﺗِﻲ ِﻓﻲ
ﻟ
ز
ﻧ
ﺎ
ﻫ
ر
آﺧ
ﻰ
ﻟ
إ
(
ﺎء
ﺳ
ﻧ
اﻟ
م
ﺗ
ﻘ
ﻠ
ط
ا
ذ
إ
ﻲ
ﺑ
ﻧ
اﻟ
ﺎ
ﱡﻬ
ﻳ
َ
أ
ﺎ
ﻳ
ﱡ َ َ ْ ُْ َ َ َ
َ ََ َ ْ
)َ َ
َﺣﻣ ِ
ُﺳ َ ِ
ﺎﻝ( ُﻣﺗَﺄ ﱢ
ﻳد أ ﱠ
َﺧٌر َﻋ ْن
ورة اْﻟَﺑﻘَ َ ِرةُ ،ﻳ ِر ُ
َن ﻗَ ْوﻟﻪ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻰَ ) :وأُوَﻻ ُ
ت ْاﻷ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َﺣﻣ ِ
ﺎﻝ
ﺻ َن ﺑِﺄ َْﻧﻔُﺳ ِﻬ ﱠن(؛ ﻓََﻳ ُﻛ ُ
ﻗَ ْوِﻟﻪَ) :ﻳﺗََرﱠﺑ ْ
ون َﻧﺎﺳ ًﺧﺎ ﻓﻲ َذ َوات ْاﻷ ْ َ
").(75
واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن اﻟﻧﺳﺦ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗرﺟﻳﺢ أو اﻟﺟﻣﻊ
ﻋﻧد ﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻠوﻣﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ؛ ﻷن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺄﺧر أن
ﱠﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺄذن ﺑﺗرﺟﻳﺢ
ﻳﻛون ﻧﺎﺳﺧﺎ ﻟﻠﻣﺗﻘدم ،ﻻ أن ُﻳ َـرﺟ َ
رﺟ َﺢ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻻ أن ُﻳ ْﺟ َﻣ َﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﺣﻳث
اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻟو َ
ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ)(76؛ إذ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻣﻧﻬﻣﺎ .وﺳواء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ أﻛﺎن
اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ ،أم
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص ﻣطﻠق ﻛﻣﺎ ﻧﺑﻬﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ آﻧﻔﺎ.
ت
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻷﺳرارَ " :واْﻟ ُﻣﺗََوﻓﱠﻰ َﻋ ْﻧﻬَﺎ َزْو ُﺟﻬَﺎ إ َذا َﻛ َﺎﻧ ْ
ﺎﻝ ﻋِﻠ ﱞﻲ ر ِ
ِ ِ
ﺣِ
ٍ
ﺿ َﻲ
ﺎﻣ ًﻼ ﺗَ ْﻌﺗَ ﱡد ﺑِ َو ْ
َ
ﺿ ِﻊ اْﻟ َﺣ ْﻣﻝ ﻋ ْﻧ َد ْاﺑ ِن َﻣ ْﺳ ُﻌودَ ،وﻗَ َ َ َ
ِ
ﱠ
ِ
ﱡ
ِ
ط َو ِﻝ اْﻟ ِﻌ ﱠدﺗَْﻳ ِن؛ ِﻷ ﱠ
َن ُﻛ ﱠﻝ َآﻳ ٍﺔ
أ
،
ن
ﻳ
ﻠ
َﺟ
اﻷ
د
ﻌ
َﺑ
ﺄ
ﺑ
د
ﺗ
ﻌ
ﺗ
:
ﻪ
ﻧ
ﻋ
ﻪ
اﻟﻠ
َي ﺑِﺄَ ْ
ْ
َ
َْ
ْ
ُ َْ ُ َ َْ ْ َ
ِ
ٍ
ﺗُ ِ
ﺎﻝ ْاﺑ ُن ﻣ ْﺳ ُﻌ ٍ
ود
ﻗ
و
.
ﺎ
ط
ﺎ
ﻳ
ﺗ
اﺣ
ﺎ
ﻣ
ﻬ
ﻧ
ﻳ
ﺑ
ﻊ
ﻣ
ﺟ
ﻳ
ﻓ
؛
ﻪ
ﺟ
ب ِﻋ ﱠدةً َﻋﻠَﻰ َو ْ َُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ
وﺟ ُ
َ
رِ
ﻳﺦ،
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻧﻪَُ :ﻫ َذا ] أي اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ [ إ َذا ﻟَ ْم ُﻳ ْﻌ َر ْ
ف اﻟﺗﱠ ِﺎر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
ﺑ
ﺛ
د
ﻗ
و
ت ﺗَﺄَ ﱡﺧ ُر
،
ﺦ
ﺎﺳ
ﻧ
ﻪ
ﻧ
َ
ﻷ
؛
ﻪ
ﺑ
ﻝ
ﻣ
ﻌ
ﻠ
ﻟ
ر
ﺧ
اﻵ
ﱠن
ﻳ
ﻌ
ﺗ
ف
ر
ﻋ
ا
ذ
ﺈ
ﻓ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ ََ
ُ
َ
ُ ََ
ِ
َﺟﻠُﻬُ ﱠن( ِﻋ ْﻧ َدﻩُ َﺣﺗﱠﻰ َد َﻋﺎ إﻟَﻰ
أ
ﺎﻝ
ﻣ
َﺣ
اﻷ
ت
ﻻ
ُو
أ
و
)
ﻰ
ﻟ
ﺎ
ﻌ
ﺗ
ْ
َ
َ
َ ُ
َ
ﻗَ ْوﻟﻪ َ َ
َْ
)(77
ﺎﻫﻠَ ِﺔ؛ ﻓَ َﻼ َﻣ ْﻌ َﻧﻰ ِﻟ ْﻠ َﺟ ْﻣ ِﻊ َﺑ ْﻳ َﻧ ُﻬ َﻣﺎ " .
اْﻟ ُﻣَﺑ َ
ﻳﺦ:
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺷرح اﻟﺗﻠوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ " :ﻓَِﺈ ْن ُﻋِﻠ َم اﻟﺗﱠ ِﺎر ُ
ﺎص .ﻓَﻌﻠَﻰ ْاﻷ ﱠَو ِﻝ) :(78اْﻟﻌﺎ ﱡم َﻧ ِ
ﻓَﺎْﻟ ُﻣﺗَﺄ ﱢ
ﺎﺳ ٌﺦ
َ
َﺧ ُر إ ﱠﻣﺎ اْﻟ َﻌﺎ ﱡم َ ٕوِا ﱠﻣﺎ اْﻟ َﺧ ﱡ َ
ِ
ﺎن
ﺎصَ .و َﻋﻠَﻰ اﻟﺛﱠﺎﻧِﻲ :اْﻟ َﺧ ﱡ
ﺎص ُﻣ َﺧ ﱢ
ِﻟْﻠ َﺧ ﱢ
ص ﻟْﻠ َﻌﺎ ﱢم ْ
إن َﻛ َ
ﺻ ٌ
ﺎﺳ ٌﺦ ﻟَﻪ ِﻓﻲ ﻗَ ْد ِر ﻣﺎ ﺗََﻧﺎوَﻻﻩ إن َﻛﺎن ﻣﺗَر ِ
ﻣوﺻوًﻻ ﺑِ ِﻪ ،وَﻧ ِ
اﺧًﻳﺎ َﻋ ْﻧﻪُ،
ُ
َْ ُ
َ َ ُ ْ َ َُ
َ
ود ر ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻰ َﻋ ْﻧﻪُ،
ﻌ
ﺳ
ﻣ
ن
اﺑ
ْي
ِ
ر
أ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ن
ﻳ
ﺗ
ﻳ
اﻵ
ﻲ
ﻓ
َﻛ َﻣﺎ
ْ َ ُْ َ
ْ َ َْ َ َ َ
ﱠِ
َﺣﻣ ِ
ﻳن ُﻳﺗََوﻓﱠ ْو َن ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم(
ﺎﻝ( ُﻣﺗََر ٍ
) َوأُوَﻻ ُ
اخ َﻋ ْن ﻗَ ْوﻟﻪ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻰ ) َواَﻟذ َ
ت ْاﻷ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ون ﻣﺛَ ًﺎﻻ
ث إﱠﻧﻪُ َﻋﺎ ﱞم ﻣ ْن َو ْﺟﻪَ ،و َﺧ ﱞ
ﻓَ ِﻣ ْن َﺣ ْﻳ ُ
ﺎص ﻣ ْن َو ْﺟﻪ َ -ﻳ ُﻛ ُ
ﺎص وﻋ ْﻛﺳﻪ وﻳ ُﻛون َﻧ ِ
ِ
ﺎﺳ ًﺧﺎ ِﻟﻘَ ْوِﻟ ِﻪ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻰ }
ﻟﺗَﺄَ ﱡﺧ ِر اْﻟ َﻌﺎ ﱢم َﻋ ْن اْﻟ َﺧ ﱢ َ َ ُ ُ َ َ ُ
)(79
ﱠِ
ق اْﻟﺣ ِ
ِ
ﺎﻣ ِﻝ اْﻟ ُﻣﺗََوﻓﱠﻰ َﻋ ْﻧﻬَﺎ َزْو ُﺟﻬَﺎ " .
ﻳن ُﻳﺗََوﻓﱠ ْو َن { ﻓﻲ َﺣ ﱢ َ
َواَﻟذ َ
ﻗﻠت :ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟﺎب ﻋن ﻣﺳﻠك اﻟﻧﺳﺦ ﻫذا ﻣن ﺛﻼﺛﺔ
أوﺟﻪ:
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اﻟوﺟﻪ اﻷوﻝ :أﻧﻧﺎ إن ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن " اﻟطﻼق  4/ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ دون اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن ﻣﻧﻬن ،ﻟم ﻳﻛن
ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻵﻳﺔ اﻟﺑﻘرة رأﺳﺎ؛ ﺑﻝ اﻟﺗﻌﺎرض ﺣﻳﻧﺋذ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺗﻠك
وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ؛ وﻫو ﺣﻳﻧﺋذ ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻋﺎم اﻟﻘرآن –
اﻟﺑدﻟﻲ ﻫﻧﺎ  -وﺧﺎص اﻟﺳﻧﺔ اﻵﺣﺎدﻳﺔ ،واﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬم ﻻ
ﻳﺧﺻﺻون ﻋﺎم اﻟﻘرآن ﺑﺧﺑر اﻟواﺣد) (80إن ﻗﺎرﻧﻪ ﻓﻲ زﻣن
اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،وﻻ ﻳﻧﺳﺧوﻧﻪ) (81ﺑﻪ إن ﺗراﺧﻰ ﻋﻧﻪ؛ ﻓﺗﺑﻘﻰ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة
ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﻬﺎ اﻟﺑدﻟﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻝ ﻟﻠﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ،ﻻ ﺗُ َﺧﺻﱠص ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺧرج ﻟﻠﺣﺎﻣﻝ ﻋن ذﻟك
اﻟﻌﻣوم ،وﻻ ﺗُ ْـﻧﺳﺦ ﺑﻪ.
وﻫذا ﻣﻊ أن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻟو ﺑﻘﻳت ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﻬﺎ وﺑﻘﻳت ﻟذﻟك
ﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﻟﻣﺎ اﻧﻘﺿت ﻋدﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﺋذ
إﻻ ﺑﺎﻷﺷﻬر ،ﺳواء أﻛﺎن اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن أم أﻗرﺑﻬﻣﺎ ،وﻟﻛن
ﺧص ﻫذا اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﻲ ﻟوﺿﻌﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻋدﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ إﻻ
ﺑﺎﻟوﺿﻊ؛ وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﻲ ﻟوﺿﻌﻬﺎ أﻗﻝ ﻣن
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر؛ ﻓﺂﻝ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن.
وﻟﻛن ُﻳرﱡد ﻫذا اﻟوﺟﻪ :ﺑﺄن اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟطﻼق أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ
طـﻠّـﻘﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻧﺎﻩ ﻋن
ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻝ ،ﻣ َ
اﻟطﺑري واﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ واﻟﺟﺻﺎص واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻗرﻳﺑﺎ؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻳﺛﺑت
اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة؛ وﻳﺳوغ ﻣن ﺛم ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺗﻘدم
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﺄﺧر.
وأﻳﺿﺎ :ﻓﺈن ﺑﻔرض آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻻ
ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،وأن اﻟﺗﻌﺎرض ﻟذﻟك ﺑﻳن
آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻻ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻫذﻩ؛ ﻓﻳﺑﻘﻰ
أن ﻋﻣوم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﺈﺟﻣﺎﻋﻳن ﻗطﻌﻳﻳن:
أﺣدﻫﻣﺎ :اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻋدة اﻷﻣﺔ اﻟﺣﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻف ﻣن ﻋدة اﻟﺣرة ،وأن ﻋدﺗﻬﺎ ﻟذﻟك ﺷﻬران
وﺧﻣس ﻟﻳﺎﻝ) .(82واﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر إن ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن)ٕ .(83واذا ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺑﻬذﻳن
اﻹﺟﻣﺎﻋﻳن اﻟﻘطﻌﻳﻳن ،ﻓﻘد ﺟﺎز ﺑﺣﺳب ﻗواﻋد اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ
ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻵﺣﺎدي أﻳﺿﺎ)(84؛ ﻷن ﺑﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﺎﻟﻘطﻌﻲ
ﺻﺎر ظﻧﻳﺎ ،وﺗﺧﺻﻳص اﻟظﻧﻲ ﺑﺎﻟظﻧﻲ ﺟﺎﺋز.
وﻟﻛن ُﻳرﱡد ﻫذا ﺑﺄن ﻧﻘوﻝ :إن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون
ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ" ..اﻟﺑﻘرة  234/ﻧﻌم ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ
ﻘﻲ أن ﻣﺎ رﺟﺣﻪ اﻟﻛﻣﺎﻝ ﺑن اﻟﻬﻣﺎم
ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع اﻟﻘطﻌﻲ ،وﻟﻛن َﺑ َ
ﻣن اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ أن ُﻳﺷﺗَ َـرط ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ – ﻣﻣﺎ
ﻋدا اﻟﻘﻳﺎس ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت  -ﻣﺎ َﻳﺷﺗَرطﻪ أﻛﺛرﻫم ﻓﻲ

ﻏﻳر ﻣﺗراخ ﻋﻧﻪ؛ ٕواﻻ
اﻟﻣﺧﺻص اﻷوﻝ ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻌﺎم َ
ﻛﺎن ﻧﺎﺳﺧﺎ ﻻ ﻣﺧﺻﺻﺎ ،وﻻ ﺷك أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻣﺗراخ ﻋن
)(85
ﺣدﻳث آﺣﺎد؛ ﻓﻼ ﻳﺻﻠﺢ ﻧﺎﺳﺧﺎ ﻟﻠﻌﺎم
ﺑﻌد
ُ
ﻋﻣوم اﻵﻳﺔ ،وﻫو ُ
اﻟﻘطﻌﻲ اﻟﺛﺑوت – ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌض أﻓرادﻩ  -وﻟو ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ
ﺑﻘطﻌﻲ)(86؛ ﻷن ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن اﻟﻣﺗواﺗر ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻘطﻌﻲ إﻧﻣﺎ
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻻ ﻧﺳ ُﺧﻪ .
ﻳﺻﺢ ﺑﺎﻵﺣﺎدي
ُ
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟرازي رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﻘر ار ﻣﻧﻊ ﻧﺳﺦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻵﺣﺎد،
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻪ  " :أﻻ ﺗرى أﻧﻪ ﻳﺟوز ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﺎم
ﻣﻊ ﺗﺟوﻳزﻩ
َ
)(87
ﺑﺧﺑر اﻟواﺣد واﻟﻘﻳﺎس ،وﻻ ﻳﺟوز ﻧﺳﺦ اﻟﻌﺎم ﺑﻬﻣﺎ "  .وﻫذا
وﺳﺎﺋر اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ) (88ﻳرون اﻟﻌﺎم ظﻧ ﱠﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻻ
ﻣﻊ أن اﻟرازي
َ
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻘطﻌﻲ.
ﻗطﻌـﻳﱠﻬﺎ وﻟو ﻟم ﻳﺳﺑق
ُ
وﻗﺎﻝ أﻣﻳر ﺑﺎدﺷﺎﻩ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺛﺎﻧﻲٕ " :واﻧﻣﺎ اﺷﺗرط اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻓﻲ( اﻟﻣﺧﺻص
)اﻷوﻝ ،ﻓﺈن ﺗراﺧﻲ( اﻟﺑﻳﺎن اﻟﻣذﻛور ﻋن اﻟﻌﺎم )ﻓﻧﺎﺳﺦ ،ﻻ( ﻓﻲ
اﻟﻣﺧﺻص )اﻟﺛﺎﻧﻲ( وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ) .واﻟوﺟﻪ أن اﻟﺛﺎﻧﻲ( إذا ﺗراﺧﻰ
اﻟﻘﻳﺎس(؛
ﻓﻬو )ﻧﺎﺳﺦ أﻳﺿﺎ( ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷرط ﻓﻳﻪ أﻳﺿﺎ) ،إﻻ
َ
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻗوﻟﻪ ) :ﻓﺈن ﺗراﺧﻲ ﻓﻧﺎﺳﺦ( .ﻓﺈﻧﻪ ] أي اﻟﻘﻳﺎس [
ً
ﺑﻳﺎن ﻻ ﻳﺗﺻور ﻧﺎﺳﺧﻳﺗُﻪ ٕوان ﺗراﺧﻲ ﺑﺣﺳب اﻟظﺎﻫر؛ )إذ ﻻ
ﻳﺗﺻور ﺗراﺧﻳﻪ( ﺑﺣﺳب اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ").(89
وﻗﺎﻝ اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج " :ﻗﺎﻝ " ﻓﺈن ﺗراﺧﻰ " اﻟﺑﻳﺎن اﻟﻣذﻛور
ﻋﻧﻪ " ﻓﻧﺎﺳﺦ ،ﻻ " ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص " اﻟﺛﺎﻧﻲ " وﻫﻠم ﺟ ار .ﻗﺎﻝ
اﻟﻣﺻﻧف) :" (90واﻟوﺟﻪ أن اﻟﺛﺎﻧﻲ " وﻫﻠم ﺟ ار إذا ﺗراﺧﻰ "
اﻟﻘﻳﺎس؛ إذ ﻻ ﻳﺗﺻور ﺗراﺧﻳﻪ "ٕ ...واﻧﻣﺎ ﻛﺎن
ﻧﺎﺳﺦ أﻳﺿﺎ ،إﻻ
َ
اﻟوﺟﻪ ﻫذا؛ ﻟﺟرﻳﺎن اﻟﻣوﺟب ﻻﺷﺗراط اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻓﻣﺎ
ﺑﻌدﻩ).(92)" (91
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ :ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻋﺎﻣﺎ ﻟم
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻵﺣﺎدي
ﻳﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ :ﻟم ﻳﺻﺢ
ُ
اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺧﺻﻳص
اﻷوﻝ وﻻ
اﻟﺗﺧﺻﻳص
إن ﻛﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﻟﻪ  -ﻻ
َ
َ
َ
َ
ﻧﺳﺧﻪ ﺑﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺗراﺧﻳﺎ ﻋﻧﻪ.
 وﻻ ُٕوان ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳص ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( ﺑﻣﺧﺻص ﻗطﻌﻲ :ﺟﺎز
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺛﺎﻧﻳﺎ ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻵﺣﺎدي إن ﻛﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﻟﻪ ،وﻟم
َﻳ ُﺟ ْـز ﻧﺳ ُﺧﻪ ﺑﻪ  -ﻧﺳﺧﺎ ﺟزﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﻣن أﻓرادﻩ  -إن ﻛﺎن ﻣﺗراﺧﻳﺎ ﻋﻧﻪ.
ﻋﻠﻰ أن ﻧﺳﺦ ﺣﻛم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌض أﻓرادﻩ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص
اﻟﻣﺗراﺧﻲ ﻋﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻠب دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟظﻧﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ؛ ﻷن
اﻟذي ﻳﻘﻠب اﻟﻌﺎم ظﻧﻳﺎ ﻋﻧدﻫم إﻧﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻻ اﻟﻧﺳﺦ)(93؛
وﺣﻳﻧﺋذ ﻧﻘوﻝ :إن ذﻳﻧك اﻹﺟﻣﺎﻋﻳن اﻟﻣذﻛورﻳن ﻟﻣﺎ ﺗراﺧﻳﺎ ﻋن
ﻋﻣوم )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻘد ﻧﺳﺧﺎ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌض
أﻓرادﻩ وﻟم ﻳﺧﺻﺻﺎﻩ؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻟم ﺗﻧﻘﻠب دﻻﻟﺗﻪ ظﻧﻳﺔ؛ وﻟم ﻳﺻﺢ
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻵﺣﺎدي ﺑﻌد ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻗطﻌﻳﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
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ﻋﻠﻳﻪ.
ﻗﻠت :ﻳﺟﺎب ﻋن ﻫذا :ﺑﺄن اﺷﺗراط اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺧـﺗَـﻠَف ﻓﻳﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ،واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻧدﻫم ﻋدم اﺷﺗراطﻪ؛
ﻓﻼ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻟذﻟك اﺧﺗﻳﺎر ﻋدم اﺷﺗراطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن
ﻣذﻫﺑﻬم) (94إن ﻟم ﻳﻛن ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب ﻣن ﻟم ﻳﺷﺗرط اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻟﻠﺗﺧﺻﻳص ﻣطﻠﻘﺎ ،ﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻷوﻝ وﻻ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ،وﻫم
اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ أﻳﺿﺎ)(95؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻓﻼ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﺗﺧﺻﻳص
آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ وﻟو ﻛﺎن آﺣﺎدﻳﺎ ﻣﺗراﺧﻳﺎ.
اﻟﻧﺳﺦ
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟرازي ،ﻓﻠﻌﻝ ﻣر َادﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ ﻓﻳﻪ:
ُ
اﻟﻛﻠﻲ ﻻ اﻟﻧﺳﺦ اﻟﺟزﺋﻲ ،أﻋﻧﻲ ﻧﺳﺦ ﺣﻛم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣق ﺟﻣﻳﻊ
أﻓرادﻩ ،ﻻ ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌض أﻓرادﻩ ﻓﻘط؛ ﻷن اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﺑرون
ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ اﻟﺟزﺋﻲ رأﺳﺎ؛ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﺗراﺧﻲ ﻣﺧﺻص
ﻋﻧدﻫم ﻻ ﻧﺎﺳﺦ ،وأن ﻧﺳﺦ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌض أﻓرادﻩ ﻳﺻدق
ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧدﻫم أﻧﻪ ﺗﺧﺻﻳص ﻻ ﻧﺳﺦ .وﻛﻼﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺦ اﻟﺟزﺋﻲ ﻻ اﻟﻛﻠﻲ.
وأﻣﺎ أن ذﻳﻧك اﻹﺟﻣﺎﻋﻳن إﻧﻣﺎ َﻧ َﺳﺧﺎ ﺣﻛم )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ ﺣق
ﺑﻌض أﻓرادﻩ وﻟم ﻳﺧﺻﺻﺎﻩ – ﻓﻼ ﺗﺻﻳر دﻻﻟﺗﻪ ﺑذﻟك ظﻧﻳﺔ وﻻ
ﻓﻳـ ْﺷ ِـﻛـ ُﻝ ﻓﻳﻪ أن
ﻳﺻﺢ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﺧﺑر ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻵﺣﺎدي – ُ
اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻣذﻫﺑﻬم ﻳﻣﻧﻌون ﻛون اﻹﺟﻣﺎع ﻧﺎﺳﺧﺎ؛
ـﺳﺦ)(96؛ وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟظﺎﻫر أن
إذ اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻧدﻫم ﻻ َﻳ ْﻧ َﺳﺦ وﻻ ُﻳ ْـﻧ َ
ﻣرادﻫم ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ اﻟذي ﻻ وظﻳﻔﺔ ﻟﻺﺟﻣﺎع ﻓﻳﻪ ﻫو اﻟﻧﺳﺦ اﻟﻛﻠ ﱡﻲ
ﺗﻌﺎرض
ﻳﺢ ،ﻻ اﻟﻧﺳﺞ اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺿﻣﻧﻲ اﻟذي ُﻳـدﻓَﻊُ ﺑﻪ
ُ
اﻟﺻر ُ
اﻟﻧﺳﺦ اﻟﺟزﺋ ﱠﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ
اﻟﻣﺗﻘدم واﻟﻣﺗﺄﺧر ﻣن اﻷدﻟﺔ؛ ﻷن ﻫذا
َ
ﺗﺧﺻﻳص؛ وﻟﻬذا ﻟم ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻرح
وﻣﺂﻟﻪ
ٌ
)(97
اﻟﻧﺳﺦ اﻟﺟزﺋ ﱡﻲ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع
ﻣﻧﻬم  -أن ﻳﺳﻣﻰ
ﺑﻪ اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ
ُ
اﻟﻣﺗراﺧﻲ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎ ،وﻗرروا ﻟذﻟك أن اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻻ ُﻳـﻘـﱠﻳ ُـد ﺑﻌدم
اﻟﺗراﺧﻲ ،ﺑﻝ اﻟﻣﺗراﺧﻲ أﻳﺿﺎ ﻗد ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺧﺻﺻﺎ؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻳ ِ
ﺻ ﱡﺢ
َ
ﻋﻣوم )أزواﺟﺎ( وﻟو ﺗراﺧﻳﺎ ﻋﻧﻪ،
ـك اﻹﺟﻣﺎﻋﻳن َﺧﺻﱠﺻﺎ
أن ذﻳﻧ َ
َ
وأن ﺗﺟري أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻻ اﻟﻧﺳﺦ.
واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻧﺻﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن –
ﺑﺟ ْﻌـﻝ أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻶﺧر  -ﻣﻊ أن ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ
َ
ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳص ﻣﻔض إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن  -أوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧﺳﺦ
وﻟو ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ؛ ﻷن اﻷﺻﻝ ﻋدم اﻟﻧﺳﺦ؛ ﻓﺈذا أﻣﻛن اﻟﻧﺳﺦ –
ﻋدﻣﻪ أﻳﺿﺎ – ﺑﺎﻟﻣﺻﻳر إﻟﻰ
ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ – وأﻣﻛن ُ
ﻋدﻣﻪ
اﻟﺟﻣﻊ أو اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑدﻝ اﻟﻧﺳﺦ  -ﻟم ﻳﺗﻌﻳن اﻟﻧﺳﺦ ،وﻛﺎن ُ
أوﻟﻰ؛ وﻟﻬذا ﻗدم أﻛﺛر اﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺦ
ﻣن طرق دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻧﺻﻳن وﻟو ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ،
وﻟم ﻳﺻﻳروا إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ إﻻ إن ﺗﻌﻳن ﺑﺗﻌذر ﱟ
ﻛﻝ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ
واﻟﺗرﺟﻳﺢ) .(98وﻟﻬذا أﻳﺿﺎ ﺻرح ﺑﻌض اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﺑﺄن ﺟﻌﻝ آﻳﺔ
اﻟطﻼق ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻵﻳﺔ اﻟﺑﻘرة أوﻟﻰ ﻣن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﺳﺧﺔ ﻟﻬﺎ –

وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﻳن واﺣدة ﻫﻲ ﺗﻘدﻳم آﻳﺔ اﻟطﻼق
ﻋﻠﻰ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة – ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟراﺋقَ " :وﻗَ ْوﻟُﻪَُ ) :و ْاﻷ ﱠَو ُﻝ
ِ
ﻳص أ َْوﻟَﻰ ﻣن اﻟﱠﻧ ْﺳ ِﺦ؛ ِﻷَﱠﻧﺎ إ َذا أَ ﱠﺧ ْرَﻧﺎ َآﻳﺔَ
أ َْر َﺟ ُﺢ( أ ْ
َي اﻟﺗﱠ ْﺧﺻ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱢﺻﺔً ﻵَﻳﺔ اْﻟ َوﻓَﺎةٕ ،واذا ﻗَ ﱠد ْﻣَﻧﺎ
اْﻟ َﺣ ْﻣﻝ ﻋن َآﻳﺔ اْﻟ َوﻓَﺎة ﻛﺎﻧت ُﻣ َﺧﺻ َ
ﺎص ﻣن
َآﻳﺔَ اْﻟ َﺣ ْﻣ ِﻝ ﻋﻠﻰ َآﻳ ِﺔ اْﻟ َوﻓَ ِﺎة ﻛﺎﻧت َرِاﻓ َﻌﺔً ِﻟ َﻣﺎ ﻓﻲ اْﻟ َﺧ ﱢ
َﻫ ُﻝ اْﻟ ِﻌْﻠِم َآﻳﺔَ اْﻟَﺑﻘَ َ ِرة ﻋﻠﻰ
اْﻟ ُﺣ ْﻛِم ،وﻫو َﻧ ْﺳ ٌﺦ .وﻓﻲ اْﻟ ِﻣ ْﻌ َر ِ
اجَ :ﺣ َﻣ َﻝ أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ﻳص أ َْوﻟَﻰ ﻣن َد ْﻋ َوى
ﻳﺻﺎ ﺑِ َﺂﻳﺔ اْﻟﻘُ ْ
ﺻ َرىَ ،واﻟﺗﱠ ْﺧﺻ ُ
اْﻟ َﺣ َواﻣﻝ ﺗَ ْﺧﺻ ً
اﻟﱠﻧ ْﺳ ِﺦ اﻩ ").(99
وﻗﺎﻝ اﻵﻣدي ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺢ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺦ" :
واﻟﺗﺧﺻﻳص أوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧﺳﺦ؛ ﻟﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ :اﻷوﻝ :أن اﻟﻧﺳﺦ
ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﺛﺑوت أﺻﻝ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺧﺎﺻﺔ ورْﻓ َﻌﻪ ﺑﻌد
اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻟﻳس ﻓﻳﻪ ﺳوى دﻻﻟﺗِﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم إرادة
ﺛﺑوﺗﻪ ،و
ُ
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟﻠﺻور اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﻠﻔظﺔ اﻟﻌﺎم؛ ﻓﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﻧﺳﺦ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﺧﺻﻳص؛ ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺧﺻﻳص
اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻣﻧﻊٌ ﻣن
أوﻟﻰ .اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن اﻟﻧﺳﺦ رﻓﻊٌ ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت ،و
َ
اﻹﺛﺑﺎت ،واﻟدﻓﻊُ أﺳﻬ ُﻝ ﻣن اﻟرﻓﻊ .اﻟﺛﺎﻟث :أن وﻗوع اﻟﺗﺧﺻﻳص
ﻓﻲ اﻟﺷرع أﻏﻠب ﻣن اﻟﻧﺳﺦ؛ ﻓﻛﺎن اﻟﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﻳص
أوﻟﻰ؛ إدراﺟﺎ ﻟﻪ ﺗﺣت اﻷﻏﻠب ،وﺳواء ﺟﻬﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ أو ﻋﻠم،
وﺳواء ﻛﺎن اﻟﺧﺎص ﻣﺗﻘدﻣﺎ أو ﻣﺗﺄﺧ ار ").(100
وﻳ َرﱡد ﻫذا اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺑﺄن ﺗﻘدﻳم اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺦ إﻧﻣﺎ
ُ
ﱠ
أن ﻟو ﻟم َﻳﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ،وﻫﻬﻧﺎ وﺟد اﻟﻣﺎﻧﻊ ،وﻫو
ُﻳ َﺳﻠ ُم ْ
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم؛ ﻓﻬو ﻧﺎﻗض ﻟﻣﺂﻝ اﻟﺟﻣﻊ
ﻳد
ﻣن ﺗﻘرﻳر اﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن .وﺳﻳﺄﺗﻲ إن ﺷﺎء اﷲ ﻣز ُ
ﺑﻳﺎن ﻟﻠﻣواﻧﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠك اﻟﺗرﺟﻳﺢ.
واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻟث :أن اﻟﻧﺳﺦ ﻻ ﻳﺻﺢ إﻻ أن ﻟو ُﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ،
ﱠﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وآﻳﺔ اﻟطﻼق اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن
واﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﺻ ْ
ﻣﺟﻬو ٌﻝ أو ﻣﺷﻛوك؛ ﻷن ﻋﻠﻳﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ  -ﻣﻊ ﻛوﻧﻪ ﻣن
أﻋﻠم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ﺑﺗوارﻳﺦ اﻟﻧزوﻝ  -ﻛﺎن ﺟﺎﻫﻼ
ذﻟك اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وﻫو ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺑﺧﺎري رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﻘوﻟﻪ ﻓﻲ
ﺑﻳﺎن ﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻲ واﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔَ " :ذ َﻛرَﻧﺎ أ ﱠ ﱠ ِ ٍ ِ
ِ
ﺎﻣ ْﻳ ِن َﻋ ِﻣ َﻝ
ْ
َن ُﻛﻝ َواﺣد ﻣ ْن اْﻟﻘَ َرَﻣ ْﻳ ِن ْاﻹ َﻣ َ
ﻳﻐ ِ
ﱠ
ﺑِﺎْﻟ ُﻌ ُﻣ ِ
ﱠ
َﺣ َد ُﻫ َﻣﺎ َﺟ َﻣـ َﻊ َﺑ ْﻳ َن
أ
َن
أ
إﻻ
،
ﺔ
اﻟﺻ
ب
وﺟ
ﻣ
و
ﱢ
َ
َ
وم َﻛ َﻣﺎ ُﻫ َ ُ َ ُ
ﱠﻳ ِن؛ ِﻟ َﻌــ َدِم ِﻋ ْﻠ ِﻣ ِﻪ ِﺑﺎﻟﺗﱠ ِ
ﻳﺦَ ،و ْاﻵ َﺧ ـ َر َﻋ ِﻣ َﻝ ﺑِﺎْﻟ ُﻣﺗَﺄَ ﱢﺧ ـ ِر؛
ﺎر ِ
اﻟﱠﻧﺻ ْ
ِ ِ ِ )(101
.
ِﻟ َﻣ ْﻌ ِرﻓَـﺗﻪ ﺑِﻪ "
وﻫذا ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﺑن ﻧﺟﻳم أﻳﺿﺎ ﺑﻘوﻟﻪ " :وﺣ ِ
ﺎﺻ ُﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ
ََ
ق اْﻟﺣ ِ
ﺿِ
ﺎﻣ ِﻝ اْﻟ ُﻣﺗََوﻓﱠﻰ ﻋﻧﻬﺎ َزْو ُﺟﻬَﺎ:
اﻟﺗﱠْﻠ ِو ِ
ﺎن ﻓﻲ َﺣ ﱢ َ
ﻳﺢ إﻧﻬﻣﺎ ُﻣﺗَ َﻌ ِﺎر َ
ت ُﺣ ْﻛ ُم اﻟﺗﱠ َﻌ ُﺎر ِ
ْي ﻋﻠﻲ ﻣن َﻋ َدِم َﻣ ْﻌ ِرﻓَ ِﺔ اﻟﺗﱠ ِ
ﻓَ َﻌﻠَﻰ َأر ِ
ض
ﺎر ِ
ﻳﺦ َﻳﺛُْﺑ ُ
ّ
ْي ْاﺑ ِن ﻣ ْﺳ ُﻌ ٍ
ود
ﺿﺎ ﻓﻳﻪ؛ ﻓَ َر َﺟ ْﻌَﻧﺎ إﻟَﻰ اﻟ ﱡﺳﱠﻧ ِﺔَ .و َﻋﻠَﻰ َأر ِ
ﺑِﻘَ ْد ِر ﻣﺎ ﺗَ َﻌ َﺎر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ﻳﻣﺎ
ﺻ َرى ﻛﺎﻧت اْﻟﻘُ ْ
اْﻟﻘَﺎﺋ ِﻝ ﺑِﺗَﺄَ ﱡﺧ ِر اْﻟﻘُ ْ
ﺻ َرى َﻧﺎﺳ َﺧﺔً ﻟﻠطوﻟﻲ ﻓ َ
ﺗَﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻳﻪ ،وِﻫﻲ اْﻟﺣ ِ
ط ").(102
ﺎﻣ ُﻝ اْﻟ ُﻣﺗََوﻓﱠﻰ ﻋﻧﻬﺎ َزْو ُﺟﻬَﺎ ﻓَﻘَ ْ
َ َ َ
ََ َ
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ﻛﻣﺎ أن اﺷﺗﺑﺎﻩ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﻧﺻﻳن ﻫو ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ
اﻟﺑزدوي أﻳﺿﺎ ﺑﻘوﻟﻪ ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟطﻼق " :رﺟﺣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻘوﻝ
اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻬﻣﺎ إﻧﻬﺎ ﻧزﻟت ﺑﻌد ﻧزوﻝ ﺗﻠك
اﻵﻳﺔ ،ﻓﻧﺳﺧﺗﻬﺎ .وﻋﻠ ﱞﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﺑن اﻷﺟﻠﻳن؛
اﺣﺗﻳﺎطﺎ؛ ﻻﺷﺗﺑﺎﻩ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ").(103
وأﻣﺎ أن ﻋﻠﻳﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن أﻋﻠم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑﺗوارﻳﺦ
اﻟﻧزوﻝ ،ﻓﻳدﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻗوﻟﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺣق ﻧﻔﺳﻪ" :
ﺳﻠوﻧﻲ ،ﻓواﷲ ﻻ ﺗﺳﺄﻟوﻧﻲ ﻋن ﺷﻲء إﻻ أﺧﺑرﺗﻛم ،وﺳﻠوﻧﻲ ﻋن
ﻛﺗﺎب اﷲ ،ﻓواﷲ ﻣﺎ ﻣن آﻳﺔ إﻻ وأﻧﺎ أﻋﻠم أﺑﻠﻳﻝ ﻧزﻟت أم ﺑﻧﻬﺎر،
ﻓﻲ ﺳﻬﻝ أم ﻓﻲ ﺟﺑﻝ ") .(104وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻋﻧﻪ ﻗﺎﻝ " :واﷲ ﻣﺎ
ﻧزﻟت آﻳﺔ إﻻ وﻗد ﻋﻠﻣت ﻓﻳم ﻧزﻟت ،وأﻳن أﻧزﻟت ،إن رﺑﻲ وﻫب
ﻟﻲ ﻗﻠﺑﺎ ﻋﻘوﻻ وﻟﺳﺎﻧﺎ ﺳؤوﻻ ").(105
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﻧﺻﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن
ﱠن
ﻣﺟﻬوﻻ أو ﻣﺷﻛوﻛﺎ ﻣﺷﺗﺑِﻬﺎ؛ ﻟم ﻳﺑق ﻟﻠﻧﺳﺦ ﻣﺳﺎغ ،وﺗﻌﻳ َ
اﻟﻣﺻﻳر إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢٕ ،واﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ،وﻻ ﺷك أن اﻟﺟﻣﻊ
ُ
أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗرﺟﻳﺢ؛ ﻷن ﻓﻳﻪ إﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧﺻﻳن ﻣﻌﺎ ،وﻫو أوﻟﻰ ﻣن
إﻫﻣﺎﻝ أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ  -ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻳﺢ – ﻓﺗﻌﻳﱠن اﻟﺟﻣﻊ؛ ﻣﻊ
أن ﻣﻔﺎدﻩ اﻟﻘو ُﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،ﻻ اﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ.
ﻳﺦ
وأﻗوﻝُ :ﻳ َرﱡد ﻫذا :ﺑﺄن اﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ َﻋِﻠم ﺗﺎر َ
ﻫذﻳن اﻟﻧﺻﻳنِ َ ،
ظ
ـﻠم وﺣﻔ َ
وﺟﻬﻠَﻪ ﻋﻠ ﱞﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪَ ،
وﻣ ْن َﻋ َ
ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻟم ﻳﻌﻠم وﻟم ﻳﺣﻔظ؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﺑن ﻣﺳﻌود
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻫو أﻳﺿﺎ ﻣن أﻋﻠم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑﺗوارﻳﺦ اﻟﻧزوﻝ،
وﻫو اﻟﻘﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﺣق ﻧﻔﺳﻪ " :واﷲ اﻟذي ﻻ إﻟﻪ ﻏﻳرﻩ ﻣﺎ أﻧزﻟت
ﺳورة ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ إﻻ أﻧﺎ أﻋﻠم أﻳن أﻧزﻟت ،وﻻ أﻧزﻟت آﻳﺔ ﻣن
ﻛﺗﺎب اﷲ إﻻ أﻧﺎ أﻋﻠم ﻓﻳﻣﺎ أﻧزﻟت ،وﻟو أﻋﻠم أﺣدا أﻋﻠم ﻣﻧﻲ
ﺑﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﺑﻠـﻐﻪ اﻹﺑـﻝ ﻟرﻛﺑت إﻟﻳﻪ ").(106
اﻟﻣﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺳﻠك اﻟﺗرﺟﻳﺢ :وذﻟك ﺗرﺟﻳﺢ ﻗوﻝ اﷲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن "
اﻟطﻼق 4/ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون
أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار " اﻟﺑﻘرة  234/ﻓﻲ
اﻟﻘدر اﻟذي ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻳﻪ  -وﻫو اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ -
ﺑﻌد اﻟﺣﻛم ﺑﺗﻌﺎرض اﻵﻳﺗﻳن؛ ﺑﻣﺎ أن أﻳﺔ اﻟطﻼق ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ أﻳﺿﺎ وﻟﻳﺳت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣﻧﻬن ﻓﻘط؛
ﻣﻊ أن ﺗرﺟﻳﺢ آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻳﻘﺗﺿﻲ أن ﻳﺻﻳر
ﺧﺻوص آﻳﺔ اﻟطﻼق – ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣواﻣﻝ ﻓﻘط – ﻫو
ُ
اﻟﻣﺧﺻص) (107ﻟﻌﻣوم ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻻ
َ
اﻟﻌﻛس)(108؛ ﻓﻳﺧرج ﻋن ﻋﻣوم )أزواﺟﺎ( ﻟذﻟك اﻟﺣﺎﻣ ُﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ُ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ ﺑﺣﻳث ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻻ ﺑﺎﻷﺷﻬر.
ﻗﺎﻝ اﻵﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ) " :وﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻓﻲ وﻓﺎة(

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬور )وطﻼق( اﺗﻔﺎﻗﺎ )وﺿﻊ ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻛﻠﻪ( وﻟو وﺿﻌﺗﻪ
ﻋﻘب اﻟطﻼق أو اﻟوﻓﺎة ﺑﻠﺣظﺔ) ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣرة أو أﻣﺔ(
ﻣﺳﻠﻣﺗﻳن )أو( ﺣرة )ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ(؛ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ
أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن( اﻟطﻼق  ،4/وﻫﻲ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﻣوم
ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن
ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار( اﻟﺑﻘرة .(109)" 234 /
وﻗﺎﻝ اﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ) " :ﻓﺎﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ( ﺣرة
ﻛﺎﻧت أو أﻣﺔ )إن ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻣﻼ( ﺑوﻟد ﻳﻠﺣق اﻟﻣﻳت )ﻓﻌدﺗﻬﺎ
ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ( أي اﻧﻔﺻﺎﻝ ﻛﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﺛﺎﻧﻲ ﺗوأﻣﻳن وﻟو ﺑﻌد
اﻟوﻓﺎة؛ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن
ﺣﻣﻠﻬن{ ﻫو ﻣﻘـ ﱢﻳـ ٌد ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون
أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار { ").(110
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻻﺑن ﻗداﻣﺔ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ " :ﻗﺎﻝ اﺑن
ﻣﺳﻌود :ﻣن ﺷﺎء ﺑﺎﻫﻠﺗﻪ أو ﻻﻋﻧﺗﻪ أن اﻵﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺳورة
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻘﺻرى } وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن {
ﻧزﻟت ﺑﻌد اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة } واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون
أزواﺟﺎ { .ﻳﻌﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﻳرة؛ ﻓﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ
ﻋﻣوﻣﻬﺎ ").(111
ص ﺑﻬﺎ
وﻳﺧ ﱡ
ﻣن ﻋﻣوم اﻵﻳﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ َ
ُ
ﻣرﺟﺣﺎن،
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣرﺟﺢ ﻵﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ أﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻫﻬﻧﺎ ّ
أﺣدﻫﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ،واﻵﺧر ذاﺗﻲ.
ُ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻲ :ﻓﻬو ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻘدم؛
وﺣﺎﻟﺋذ ﻳﻛون ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا ﱢ
ﻣرﺟﺣﺎ ﻵﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ آﻳﺔ
ﻧﺳﺧﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﻛم اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﺑﻘرة ،ﻻ ﻣؤﻛدا َ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ.
وأﻣﺎ اﻟﻣرﺟﺢ اﻟذاﺗ ﱡﻲ :ﻓﻣرﺟﺣﺎن:
أﺣدﻫﻣﺎ :أن ﻋﻣوم آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﻣوم اﺳﺗﻐراﻗﻲ ﺑﺎﻟذات،
ﺣﻳن أن ﻋﻣوم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻋﻣوم ﺑدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌرض؛ ﻣﻊ أن اﻟﻌﻣوم
اﻻﺳﺗﻐراﻗﻲ ﺑﺎﻟذات أوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻣوم اﻟﺑدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌرض؛ ﻷن اﻷوﻝ
ﻳﻌم َدﻓﻌﺔ واﺣدة وﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﺻوﻟﻳﻳن ،ﺣﻳن أن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﻌم ﻻ
دﻓﻌﺔ واﺣدة ،ﺑﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب واﻟﺑدﻝ ،وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﻳن اﻷﺻوﻟﻳﻳن
ﻓﻲ ﻛون اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﻛر ﻋﺎﻣﺎ أو ﻟﻳس ﺑﻌﺎم رأﺳﺎ.
واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن آﻳﺔ اﻟطﻼق ُﻋﻠـﻝ اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﻳﺔ؛ ﺑﺣﻳث
إن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣﻌﻠـ ٌﻝ ﺑﺎﻟﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗوﺟب
ﻟﺗﺑرﺋﺔ اﻟرﺣم ﻣﻧﻪ ﺑذﻟك اﻟوﺿﻊ ،ﺣﻳن أن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗرﺑص أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬر وﻋﺷ ار ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻟﻳس ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺷﻲء ،ﻻ ﺑﺎﻹﺣداد وﻻ
ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﻳﺔ؛ وﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺗﻌﺎرض واﻟﺗرﺟﻳﺢ أن اﻟﺣﻛم
اﻟﻣﻌﻠﻝ ﻣرﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻠﻝ).(112
ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﻣﻳن اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ ﻓﻲ ﺑﻳﺎن ﺑﻌض ﻫذﻩ
ﻻت
اﻟﻣرﺟﺣﺎت " :وﻗد ﺑﻳﻧت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ أن ﻋﻣوم } َوأُو ُ
ﱠِ
َﺣﻣ ِ
ﻳن ُﻳﺗََوﻓﱠ ْو َن ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم { اﻵﻳﺔ .ﻣﻊ
ﺎﻝ{ ،ﻣﺧ ﱢ
ﺻص ﻟﻌﻣوم } َواﻟذ َ
ْاﻷ ْ َ
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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

أن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻷﺻوﻟﻳﻳن ذﻛروا أن اﻟﺟﻣوع اﻟﻣﻧﻛرة ﻻ ﻋﻣوم
ون أ َْزَواﺟ ًﺎ
ﻟﻬﺎ؛ وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻼ ﻋﻣوم ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة؛ ﻷن ﻗوﻟﻪَ } :وَﻳ َذ ُر َ
َﺣﻣ ِ
ﺎﻝ {،
{ ،ﺟﻣﻊ ﻣﻧﻛر؛ ﻓﻼ ﻳﻌم ،ﺑﺧﻼف ﻗوﻟﻪَ } :وأُو ُ
ﻻت ْاﻷ ْ َ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﻌرف ﺑﺄﻝ ،واﻟﻣﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﻌرف ﺑﻬﺎ ﻣن
ﺻﻳﻎ اﻟﻌ ـﻣوم ").(113
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟراﺋق " :ﻗﺎﻝ اْﻟﻘَ ِ
ﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗَ ْﻔ ِﺳ ِ
ﻳرِﻩ :وﻫو
ﺣ ْﻛ ـم ﻳﻌ ﱡم اْﻟﻣ َﱠ ِ
ظﺔُ ﻋﻠﻰ
اﺟﻬُ ﱠنَ ،واْﻟ ُﻣ َﺣﺎﻓَ َ
طﻠﻘَﺎت َواْﻟ ُﻣﺗََوﻓﱠﻰ َﻋ ْﻧﻬُ ﱠن أ َْزَو ُ
ُ ٌ َُ ُ
وم ﻗَوﻟﻪ ﺗَﻌﺎﻟَﻰ } :واَﻟﱠِ
ظِ
ِ
ﻳن
ذ
ﻣ
ﻋ
ﻋﻠﻰ
ﺔ
ﻓ
ﺎ
ﺣ
ﻣ
ﻟ
ا
ﻣن
ُﻋ ُﻣو ِﻣ ِﻪ أ َْوﻟَﻰ
َ
ْ
َ
َُ
َ َ
َ
ْ
ُُ
ِ
اﺟﺎ { اﻟﺑﻘرة 432؛ ِﻷ ﱠ
وم )أُوَﻻ ِت
ون أ َْزَو ً
ُﻳﺗََوﻓﱠ ْو َن ﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َوَﻳ َذ ُر َ
َن ُﻋ ُﻣ َ
ْاﻷ ْ ِ ِ ﱠ ِ
اﺟﺎ( ﺑِﺎْﻟ َﻌ َر ِ
ضَ ،واْﻟ ُﺣ ْﻛ ُم َﻳﺗَ َﻌﻠﱠ ُﻝ ﻫﺎ
وم )أ َْزَو ً
َﺣ َﻣﺎﻝ( ﺑﺎﻟذاتَ ،و ُﻋ ُﻣ َ
ِ
ِ ِِ
ﺻ ﱠﺢ أ ﱠ
ت َﺑ ْﻌ َد
ﺿ َﻌ ْ
َن ُﺳَﺑ ْﻳ َﻌﺔَ ﺑِ ْﻧ َ
ت اْﻟ َﺣ ِﺎرث َو َ
ﻫﻧﺎ ،ﺑِﺧ َﻼﻓﻪ .ﺛَﱠم َوِﻷَﱠﻧﻪُ َ
ت ذﻟك ِﻟرﺳ ِ
وﻓَ ِﺎة َزو ِﺟﻬﺎ ﺑِﻠََﻳ ٍ
وﻝ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﻗد َﺣﻠَْﻠ ِت
ﺎﻝ ،ﻓَ َذ َﻛ َر ْ
َُ
ْ َ
َ
ﺎﻟذ ِ
ت( ﺑِ ﱠ
ِ
ِ
ِ
ات :أ ﱠ
ﱠ
َن
ﻻ
ُو
أ
)
وم
ﻣ
ﻋ
إن
ﻲ
ﺎﺿ
ﻘ
ﻟ
ا
ﻝ
و
ﻗ
ﻰ
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اْﻟ َ ْ ُ َ
ُُ َ َْ ً
َ َ َْ َْ
َِ ُُْ
ِ
ﺑِﺎْﻟ َﻌ َر ِ
ض :أ ﱠ
اج ﻓﻲ
ﻳﻊ ْاﻷ َْزَو ِ
ﺻﻠُ ُﺢ ِﻟﺗََﻧ ُﺎو ِﻝ َﺟ ِﻣ ِ
وﻣﻪُ َﺑ َدﻟ ﱞﻲ َﻻ َﻳ ْ
َن ُﻋ ُﻣ َ
ﺎﻝ و ِ
ٍ
إن اْﻟ ُﺣ ْﻛ َم َﻳﺗَ َﻌﻠﱠ ُﻝ ُﻫَﻧﺎ :أ ﱠ
اﺣٍدَ .و َﻣ ْﻌَﻧﻰ ﻗَ ْوِﻟ ِﻪ ﱠ
َن اْﻟ ُﺣ ْﻛ َم ُﻫَﻧﺎ
َﺣ َ
ﱠﺔ ،ﺑِ ِﺧ َﻼ ِ
ف اْﻟﺣﻣِﻠﻳ ِ
ﻣﻌﻠﱠ ٌﻝ ﺑِوﺻ ِ
ف ذﻟك ").(114
َُ َ ْ
َْ
)(115
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻣﺳﻠك اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻫذا ﺳﻠﻛﻪ أﻛﺛر اﻷﺻوﻟﻳﻳن
ﻣن ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ) (116ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻵﻳﺗﻳن ﻓﻲ
ﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؛ ﻷن ﻫؤﻻء ﻓرﻗوا ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ دﻓﻊ
اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻋﻧدﻫم ﺑﻳن ﻛون اﻟﻌﻣوم
واﻟﺧﺻوص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ،وﻛوﻧﻪ وﺟﻬﻳﺎ؛ ﻓذﻫﺑوا إﻟﻰ دﻓﻌﻪ
ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺣﺎﻝ ﻛون اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص ﻣطﻠﻘﺎٕ ،واﻟﻰ دﻓﻌﻪ
ﺑﺎﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺣﺎﻝ ﻛون اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص وﺟﻬﻳﺎ؛ ﻷﻧﻬم – ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﻠﺣﻧﻔﻳﺔ – ﻳرون أن اﻟﻌﺎم ﻳﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص ﻣطﻠﻘﺎ ،ﺳواء أﻛﺎﻧﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﻳن أم ﻣظﻧوﻧﻳن ،وﺳواء ﻋﻠم اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ أم ﻟم ﻳﻌﻠم،
ﻋﻣوم وﺧﺻوص
ﻋﻣوم وﺧﺻوص ﻣطﻠق أم
وﺳواء أﻛﺎن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ٌ
ٌ
وﺟﻬﻲ؛ وﻣن ﺛم ﻓﺣﻳﺛﻣﺎ ﺗﻌﺎرض ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم
وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ؛ ﻓﺎﻟواﺟب ﻓﻳﻬﻣﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص وﻟو
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ ،وﻻ ﻳﺻﺎر إﻟﻰ ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻣﺗﺄﺧر – ﻋﻧد اﻟﻌﻠم ﺑﻪ  -ﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻻ ﻓﻲ ﻏﻳرﻫﺎ.
وﻟﻛن ﺑﻘﻲ أن ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﺎم ﻣن وﺟﻪ وﺧﺎص ﻣن وﺟﻪ؛ ﻓﺻﻠﺢ
ﻟذﻟك أن ﻳﺑﻧﻰ ﻋﻣوم أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوص اﻵﺧر ،ﻣﻊ أﻧﻪ
ﻟﻳس ﺧﺻوص أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺄوﻟﻰ ﻣن ﺧﺻوص اﻵﺧر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
ﻋﻣوم ُﻣ ِ
ﻌﺎرﺿﻪ ﻋﻠﻳﻪ؛ ﻓﻘﺎﻣت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ؛
)(117
ﻋﻣوم
ﻓﻳ ْـﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﻪ
اﺟﺢ ﻣﻧﻬﻣﺎ ؛ ُ
ﱠن اﻟر ُ
ﻟﻳﺗﻌﻳ َ
ُ
ﺧﺻوص اﻟراﺟﺢ ﻣﺧﺻﱢﺻﺎ ﻟﻌﻣوم اﻟﻣرﺟوح،
وﻳ ْﺟ َﻌ َﻝ
اﻟﻣرﺟوحُ ،
ُ
ﻻ اﻟﻌﻛس.
ي ﻣﺑ ّـﻳـﻧﺎ أن ﺛﻣرة اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﻳراز ّ
ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬ ﱞﻲ اﻟدﻻﻟﺔُ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻوص ﻣﻧﻬﺎ " :وأﻣﺎ

إذا ﻛﺎن ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣن وﺟﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن وﺟﻪ ﻳﻣﻛن
ﻋﻣوم اﻵﺧر ...ﻓﺎﻟواﺟب ﻓﻲ ﻣﺛﻝ
ص ﺑﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ
أن ُﻳ َﺧ ﱠ
ُ
ﻫذا أن ﻻ ُﻳﻘ ﱠد َم أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر إﻻ ﺑدﻟﻳﻝ ﺷرﻋﻲ ﻣن
ﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻوص ﻣﻧﻬﻣﺎ ،أو ﺗرﺟﻳﺢ َﻳـﺛـ ُﺑت ﻷﺣدﻫﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ").(118
وﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﻣﻳن اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻳﺿﺎ:
ﱠِ
ﻳن ُﻳﺗََوﻓﱠ ْو َن ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم
" ﻫﺎﺗﺎن اﻵﻳﺗﺎن  -أﻋﻧﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :واﻟذ َ
ﱠﺻ َن ﺑِﺄ َْﻧﻔُ ِﺳ ِﻬ ﱠن أ َْرَﺑ َﻌﺔَ أَ ْﺷﻬُ ٍر َو َﻋ ْﺷ اًر { ،وﻗوﻟﻪ:
َوَﻳ َذ ُر َ
ون أ َْزَواﺟﺎً َﻳﺗََرﺑ ْ
َﺣﻣ ِ
ﺿ ْﻌ َن َﺣ ْﻣﻠَﻬُ ﱠن {  -ﻣن ﺑﺎب
} َوأُو ُ
َﺟﻠُﻬُ ﱠن أ ْ
َن َﻳ َ
ﺎﻝ أ َ
ﻻت ْاﻷ ْ َ
اﻟﺗرﺟﻳﺢ
ﺗﻌﺎرض اﻷﻋﻣﻳن ﻣن وﺟﻪ ،واﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻷﺻوﻝ
ُ
ﻋﻣوم اﻟﻣرﺟوح ،ﻛﻣﺎ ﻋﻘدﻩ
ص ﺑﻪ
اﺟﺢ ﻣﻧﻬﻣﺎ ُﻳ َﺧ ﱠ
ﺑﻳ َﻧﻬﻣﺎ ،واﻟر ُ
ﺻ ُ
ُ
ٍ
ﻓﺎﻟﺣﻛم
ﻬر...
ك
اﻟﻌﻣوم ﻣن وﺟﻪ َ
ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﻲ ﺑﻘوﻟﻪٕ :وا ْن ﻳ ُ
ظ ْ
ُ
ُ
)(119
ﺑﺎﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺣﺗﻣﺎً ُﻣ ْﻌـﺗَـَﺑـ ْر " .
اﻟﻧﺳﺦ إﻟﻰ
وﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟزرﻛﺷﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﺗرك اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ
َ
اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ وﻟو
اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ؛ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم ﺑﺎﺑﺗﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص
ُﻋﻠم
ُ
ﻣطﻠﻘﺎ " :اﻟﻧوع اﻟراﺑﻊ :أن ﻳﻛون ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣن وﺟﻪ ﺧﺎﺻﺎ
ﻣن وﺟﻪ؛ ﻓﻳﻣﻛن أن ﻳﺧص ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم اﻵﺧر ...ﻓﺈن
ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﻳن وﻋﻠم اﻟﻣﺗﻘدم :ﻓﺎﻟﻣﺗﺄﺧر ﻧﺎﺳﺦ ﻋﻧد ﻣن ﻳﻘوﻝ إن
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻳﻧﺳﺦ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم) ، (120ﺑﻝ ﻫﻧﺎ أوﻟﻰ؛ ﻷﻧﻪ
ﻟم َﻳ ْﺧﻠُص ﺧﺻوص اﻷوﻝ .وأﻣﺎ ﻋﻧد ﻣن ﻻ ﻳﻘوﻝ ﺑﻪ)،(121
ﻓﺎﻟﻼﺋق ﺑﻣذﻫﺑﻪ أن ﻻ ﻳﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ ﻫﻧﺎ ..ﺑﻝ ﻳذﻫب ﻓﻲ
اﻟﺗرﺟﻳﺢٕ .وان ﻟم ﻳﻌﻠم ذﻟك) - (122ﺳواء ﻋﻠﻣت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﻟم
ﺗﻌﻠم أﻳﺿﺎ  :-ﻓﺎﻟﻼﺋق ﺑﺎﻟﻣذﻫﺑﻳن)(123أن ﻳﺻﺎر إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢ...
واﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧد اﻟﻣﺗﺄﺧرﻳن اﻟوﻗف إﻻ ﺑﺗرﺟﻳﺢ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﺣد
اﻟﻠﻔظﻳن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻵﺧر .وﻣرادﻫم اﻟﺗرﺟﻳﺢ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻻ
َﻳﺧص ﻣدﻟوﻝ اﻟﻌﻣوم  ،ﻛﺎﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻛﺛرة اﻟرواة ،وﺳﺎﺋر اﻷﻣور
اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻣدﻟوﻝ اﻟﻌﻣوم ").(124
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري) " :(125ﻓﺄﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﻛﻝ واﺣد ﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻳن ﻋﺎﻣﺎ ﻣن وﺟﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن وﺟﻪ...
إن ﻋﻠم ﺗﻘدم أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪ وﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﻳن أو ﻣظﻧوﻧﻳن
أو ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣظﻧوﻧﺎ واﻵﺧر ﻣﻌﻠوﻣﺎ :ﻓﺎن اﻟﻣﺗﺄﺧر
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻧﺳﺦ اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻗوﻝ ﻣن ﻗﺎﻝ إن اﻟﻌﺎم ﻳﻧﺳﺦ
اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم ...ﻓﺄﻣﺎ ﻣن ﻳﻘوﻝ إن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻳﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم ،وأن اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﺄﺧر ُﻳ ْﺧ ِرُج ﺑﻌض ﻣﺎ دﺧﻝ
ﺗﺣت اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻘدم .ﻓﺎﻟذي ﻳﺟﻲء ﻋﻠﻰ ﻣذﻫﺑﻪ أن ﻻ ﻳﻔرق ﺑﻳن
أن ﻳﻛوﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﻳن أو ﻣظﻧوﻧﻳن أو أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎ واﻵﺧر
ﻣظﻧوﻧﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺗرﺟﻳﺢ وﺗرك اﻟﻧﺳﺦ ﺑﺄﺣدﻫﻣﺎ ".
وأﺟﻳب ﻋن ﻣﺳﻠك اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻫذا:
ﺑﻣﺎ ﺗﻘدم اﻻﻋﺗراض ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠك اﻟﻧﺳﺦ ،وﻫو أن اﻟﺟﻣﻊ
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ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق واﻟﺑﻘرة ﺑﺟﻌﻝ ﺧﺻوص ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎ
ﻟﻌﻣوم اﻷﺧرى  -أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺛم َﺟ ْﻌ ِﻝ ﺧﺻوص
اﻟراﺟﺢ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻌﻣوم اﻟﻣرﺟوح ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻘط؛ وذﻟك ﻷن ﻓﻲ
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻠدﻟﻳﻠﻳن ﻣﻌﺎ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﺣﻳن أن ﻓﻲ
اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ إﻫﻣﺎﻻ ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ؛ وﻻ ﺷك أن اﻹﻋﻣﺎﻝ
أوﻟﻰ ﻣن اﻹﻫﻣﺎﻝ؛ وﻟﻬذا ذﻫب ﺑﻌض اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻣن
اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ) (126ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢ،
اﻟﻘوﻝ ِ
ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن.
ﻣﻧـﺗِ ٌﺞ
َ
ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻫﻧﺎ ْ
ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﺳﺗدﻻ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻻﺟﻠﻳنَ " :وِﻷ ﱠ
َن
ِ
ِ ِ ِ
َﺟﻠَ ْﻳ ِن َﺟ ْﻣ ًﻌﺎ ﺑﻳن ْاﻵَﻳﺗَْﻳ ِن ﺑِﺎْﻟﻘَ ْد ِر اْﻟ ُﻣ ْﻣ ِﻛ ِن؛
ﻓﻲ اﻻ ْﻋﺗ َداد ﺑِﺄ َْﺑ َﻌد ْاﻷ َ
ِ ِ ِ
ِﻷ ﱠ
َﺟ ُﻝ ﺗِْﻠ َك اْﻟ ِﻌ ﱠد ِة أ َْﺑ َﻌ َد،
َن ﻓﻳﻪ َﻋ َﻣ ًﻼ ﺑِ َﺂﻳﺔ ﻋ ﱠدة اْﻟ َﺣَﺑ ِﻝ ْ
إن ﻛﺎن أ َ
ِ
ِ ِ ِ
ﺎن َﻋ َﻣ ًﻼ ﺑِ ِﻬ َﻣﺎ
َو َﻋ َﻣ ًﻼ ﺑِ َﺂﻳﺔ ﻋ ﱠدة اْﻟ َوﻓَﺎة ْ
إن ﻛﺎن أ َ
َﺟﻠُﻬَﺎ أ َْﺑ َﻌ َد؛ ﻓَ َﻛ َ
اﻹ ْﻣ َﻛ ِ ِ
ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺑِﻘَ ْد ِر ِْ
ك اْﻟ َﻌ َﻣ ِﻝ
اﻫ َﻣﺎ َوﺗَ ْر ُ
ﻳﻣﺎ ُﻗْﻠﺗُ ْم َﻋ َﻣ ٌﻝ ﺑِِﺈ ْﺣ َد ُ
ﺎنَ ،وﻓ َ
)(127
ﺎن ﻣﺎ ُﻗْﻠَﻧﺎ أ َْوﻟَﻰ " .
ﺑِ ْﺎﻷ ْ
َﺻ ًﻼ؛ ﻓَ َﻛ َ
ُﺧ َرى أ ْ
وﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ " :واﻟﺣﺟﺔ ﻟﻣﺎ ُروي ﻋن ﻋﻠﻰ واﺑن
ﻋﺑﺎس َرْوُم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم
وﻳذرون أزواﺟﺎ ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار( وﺑﻳن
ﻗوﻟﻪ) :وأوﻻت اﻻﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن(؛ وذﻟك أﻧﻬﺎ
إذا ﻗﻌدت أﻗﺻﻰ اﻷﺟﻠﻳن ﻓﻘد ﻋﻣﻠت ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻵﻳﺗﻳنٕ ،وان
اﻋﺗدت ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ ﻓﻘد ﺗرﻛت اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺂﻳﺔ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ،واﻟﺟﻣﻊ
أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻫﻝ اﻷﺻوﻝ ").(128
وﻗﺎﻝ اﻟﺑطﺎﺷﻲ اﻹﺑﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻗوﻟﻬم ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن" :
وﻷن ﻓﻳﻪ ﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم ﻛﻝ ﻣن اﻵﻳﺗﻳن ﺑﺧﺻوص اﻷﺧرى؛
ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟدﻟﻳﻠﻳن ،وﻫو اﻟﻘﺎﻋدة ").(129
وﻗﺎﻝ اﻟﻧﺟﻔﻲ اﻟﺷﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻟﻘوﻟﻬم ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن
أﻳﺿﺎ " :ﺑﻝ ﻗﻳﻝ :إﻧﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻷﺣﻣﺎﻝ واﻟوﻓﺎة؛
ﻟدﺧوﻝ اﻟﺣﺎﻣﻝ ﺣﻳﻧﺋذ ﺗﺣت ﻋﺎﻣﻳن؛ ﻓﺎﻣﺗﺛﺎﻟﻬﺎ اﻷﻣر ﻓﻳﻬﻣﺎ
ﻳﺣﺻﻝ ﺑﺎﻋﺗدادﻫﺎ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ").(130
ﻗﻠتُ :ﻳ َرﱡد ﻫذا اﻻﻋﺗراض ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ:
اﻟوﺟﻪ اﻷوﻝ :أﻧﻧﺎ إن ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ
أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن " اﻟطﻼق 4/ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن
اﻟﺣواﻣﻝ دون اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن ﻣﻧﻬن ،ﻟم ﻳﻛن ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻵﻳﺔ اﻟﺑﻘرة
رأﺳﺎ؛ وﻳﺻﻳر اﻟﺗﻌﺎرض ﺣﻳﻧﺋذ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺗﻠك وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ؛ وﻫو ﺣﻳﻧﺋذ ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻋﺎم اﻟﻘرآن وﺧﺎص اﻟﺳﻧﺔ،
وﻫو ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص ﻣطﻠق
ﻻ وﺟﻬﻲ؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟدﻟﻳﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذي
ﻳﻧﺗﺞ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻷن اﻟﺟﻣﻊ اﻟذي ﻳﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﻘوﻝ إﻧﻣﺎ
ﻫو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص إذا ﻛﺎن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص
وﺟﻬﻲ – وﻫو اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض آﻳﺗﻲ اﻟﺑﻘرة واﻟطﻼق  -أﻣﺎ

إن ﻛﺎن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص ﻣطﻠق – ﻛﻣﺎ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة
وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫﻧﺎ – ﻓﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺣﺎﻟﺋذ ﻳﻧﺗﺞ اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء
ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ وﻟو ﻛﺎن أدﻧﻰ
اﻷﺟﻠﻳن ،وﻻ ﻳﻧﺗﺞ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن.
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻬذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻧﺗﺞ اﻟﻘوﻝ
أن ﻟو ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن إﻧﻣﺎ ُﻳ َﺳﻠّم ْ
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ ،وﻟﻳﺳت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ؛ وﻟﻬذا اﻋﺗرض اﻟﻧﺟﻔﻲ اﻟﺷﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻌدﻣﺎ
ﻧﻘﻝ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﻪ ﻋن طﺎﺋﻔﺗﻪ؛ ﺑﻘوﻟﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن" :
ﺑﻝ ﻗﻳﻝ أﻧﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻷﺣﻣﺎﻝ واﻟوﻓﺎةٕ ...وان
ﻛﺎن ﻓﻳﻪ) :(131أوﻻ :أن آﻳﺔ أوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ ظﺎﻫرة ﻓﻲ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ.(132)" ...
واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﻧﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ وﻟﻳﺳت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ؛ ﻓﻳﺑﻘﻰ أﻧﻧﺎ ﻧﻧﺎزع ﻓﻲ أن اﻟﺟﻣﻊ أوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧﺳﺦ ﻋﻧد
اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن؛ ﻷن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن إﻧﻣﺎ ﻳﺟﻣﻊ
إن ﻟم ُﻳ ْﻌ ْﻠم اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧر؛ ﻓﺄﻣﺎ إن ُﻋﻠم ذﻟك
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ْ
)(133
ﻓﺎﻟواﺟب ﺣﻳﻧﺋذ ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻣﺗﺄﺧر ،ﻻ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ؛ إذ
ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وﻫو ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠك اﻟﻧﺳﺦ ﻗرﻳﺑﺎ؛ وﻣن ﺛم
ﻓﺎﻟواﺟب ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق واﻟﺑﻘرة ﻻ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﺑﻝ ﻧﺳﺦ
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ – وﻫﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة – ﺑﺎﻟﻣﺗﺄﺧرة – وﻫﻲ آﻳﺔ
اﻟطﻼق ،وﻟو ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ  -وﻫو ﻣﺎ ﻳﻧﺗﺞ ﺣﺎﻟﺋذ اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ ،ﻻ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن.
ِ
َﺟﻠَ ْﻳ ِن
ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲَ " :وﻗَ ْوﻟُﻪُ ِاﻻ ْﻋﺗِ َد ُ
اد ﺑِﺄ َْﺑ َﻌد ْاﻷ َ
َﻋﻣ ٌﻝ ﺑِ ْﺎﻵَﻳﺗَْﻳ ِن ﺑِﻘَ ْد ِر ِْ
اﻹ ْﻣ َﻛ ِ
ت
ﺎن .ﻓَُﻳﻘَﺎ ُﻝ :إﱠﻧ َﻣﺎ ُﻳ ْﻌ َﻣ ُﻝ ﺑِ ِﻬ َﻣﺎ إ َذا ﻟم َﻳﺛُْﺑ ْ
َ
ِ
ﱠ
ﱠ
ِ
ﱡ
ﱡ
ِ
اﻫ َﻣﺎ أ َْوﻟَﻰ ﺑِﺎْﻟ َﻌ َﻣ ِﻝ
د
إﺣ
ن
ﻛ
ﻳ
ﻟم
أو
ﺎ
ﻣ
اﻫ
د
إﺣ
ﺦ
،
ر
ﺧ
َ
ﺄ
ﺗ
اﻟ
و
م
د
ﻘ
ﺗ
ﺎﻟ
ﺑ
ُ
َ ْ َْ ُ
َﻧ ْﺳ ُ ْ َ ُ َ
َ َ
ﺑﻬﺎ ").(134
واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎن ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ
اﻟﺑﻘرة واﻟطﻼق ِ
وﻋدم ﺗﻌذرﻩ وﻟو ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﺄن اﻟﺟﻣﻊ أوﻟﻰ ﻣن
اﻟﻧﺳﺦ واﻟﺗرﺟﻳﺢ؛ وذﻟك أن ﻛﻝ ﻣن ﻗدم اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢ
واﻟﻧﺳﺦ ﻓﻘد ﺷرط ﻟﻠﻣﺻﻳر إﻟﻳﻪ وﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋداﻩ :أن ﻳﻛون
ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻏﻳر ﻣﺗﻌذر؛ واﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق
واﻟﺑﻘرة ﻫﻬﻧﺎ ﻣﺗﻌذر ﻣﻣﻧوع ﻣن وﺟﻬﻳن ،أو ﻟﻣﺎﻧﻌﻳن:
اﻟﻣﺎﻧﻊ اﻷوﻝ :ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺗﻘدم؛ إذ ﻫو ﻧص ﻓﻲ إﺑطﺎﻝ
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد
ـﺻ ُﻝ
ﺛﻣرة ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ُﻳ َﺣ ﱢ
َ
اﻷﺟﻠﻳن.
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ذﻛر ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق
واﻟﺑﻘرة " :وﻫذا ﻧظر ﺣﺳن ﻟوﻻ ﻣﺎ ﻳﻌﻛر ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

اﻻﺳﻠﻣﻳﺔ وأﻧﻬﺎ ﻧﻔﺳت ﺑﻌد وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ﺑﻠﻳﺎﻝ ،وأﻧﻬﺎ ذﻛرت ذﻟك
ﻟرﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﺄﻣرﻫﺎ أن ﺗﺗزوج ،أﺧرﺟﻪ ﻓﻲ
اﻟﺻﺣﻳﺢ ").(135
وﻟﻛن ُرﱠد ﻫذا اﻟﻣﺎﻧﻊ اﻷوﻝ :ﺑﺄن ﻓﺗوى اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
وﺳﻠم ﺑﺣﻝ ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻟﻸزواج ﺑﻣﺟرد اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ
أﻗرب اﻷﺟﻠﻳن إﻧﻣﺎ ﻛﺎن رﺧﺻﺔ ﻟﻬﺎ وﻟم ﻳﻛن ﺣﻛﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻛﻝ
ﺣﺎﻣﻝ ﺗوﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺑطﺎﺷﻲ اﻹﺑﺎﺿﻲ " :وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
ﻟﺳﺑﻳﻌﺔ ،ﻓرﺧﺻﺔ ").(136
ﻗﻠت :اﻟﺟواب ﻋن ﻫذا اﻟرد ﺑﺛﻼث أﺟوﺑﺔ:
أﺣدﻫﺎ :أن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ إن ﻛﺎن ﻳراد ﺑﻛوﻧﻪ رﺧﺻﺔ :أﻧﻪ رﺧﺻﺔ
ﻟﻛﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﻳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ ﻓﻼ ﻧﺷﺗﻐﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ رﺧﺻﺔ أم ﻋزﻳﻣﺔٕ .وان ﻛﺎن ﻳراد ﺑﻛوﻧﻪ
رﺧﺻﺔ :أﻧﻪ رﺧﺻﺔ ﻟﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ – وﻫو ﻣﺎ ﻳظﻬر أﻧﻪ ﻣراد اﻟﺑطﺎﺷﻲ – ﻓﻼ دﻟﻳﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻳﻪ ،واﻷﺻﻝ – ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع – ﻋدم
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ
ﺑدﻟﻳﻝ.
ﻳﻘوﻝ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ " :وﻗد ﺛﺑت ﻋن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﻣن
ﺑﻌدﻫم اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺄﻗﺿﻳﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟواﺣد
أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﺻوﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت ﻣﺛﻝ ذﻟك ﻟﺳﺎﺋر اﻷﻣﺔ؛
ﻓﻛﺎن ﻫذا  -ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ اﺳﺗواء
ﻣﻔﻳدا ﻹﻟﺣﺎق ِ
ﻏﻳر ذﻟك
أﻗدام ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ً -
اﻟﻣﺧﺎطب ﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﻛم ﻋﻧد اﻹطﻼق إﻟﻰ أن ﻳﻘوم اﻟدﻟﻳﻝ
اﻟﺗﻌﻣﻳم
ﻓت ﺑﻬذا أن اﻟراﺟﺢ
ﻓﻌ َر َ
اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑذﻟك؛ َ
ُ
ﺣﺗﻰ ﻳﻘوم دﻟﻳﻝ اﻟﺗﺧﺻﻳص ،ﻻ ﻛﻣﺎ ﻗﻳﻝ :إن اﻟراﺟﺢ اﻟﺗﺧﺻﻳص
ﺣﺗﻰ ﻳﻘوم دﻟﻳﻝ اﻟﺗﻌﻣﻳم؛ ﻷﻧﻪ ﻗد ﻗﺎم ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ").(137
واﻟواﻗﻊ أن دﻋوى اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻫذﻩ ﻣن أﺑﻌد اﻟﺗﻛﻠﻔﺎت ﻓﻲ رد
ﻫذا اﻟﺣدﻳث؛ وﻟﻬذا ﻟم أﺟد ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻣن
ادﻋﺎﻫﺎ ﻏﻳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ ﻫذا.
واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟو ﻛﺎن رﺧﺻﺔ ﻟﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ
ﻟﻣﺎ أﻓﺗﻰ ﺑﻪ ﻣن ﺑﻠﻐﻪ ﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻬدي اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻬم – ﻛﺄم ﺳﻠﻣﺔ وأﺑﻲ ﻫرﻳرة ﻓﻳﻣﺎ ﻧﻘﻠﻧﺎﻩ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ أوﻝ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
– وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﻋﻠم ﺑﺣدﻳث
ب ﻋﻧﻪ ﺑﺎدﻋﺎء اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻪ ،ﺑﻝ رﺟﻊ
ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا ﻟم ُﻳ ِـﺟ ْ
إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﻋ ﱠد ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟذﻟك رواﻳﺗﻳن
إﺣداﻫﻣﺎ رواﻳﺔ اﻟرﺟوع ﻋن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن) .(138وأﻣﺎ ﻋﻠﻲ

رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻓﻘد ﻓرض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻟم
ﻳﺑﻠﻐﻪ)(139؛ ٕواﻻ ﻟﻘﺎﻝ ﺑﻪ ،وﻟﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن.
واﻟﺛﺎﻟث :أن ِ
ﺑﻔرض اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺛﺑت
ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ – أو ﺣﺗﻰ ﺑﻔرض ﻋدم اﻟﺣدﻳث رأﺳﺎ – ﻓﻳﺑﻘﻰ
أن ﺗﻧﺎوﻝ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻧﺻﻳن ﻻ ﻳﺳﺗﻠزم
َﺟ ْﻣ َﻊ ُﺣ ْﻛ َـﻣ ِﻲ اﻟﻧﺻﻳن ﻓﻳﻬﺎ؛ ٕواﻻ ﻟزم أن ﻳﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ أﻳﺿﺎ ُﺣ ْﻛﻣﺎ اﻟﻧﺻﻳن اﻟﻠذﻳن ﺗﻧﺎوﻻ ﻋدﺗﻬﺎ؛ ﺑﺣﻳث ﻳﺟب
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺎﻟﺋذ أن ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن أﺑﻌد ﻣن اﻟﻘروء اﻟﺛﻼﺛﺔ -
ﻋﻣﻼ ﺑﻘوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن
أﺑﻌد
ﺣﻣﻠﻬن " اﻟطﻼق  – 4/وأن ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟﻘروء اﻟﺛﻼﺛﺔ إن ﻛﺎﻧت َ
ﻣن اﻟوﺿﻊ؛ ﻋﻣﻼ ﺑﻘوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻳﺗرﺑﺻن
ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن ﺛﻼﺛﺔ ﻗروء "اﻟﺑﻘرة  .228/واﻟﻼزم ﺑﺎطﻝ اﺗﻔﺎﻗﺎ؛ ﻓﺎﻟﻣﻠزوم
ﻋﻧﻪ ﻣﺛﻠﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺟﺻﺎص رﺣﻣﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ " :وﻏﻳر
ﺟﺎﺋز اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﻬور ﻣﻌﻪ ] أي ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ [ ...وﻳدﻝ ﻋﻠﻳﻪ
أﻳﺿﺎ :أن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن ﺛﻼﺛﺔ
ﻗروء( ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻏﻳر اﻟﺣواﻣﻝ ،وأن اﻷﻗراء ﻏﻳر
ﻣﺷروطﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ ،ﺑﻝ ﻛﺎﻧت ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطـﻠّـﻘﺔ
وﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ ﻣن ﻏﻳر ﺿم اﻹﻗراء إﻟﻳﻬﺎ ،وﻗد ﻛﺎن ﺟﺎﺋ از أن
اء ﻣﺟﻣوﻋﻳن ﻋدةَ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺄن ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ
ﻳﻛون اﻟﺣﻣ ُﻝ واﻹﻗر ُ
)(140
ﺛﻼث ِﺣَﻳ ٍ
ض ؛ ﻓﻛذﻟك ﻳﺟب أن
ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻳض
َ
ﺗﻛون ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﻣﻝ ﻏﻳر
ﻣﺿﻣوم إﻟﻳﻪ اﻟﺷﻬور ").(141
وأﻳﺿﺎ ﻓﺈن ﺑﻔرض اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺛﺑت ﺧﺻوﺻﻳﺔ
ض ﻋدم اﻟﺣدﻳث رأﺳﺎ – ﻓﻳﺑﻘﻰ أن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد
ﻟﻬﺎ – أو ﺣﺗﻰ ﻓُ ِر َ
اﻷﺟﻠﻳن ﻻ وﺟﻪ ﻟﻪ ،وﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪ؛ ﻷن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ:
إن ﻛﺎن ﻫو أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن :ﻓﻼ ﻗﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣﺎﻟﺋذ
ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر ،ﺑﻝ اﻹﺟﻣﺎع ﻣﻧﻌﻘد ﻋﻠﻰ أن ﻋدﺗﻬﺎ ﻻ
ﺗﻧﻘﺿﻲ إﻻ ﺑﺎﻟوﺿﻊ؛ ﻓﻼ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﺣﺎﻟﺋذ ﻓﺎﺋدة
زاﺋدة ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻫذا اﻹﺟﻣﺎع.
ٕوان ﻛﺎن أﻗرب اﻷﺟﻠﻳن وﻛﺎﻧت اﻷﺷﻬر ﻫﻲ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن:
ﻓﺈذا وﺿﻌت ﺣﻳﻧﺋذ ﻓﻘد ﺳﻘط اﻷﺟﻝ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﻏﺎﻳﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ
اﷲ ﻟﻪ ﺑﻘوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن
ﺣﻣﻠﻬن " .وﻛذﻟك ﺳﻘط اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻣن أﺟﻠﻪ ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺟﻝ
ت ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﺑراءةُ
وﺗﻠك اﻟﻌدة ،وﻫو ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة اﻟرﺣم؛ ﻓﺈذا ُﻋ ِرﻓَ ْ
اﻟرﺣم؛ ﻓﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺗﻛﻣﻳﻝ اﻟﻌدة ﺑﺎﻷﺷﻬر ﺑﻌد ذﻟك؛ ﻋﻣﻼ
ﺑﺎﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ؟!.
وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى :ﻓﺈن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﻛﻼ اﻟﺗﻘدﻳرﻳن – أﻋﻧﻲ ﺑﺗﻘدﻳر ﻛون اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن،

- 1534 -

دراﺳﺎت ،ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﺟﻠّد  ،43ﻣﻠﺣق 2016 ،4

وﺑﺗﻘدﻳر ﻛوﻧﻪ أﻗرﺑﻬﻣﺎ – ﻓﻼ ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﻣﺳوغ ﻟذﻟك وﻟـو ﻓرض أن
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺛﺑت ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،أو أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﻪ أرﺳـﺎ.
ﻗﺎﻝ اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﻘر ار ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻟو
ﺑﻔرض ﻋدم ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔَ " :واَﻟﱠِذي ِﻋ ْﻧِدي أ ﱠ
ﻳث ﻟَ ْو ﻟَ ْم
َن َﻫ َذا اْﻟ َﺣِد ُ
ِ
ﻳ ُﻛن ،ﻟَﻣﺎ ﺻ ﱠﺢ أرْي ْاﺑ ِن ﻋﺑ ٍ ِ
َﺟﻠَ ْﻳ ِن) (142؛ ِﻷ ﱠ
َن
ﱠﺎس ﻓﻲ آﺧ ِر ْاﻷ َ
َ
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َﺟ ُﻝ َو ُﻫ َو
ﺿ ْﻌ َن َﺣ ْﻣﻠَﻬُ ﱠن {َ ،و َﺳﻘَ َ
َﺟﻠﻪ ْاﻷ َ
ﺿوعُ ﻷ َ
ط اْﻟ َﻣ ْﻌَﻧﻰ اْﻟ َﻣ ْو ُ
َﻳ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ت
اﻟرﺣم ؛ ﻓَﺄَ ﱡ
َﻣ َﺧﺎﻓَﺔُ َﺷ ْﻐﻝ ﱠ
ي ﻓَﺎﺋ َدة ﻓﻲ ْاﻷَ ْﺷﻬُ ِر ؟!ٕ َ .وِا َذا ﺗَ ﱠﻣ ْ
ِ ﱡ )(143
ِ
َﺣ ٌد إﱠﻧﻬَﺎ ﺗَﺣﻝ " .
ْاﻷَ ْﺷﻬُُر َوَﺑﻘ َﻲ اْﻟ َﺣ ْﻣ ُﻝ َﻓﻠَ ْﻳ َس َﻳﻘُو ُﻝ أ َ
ﻗﻠت :ﻳﻣﻛن أن ﻳرد ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﺄن ﻳﻘﺎﻝ:
ت ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة اﻟرﺣم ،وﻟﻛﻧﻬﺎ و ِ
ﻧﻌم و ِ
ت
ﺿ َﻌ ْ
ﺿ َﻌ ْ
ُ
ُ
أﻳﺿﺎ ﻟﻺﺣداد ﻋﻠﻰ اﻟزوج – ﻛﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﻏﻳر واﺣد ﻣن
ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻷوﻝ اﻟذي ﻫو
اﻟﻌﻠﻣﺎء) - (144ﻓﺈذا ﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟوﺿﻊ
ُ
ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة اﻟرﺣم ،ﻓﻘد ﺑﻘﻲ أن ﻳﺗﺣﻘق ﺑﺗﻛﻣﻳﻝ اﻟﻌدة إﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﻰ
اﻹﺣداد ﻋﻠﻰ اﻟزوج اﻟذي ﻫو ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ .اﻟﻠﻬم
اﻷﺷﻬر
ُ
ﻧص ﻓﻲ إﺑطﺎﻝ اﻹﺣداد
إﻻ أن ﻳﻘﺎﻝ إن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ ﱞ
ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ؛ ﻓﻼ ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﻋﺎةٌ ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣدة
اﻷﺷﻬر ﻷﺟﻠﻪ ،وﻟﻛن ﻳﺑﻘﻰ أن ﻛﻼم اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ
وﻛﻼﻣﻧﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻳﻪ – ﻣﻔروض ﻫﻬﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻟو ﻟم ﻳﻛن ﻟﺣدﻳث
َ
ﺳﺑﻳﻌﺔ وﺟود ،أو ﻛﺎن ﺣﻛﻣﻪ ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻼ ﻳﺻﺢ
اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﻪ ﻟذﻟك ﺟواﺑﺎ.
واﻟﻣﺎﻧﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ :إن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص إذا ﻛﺎن
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ  -ﺑﺑﻧﺎء ﻋﻣوم ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﺎﻓﻳﻬﻣﺎ
ﺧﺻوص اﻵﺧر – ﺑﺣﻳث ُﻳ َﺧ ﱠ
ص ﺑﻪ ﻋﻣوﻣﻪ – ﻳﺳﺗﻠزم َ
طﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ؛ ﻷن ﻣﻔﺎدﻩ أن ﻳﻘﺎﻝ :ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
وﺗﺳﺎﻗ َ
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر ،إﻻ أن ﺗﻛون ﺣﺎﻣﻼ ﻓﻌدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ – وﻫو
اﻟﺣﺎﺻﻝ ﺑﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم )واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ
ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار( ﺑﺧﺻوص )وأوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن(  -وﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟوﺿﻊُ،
إﻻ أن ﺗﻛون ﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ ﻓﻌدﺗﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار –
وﻫو اﻟﺣﺎﺻﻝ ﺑﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم )وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن
ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن( ﺑﺧﺻوص )واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ
ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷ ار( – وﺣﺎﻟﺋذ ﺗﺻﻳر ﻋدة
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ وﺑﺎﻷﺷﻬر.
ﻗﺎﻝ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف اﻟﺑرزﻧﺟﻲ  -ﻧﺎﻗﻼ ﻋن ﻫﺎﻣش
)اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ( ﻣن ﻛﺗب اﻟﺷﻳﻌﺔ  " :-وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻳن
ت ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻳﻠزم
واﻟﺧﺎﺻﻳن ﻣن وﺟﻪ ﻟو َﺑ َـﻧ ْـﻳ َ
ﺗﺳﺎﻗطﻬﻣﺎ؛ ﻓﻣﺛﻼ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :واﻟذﻳن ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم " اﻵﻳﺔ و "
ت اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ
أوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ " ...اﻵﻳﺔ ،ﻓﻠو َﺑ َـﻧ ْـﻳ َ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻛﺎن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ :ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر

ذات ﺣﻣﻝ ،وأﻣﺎ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻓﺑﺎﻟوﺿﻊ.
وﻋﺷرة أﻳﺎم إﻻ أن ﺗﻛون َ
وﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ﻟﻛﺎن ﺗﻘدﻳرﻫﺎ :ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟوﺿﻊ إﻻ أن ﺗﻛون ﻣﺗوﻓﻳﺎ) (145ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻋدﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻷﺷﻬر؛ ﻓﻳﻠزم أن ﺗﻛون ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ
وﺑﺎﻹﺷﻬر؛ ﻓﻳﺗﻧﺎﻓﻳﺎن وﻳﺗﺳﺎﻗطﺎن ﺑدﻝ أن ﻳﺟﺗﻣﻌﺎ ").(146
ﻗﻠتُ :ﻳ َرﱡد ﻫذا ﺑﺄن ﺑﻧﺎء ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺧﺻوص
اﻵﺧر  -ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ  -إﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم
أن ﻟو ُﺟ ِﻣ َﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط
ﺗﻧﺎﻓ َـﻳـﻬﻣﺎ وﺗﺳﺎﻗطَﻬﻣﺎ ْ
ﻫﻲ  -ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻫﻧﺎ  -ﺣﺎ ُﻝ ﻛون اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن،
أو ﺣﺎ ُﻝ ﻛوﻧﻪ أﻗرﺑﻬﻣﺎ؛ ﻷن اﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن :ﻟم
ﻳﺻﺢ أن ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر ﻣﻊ أن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺗﺳﺗوﺟب
أن ﺗﻛون ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ) .(147وﻷن اﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن أﻗرب
اﻷﺟﻠﻳن :ﻟم ﻳﺻﺢ أن ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣﻊ أن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة
ﺗﺳﺗوﺟب أن ﺗﻛون ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر .أﻣﺎ ﻟو ُﺟ ِﻣ َﻊ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳن ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺗﻳن ﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط؛ ﻓﻼ ﻳﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ واﻟﺗﺳﺎﻗط
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺣﺎﻟﺋذ؛ وذﻟك ﺑﺄن ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻫﻧﺎ :ﻧﺟﻣﻊ ﺑﻳن
اﻵﻳﺗﻳن ﺑﺄن ﻧﺟﻌﻝ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛوﻧﻪ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،وﺑﺎﻷﺷﻬر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛوﻧﻪ أﻗرَﺑﻬﻣﺎ،
وﻫو وﺟﻪ اﻟﺟﻣﻊ اﻟذي اﻗﺗرﺣﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،ﻣﻊ أن
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن واﻟﺧﺎﺻﻳن ﻣن وﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻳن ﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
واﺣدة ﻓﻘط ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ،وﻻ ﻳﺳﺗوﺟب ﺧﻼﻓﻪ ﺷﻲء ،ﺑﻝ
إﻧﻧﺎ إن ﻗﻠﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺟﻣﻊ أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗرﺟﻳﺢ أو اﻟﻧﺳﺦ ،وﻗد أﻣﻛن
اﺟب
ﺑﻬذا اﻟوﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺟﻣﻊ  -ﺻﺎر ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣﺗﻌﻳﻧﺎ و َ
اﻟرﻋﺎﻳﺔ؛ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن اﺳﺗﺑﻘﺎء أوﻟوﻳﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋداﻩ ﻣن
طرق دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﻳﻳن أن
ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن)(148؛ ﻓﺈذا أﻣﻛن – ﻣن ﺛم
اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ ﺑﻼ
اﺣﻪ و
ُ
 أي وﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺟﻣﻊ ﻟم َﻳ ُﺳ ْـﻎ اطّر ُﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣراﻋﺎﺗﻪ .وﻟﻛن ﻧﻌم ﻳﺑﻘﻰ أن اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻵﻳﺗﻳن ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن اﻟﻣذﻛورﺗﻳن ﺣدﻳث
ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ – ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎﻩ – ﻧص ﻓﻲ
إﺑطﺎﻝ ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ وﺛﻣرﺗﻪ ﻣن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن.
اﻟﻣﺳﻠك اﻟﺛﺎﻟث :ﻣﺳﻠك اﻟﺟﻣﻊ ،وﻫو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻗوﻝ
اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟﻣﻊ ﻻ ﺑﻳن ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ ،ﺑﻝ ﺑﻳن ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم
وﺧﺻوص ﻣطﻠق ،وﻫو ﻓﻲ ﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻورﺗﻳن:
اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ :اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ؛ ﺑﺟﻌﻝ
إطﻼق ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة؛ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎ
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻣﻘـﱢﻳـدا
َ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ دون
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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻧﻬن ،وأن اﻟﺗﻌﺎرض ﻟذﻟك ﻟﻳس ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن
آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ،ﺑﻝ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا .وﻫﻲ ﺻورة ﻓﻲ
اﻟﺟﻣﻊ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺟﻣﻬور اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻣن ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺟوﻳزﻫم ﺗﻘﻳﻳد إطﻼق اﻟﻘرآن ﺑﺧﺑر اﻟواﺣد ﻣطﻠﻘﺎ ،وﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋدة اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻣن اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺟوﻳزﻫم ﺗﻘﻳﻳد إطﻼق اﻟﻘرآن
ﺑﺧﺑر اﻟواﺣد ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻘطﻌﻲ) ،(149وﻫو اﻟﺣﺎﺻﻝ
ﻓﻲ إطﻼق آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻫﻧﺎ؛ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻘﻳد ﺑﺈﺟﻣﺎﻋﻳن ﻗطﻌﻳﻳن
ﺳﺎﺑﻘﻳن ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﻳﺎﻧﻪ.
ﻗﺎﻝ اﺑن ﺣزم رﺣﻣﻪ اﷲ " :وأﻣﺎ ﻗوﻝ اﷲ ﻋز وﺟﻝ) :وأوﻻت
طـﻠّـﻘﺔ...
اﻷﺣﻣﺎﻝ اﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن( ﻓﺈﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣ َ
ٕواﻧﻣﺎ وﺟب ذﻟك) (150ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺧﺑر ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ
").(151
ﻗﻠت :ﻳﻌﻧﻲ أن اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟوﺿﻊ إﻧﻣﺎ وﺟب ﻓﻲ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻻ ﺑﺂﻳﺔ اﻟطﻼق ،وﻟﻛن ﻣﻊ
ﻣﻼﺣظﺔ أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺣﻳﻧﺋذ ﻣﻘـﱢﻳ ٌـد إطﻼق ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ
آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة.
وﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟرازي رﺣﻣﻪ اﷲ " :وﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﺟﻌﻝ ﻫذﻩ
ﱠِ
ﻳن ُﻳﺗََوﻓﱠ ْو َن ِﻣﻧ ُﻛ ْم
اﻵﻳﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﻣوم ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ) :واﻟذ َ
اﺟﺎ( ،واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻟم ﻳﻘﻝ ﺑذﻟك ﻟوﺟﻬﻳن ...واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن
ون أ َْزو ً
َوَﻳ َذ ُر َ
ِ
ﺿ ْﻌ َن َﺣ ْﻣﻠَﻬُ ﱠن( إﻧﻣﺎ ورد
ت اْ
ﻗوﻟﻪَ ) :وأ ُْوَﻻ ُ
َﺟﻠُﻬُ ﱠن أَن َﻳ َ
ﻻ ْﺣ َﻣﺎﻝ أ َ
طـﻠّـﻘﺔ ﻻ ﻓﻲ
ﻋﻘﻳب ذﻛر اﻟﻣطﻠﻘﺎت؛ ﻓرﺑﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﻗﺎﺋﻝ :ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻣ َ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ .ﻓﻠﻬذﻳن اﻟﺳﺑﺑﻳن ﻟم ﻳﻌوﻝ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ
اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن ٕواﻧﻣﺎ ﻋوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺎ روى أﺑو
داود ﺑﺈﺳﻧﺎدﻩ أن ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺑﻧت اﻟﺣرث اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ.(152)" ...
ﻗﻠت :وﻻ ﺷك أن ﺗﻌوﻳﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻻ
ﻳﻛون إﻻ ﻣﻊ ﺟﻌﻝ ﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻣﻘـﱢﻳـدا إطﻼق آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة؛ ﺑﻣﺎ ﻫﻣﺎ
ﻣﺗﻌﺎرﺿﺎن .
واﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ؛
ﺑﺟﻌﻝ ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣﻘـﱢﻳـدا إطﻼق ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( ﻓﻲ آﻳﺔ
اﻟﺑﻘرة؛ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن
اﻟﺣواﻣﻝ دون اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ ،ﻣﻊ اﻟﻔرض اﻟﺳﺎﻗط
ﺑﺄن اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ – ﻛﻣﺎ
ت ﺑﻪ ﻣن
ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌض اﻹﺑﺎﺿﻳﺔ  -أو أﻧﻬﺎ رﺑﻣﺎ وﻫﻣت ﻓﻳﻣﺎ ﺣ ﱠدﺛَ ْ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻧظﺎم اﻟدﻳن
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ،واﻟدﻛﺗورة ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ اﻟﺗﻲ أﻳدﺗﻪ ﻓﻳﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ
ﺑﻳﺎﻧﻪ ﻣﻔﺻﻼ إن ﺷﺎء اﷲ .
إطﻼق آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻬو –
وأﻣﺎ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﻟذي ﺑﻣذﻫﺑﻪ ُﻳـﻘَـﱠﻳ ُـد
ُ
ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﻓﻲ أوﻝ اﻟﺑﺣث ﻣوﺛﻘﺎ – ﻋﻣر ،واﺑﻧﻪ ،وﻋﺛﻣﺎن ،وزﻳد
ﺑن ﺛﺎﺑت ،وﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ،وأﺑو ﻫرﻳرة ،وأﺑو ﻗﻼﺑﺔ رﺿﻲ

اﷲ ﻋﻧﻬم أﺟﻣﻌﻳن.
وﻫذا ﻣﻊ أن ﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم اﻟﻘرآن ﺑﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻫو
ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ) ،(153واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ) (154ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﺣﺟﻳﺔ ﻣذﻫب
اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ،وﻫو اﻟﻣذﻫب ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ اﻟﻘدﻳم ﺑﺣﺟﻳﺔ
ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋﻧدﻫم).(155
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا ﻣﻊ أن ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﻓﻳﻪ دﻋوى
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻣن أﻓﺗﺎﻩ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﺑﻣذﻫﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛ ﻷن
اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻻ ﻳﻣﻠك أن ﻳﺧص أﺣدا ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺣﻛم ﻳوﺣﻰ
ﻋﻠم ﺧﺻوﺻﻳﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﺑﻲ
إﻟﻳﻪ ﺑﺧﺻوﺻﻳﺗﻪ ﻓﻳﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻟو ﻛﺎن َ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻟﻧﺑﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ،وﻟﻣﺎ أﻓﺗﻰ
ﺑﺻﻳﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم اﻟﺣﻛم ،ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻳﻎ ﻓﺗﺎوى
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﺻوص ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ.
ﻗﻠت :ﻳﺟﺎب ﻋن ﻣﺳﻠك اﻟﺟﻣﻊ ﻫذا ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :
ﺑﺄن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ؛ ﻓﻳﻛون اﻟﺗﺧﺻﻳص
ﺑﻪ أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﺧﺻﻳص ﺑﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ؛ ﻧظ ار ﻟﺗﻘدم اﻟﺳﻧﺔ
ف
ﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ،وأن ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣﺧﺗﻠَ ٌ
ف ﻓﻲ ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﻣوم ﺑﻪ ﻋﻧد ﻣن ﻳﺣﺗﺞ
ﻓﻲ ﺣﺟﻳﺗﻪ ،وﻣﺧﺗﻠَ ٌ
ﺑﻪ.
وﻟﻛن ُﻳ َرﱡد ﻫذا :ﺑﺄن ﻧزوﻝ رﺗﺑﺔ ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋن رﺗﺑﺔ
اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﻣوم ﻋﻧد ﻣن
اﻟﺳﻧﺔ؛ ﻻ ﻳﻣﻧﻊ
َ
ﻳﺟﻳز ذﻟك ﻣن اﻷﺻوﻟﻳﻳن ،إذا ﻗﺎﻣت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻﻳص
طﻌن اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ أو
ﺑﻪ  -ﻻ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ – ﺣﻳن َﻳ َ
ﻳدﻋﻲ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا ﻣﻊ
ﻛوﻧﻪ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ.
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻬذا ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟﻰ اﻟﻘوﻝ اﻷوﻝ
ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ،
ﺳواء أﻛﺎن أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن أم أﻗرﺑﻬﻣﺎ .وﻗد ﺑﻘﻲ أن ﻧﺳوق – ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﻠﻲ – اﻟﻣﺳﻠك اﻷﺻوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻓﻧﻘوﻝ:
اﻟﻣﺳﻠك اﻷﺻوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن:
اﺣد ﻻ ﻏﻳر ﻳﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺄﺑﻌد
وﻫو ﻣﺳﻠ ٌ
كو ٌ
اﻷﺟﻠﻳن ،وﻫو ﻣﺳﻠك اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن واﻟﺧﺎﺻﻳن ﻣن وﺟﻪ
ﺑﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻵﺧر .وﻗد ﻗدﻣﻧﺎ ﻓﻲ
ﺟواب ﻣﺳﻠك اﻟﺗرﺟﻳﺢ اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ اﻷوﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ وﻣﺎ َﻳ ِـرُد ﻋﻠﻳﻪ ﻣن إﻳرادات ﺗﻣﻧﻊ
َ
ﻣﻧﻪ وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻌذ ار ﻻ ﻳﺻﺢ اﻟﺗﻌوﻳﻝ ﻋﻠﻳﻪ.
وﻟﻛن ﺑﻘﻲ – ﺗﺗﻣﻳﻣﺎ ﻟﻠﻛﻼم ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن -
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أن ُﻳﺳﺗدﻝ ﻟﻬذا اﻟﻘوﻝ ﺑﺄدﻟﺔ أﺧرى اﺳﺗد ﱠﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﻪِ ،
ﻏﻳر
ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك اﻷﺻوﻟﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟﺑﻘرة
واﻟطﻼق؛ وذﻟك ﻣﺎ ﺟﻣﻠﺗﻪ:
اﻟدﻟﻳﻝ اﻷوﻝ :أن اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﺟﺗﻣﻌت
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋدﺗﺎن ،إﺣداﻫﻣﺎ :اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﺛﺑت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺂﻳﺔ اﻟطﻼق،
واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :اﻷﺷﻬر اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺂﻳﺔ اﻟﺑﻘرة؛ ﻓﻼ ﺗﺧرج ﻣن
اﻟﻌدﺗﻳن ﻟذﻟك إﻻ ﺑﻳﻘﻳن ،وﻫو أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن
ﺗﻛون أﺗت ﺑﺎﻟﻌدﺗﻳن ﻣﻌﺎ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺑطﺎﺷﻲ اﻹﺑﺎﺿﻲ" :ﻷن ذﻟك ﻋدﺗﺎن ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﺎن
ﺑﺻﻔﺗﻳن)(156؛ ﻓﻼ ﺗﺧرج إﻻ ﺑﻳﻘﻳن ،وﻫو آﺧر اﻷﺟﻠﻳن ").(157
ﺎﻝ ﻋِﻠ ﱞﻲ ر ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻧﻪُ إﱠﻧﻬَﺎ
وﻗﺎﻝ اﻟﺑﺧﺎري اﻟﺣﻧﻔﻲ " :ﻓَﻘَ َ َ َ
ِ
ِ
ﱠِ
ﱠ
َﺟﻠَ ْﻳ ِن ِﻷ ﱠ
ﻳن ُﻳﺗََوﻓ ْو َن ﻣ ْﻧ ُﻛ ْم(...
ﺗَ ْﻌﺗَ ﱡد ﺑِﺄ َْﺑ َﻌد ْاﻷ َ
َن ﻗَ ْوﻟﻪ ﺗَ َﻌﺎﻟَﻰ ) َواَﻟذ َ
ِ
ِ
ت
اﺳ ُﻣﻪُ } َوأُوَﻻ ُ
َﻳ ْﻘﺗَﺿﻲ أَﱠﻧﻬَﺎ ﺗَ ْﻌﺗَ ﱡد ﺑِﺄ َْرَﺑ َﻌﺔ أَ ْﺷﻬُ ٍر َو َﻋ ْﺷ ٍرَ ،وﻗَ ْوﻟُﻪُ َﻋ ﱠز ْ
ﺎﻝ { ...ﻳ ْﻘﺗَ ِ
َﺣﻣ ِ
ﻳﺦ َﻏ ْﻳ ُر
ﺿ ِﻊ اْﻟ َﺣ ْﻣ ِﻝَ ،واﻟﺗﱠ ِﺎر ُ
ﺿﻲ أَﱠﻧﻬَﺎ ﺗَ ْﻌﺗَ ﱡد ﺑِ َو ْ
َ
ْاﻷ ْ َ
)(158
ِ
َﻣ ْﻌﻠُ ٍ
طﺎ "  .ﻳﻌﻧﻲ
اﺣ ِﺗ َﻳﺎ ً
َﺟﻠَ ْﻳ ِن؛ ْ
ب اْﻟﻘَ ْو ُﻝ ﺑِﺄ َْﺑ َﻌد ْاﻷ َ
وم؛ ﻓَ َو َﺟ َ
ﻟﺗﺧرج ﻣن اﻟﻌدﺗﻳن ﺑﻳﻘﻳن ،ﻓذﻟك وﺟﻪ اﻻﺣﺗﻳﺎط ﻫﻧﺎ.
ﻗﻠت :اﻟﺟواب ﻋن ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻣن وﺟﻬﻳن ﻫﻣﺎ:
اﻟوﺟﻪ اﻷوﻝ :أن ﻫذا اﻻﺣﺗﻳﺎط ﻟﻠﻌدﺗﻳن وﺗَ َـﻳـﻘﱡ ِن اﻟﺧروج
ﱠ
ﱠ
ﺑﻘﺎء
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن إﻧﻣﺎ ُﻳ َﺳﻠم ْ
أن ﻟو ﺳﻠ ْﻣﻧﺎ َ
ﺣﻛم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،أﻣﺎ ﻟو ﺟﻌﻠﻧﺎ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻧﺳوﺧﺎ ﺑﺂﻳﺔ
اﻟطﻼق اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻋﻧﻬﺎ ،أو ﺟﻌﻠﻧﺎﻩ ﻣرﺟوﺣﺎ – ﺑﻣرﺟﺢ ذاﺗﻲ أو
ﺧﺎرﺟﻲ ﻵﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ أﻳﺔ اﻟﺑﻘرة – ﻓﻼ ﻳﻌود ﻫذا اﻟﺣﻛم
ﺣﻳﻧﺋذ ﺑﺎﻗﻳﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ وﻻ ﻣﻊ اﻟﺷﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻪ وﻗﻳﺎﻣﻪ؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻻ
ﻳﺟب اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ،وﻻ ﻳﻛون ﻟﻼﺣﺗﻳﺎط ﻟﻪ  -ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ِ -
ب
ﻣوﺟ ٌ
ط
وﻻ ﻣﺳوغ؛ وﻟﻌﻠﻪ ﻟﻬذا أﻧﺎط اﻟﺑﺧﺎري رﺣﻣﻪ اﷲ اﻻﺣﺗﻳﺎ َ
ِ
اﻟﻣﺳﺗوﺟب ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن – ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ اﻵﻧف  -ﺑﺄن

ﻏﻳر ﻣﻌﻠوم؛ ﻳﻌﻧﻲ
ﻳﻛون اﻟﺗﺎر ُ
ﻳﺦ ﻓﻲ آﻳﺗﻲ اﻟﺑﻘرة واﻟطﻼق ﻣﺟﻬوﻻ َ
ٕواﻻ ﻟﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻧﺎﺳﺧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﺔ ،وﻟﻣﺎ ﻋﺎد ﻟﻼﺣﺗﻳﺎط
ﻟﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﻌد ﻧﺳﺧﻪ ِ
ب وﻻ وﺟﻪٌ.
ﻣوﺟ ٌ
وأﻳﺿﺎ ﻓﻘد ﻛﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎط ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻟو ﺑﻘﻳت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
اﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ،وﺑﻘﻲ اﻟﺗرﺟﻳﺢ أو اﻟﻧﺳﺦ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق واﻟﺑﻘرة
اﻟﺣﺎﻝ ،وأزاﻝ
اﺟﺗﻬﺎدﻳﺎ ،أﻣﺎ وﻗد ﺟﺎء ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻓﺟﻠّﻰ
َ
رﺟﺣﺎن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ أﻳﺔ
اﻟﻐﻣوض ،وﺑـﱠﻳـن – ﺑوﺿوح -
َ
ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﺈﺧراج اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻋﻧﻪ  -أو
ﱠص
اﻟﺑﻘرة – ﺑﺣﻳث ﺗَ َﺧﺻ َ
ُ
َﻧ ْﺳ َـﺦ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻼ ﻣﺳﺎغ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎط ﺑﻌد ذﻟك ،وﻻ ﻣدﻋﺎةَ
إﻟﻳﻪ.
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺎق
َ
وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن اﻷﺣﺎدﻳث واﻵﺛﺎر اﻷﺧرى " :واﻟﺣﺎﺻﻝ أن
اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﺣﺟﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻋﻧﻬﺎ
ﺑوﺟﻪ ﻣن اﻟوﺟوﻩ ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻋدم اﺗﺿﺎح اﻷﻣر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻓﻲ

اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﻳز ،وأن اﻵﻳﺗﻳن ﻣن ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﻣوﻣﻳن ").(159
ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻠو ﻓرض ﻋدم اﺗﺿﺎح اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘرآن ،ﻓﻬﻲ
واﺿﺣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
ﱡ
وﻗﺎﻝ اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺣﻣﻪ اﷲَ " :و َﻫ َذا َﻳ ُدﻟك َﻋﻠَﻰ أ ﱠ
َن
ٍ )(160
ْي َوِﻫ ﱠﻣﺔ "
ﻳث ُﺳَﺑ ْﻳ َﻌﺔَ َﺟ َﻼ ٌء ِﻟ ُﻛ ﱢﻝ ُﻏ ﱠﻣ ٍﺔَ ،و َﻋ َﻼ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻝ َأر ٍ
َﺣِد َ
طـﻠّـﻘﺔَ ﻫﻲ أﻳﺿﺎ اﺟﺗﻣﻌت
واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن
اﻟﻣ َ
َ
اﻟﺣﺎﻣﻝ ُ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋدﺗﺎن ﺑﺻﻔﺗﻳن ،أﺣداﻫﻣﺎ :ﻋدة اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺑﻘوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ " :وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن "
اﻟطﻼق ،4/واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻋدة اﻟﻘروء اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ:
" واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن ﺛﻼﺛﺔ ﻗروء " اﻟﺑﻘرة 228/؛ ﻓﻠﻣﺎذا
طـﻠّ ِ
ـﻘﺔ
اﻟﻣ َ
ﻟم ﻳﻘﻝ اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﺑوﺟوب اﻋﺗداد اﻟﺣﺎﻣﻝ ُ
ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن أﻳﺿﺎ ،ﻛﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ اﻋﺗﺑﺎ ار
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ أﻳﺿﺎ ﻻ ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻌدﺗﻳن إﻻ ﺑﻳﻘﻳن ،وﻫو أﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن ؟!.
طـﻠّـﻘﺔ إن
اﻟﻣ َ
ﻓﺈن ﻗﻳﻝ :ﻳرد ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﺎﻝ :اﻟﺣﺎﻣﻝ ُ
ﺧرﺟت ﻣن اﻟﻌﻬدة ﺑﻳﻘﻳن وﻟو ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ
وﺿﻌت ﻓﻘد
ْ
ْ
أدﻧﻰ اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻷن ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻬدة ﺑﻣﺟرد اﻟوﺿﻊ وﻟو ﻛﺎن
أدﻧﻰ اﻷﺟﻠﻳن ُﻋ ِـﻠ َـم ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع اﻟﻘطﻌﻲ اﻟﻳﻘﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺿﺎء
ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣطﻠﻘﺎ؛ ﻓﻛﺎﻧت ﻟذﻟك ﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻬدة ﺑﻳﻘﻳن؛ وﻻ
ع
ﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ إذ ﻻ إﺟﻣﺎ َ
ﻗطﻌﻳﱠﺎ ﻳﻘﻳﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن أدﻧﻰ
اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻓﺎﺣﺗﺎﺟت ﻣن ﺛ ﱠم إﻟﻰ أن ﺗﻌﺗد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻟﺗﺧرج
ﻣن اﻟﻌﻬدة ﺑﻳﻘﻳن.
ﻗﻠﻧﺎُ :ﻳ َرﱡد ﻫذا ﺑردﻳن:
اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺣق
اﻟرد اﻷوﻝ :أن ﻫذا اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻘطﻌﻲ اﻟﻳﻘﻳﻧﻲ
َ
ﺑﺄﻓﻳد ﻟﻠﻌﻠم واﻟﻳﻘﻳن  -ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة
طـﻠّـﻘﺔ ﻟﻳس
اﻟﻣ َ
َ
اﻟﺣﺎﻣﻝ ُ
ﺑﺎﻟوﺿﻊ وﻟو ﻛﺎن أدﻧﻰ اﻷﺟﻠﻳن  -ﻣن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ
ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ ﻷن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ٕوان ﻛﺎن
ﺣدﻳث آﺣﺎد ظﻧﻳﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣن أﺣﺎدﻳث اﻟﺻﺣﻳﺣﻳن
ﻓﻲ أﺻﻠﻪ
َ
اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﻣن اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ؛ ﻣﻊ أن ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺗﻪ اﻷﻣﺔ ﻣن أﺣﺎدﻳث
اﻵﺣﺎد ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻬو ﻳﻔﻳد اﻟﻌﻠم واﻟﻳﻘﻳن ﻋﻧد ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء؛ ﻧظ ار
ﻹﺟﻣﺎع اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ ﺑﺗﻠﻘﻳﻬﺎ إﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ؛ ﻓﻠﻳس ﺣﻛﻣﻪ
ﻟذﻟك ﻛﺣﻛم ﺳﺎﺋر أﺣﺎدﻳث اﻵﺣﺎد.
ﻳﻘوﻝ ﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ رﺣﻣﻪ اﷲ " :وﻛذﻟك اﻟذي ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﺟﻣﻬور أن اﻟﻌﻠم ﻳﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺑرﻳن ﺑﻪ؛ ﻓرب
ﻌﻠم ﺑﻣﺎ ﻳوﺟب ﺻدﻗﻬم ،وأﺿﻌﺎﻓُﻬم ﻻ
ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ أﻓﺎد ُ
ﺧﺑرﻫم اﻟ َ
ﻳﻔﻳد ﺧﺑرﻫم اﻟﻌﻠم؛ وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﺻﺣﻳﺢ أن ﺧﺑر اﻟواﺣد ﻗد ﻳﻔﻳد
اﺋن ﺗﻔﻳد اﻟﻌﻠم ...وﻟﻬذا ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣﺗون
اﻟﻌﻠم إذا اﺣﺗﻔت ﺑﻪ ﻗر ُ
اﻟﺻﺣﻳﺣﻳن ﻣﻣﺎ َﻳ ْﻌـﻠَم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﻳث ﻋﻠﻣﺎ ﻗطﻌﻳﺎ أن اﻟﻧﺑﻲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻗﺎﻟﻪ :ﺗﺎرة ﻟﺗواﺗرﻩ ﻋﻧدﻫم ،وﺗﺎرة ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣﺔ
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ﻋﺎرف ﻋز اﻟدﻳن ﺣﺳوﻧﻪ

اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ .وﺧﺑر اﻟواﺣد اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ ﻳوﺟب اﻟﻌﻠم ﻋﻧد
ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن أﺻﺣﺎب أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ وﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
وأﺣﻣد ،وﻫو أﻗوﻝ أﻛﺛر أﺻﺣﺎب اﻷﺷﻌري ﻛﺎﻻﺳﻔراﺋﻧﻲ واﺑن
ﻓورك؛ ﻓﺈﻧﻪ ٕوان ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻳﻔﻳد إﻻ اﻟظن ﻟﻛن ﻟﻣﺎ اﻗﺗرن
ﺑﻪ إﺟﻣﺎع أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺣدﻳث ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻدﻳق ﻛﺎن
ﺑﻣﻧزﻟﺔ إﺟﻣﺎع أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم؛ ﻣﺳﺗﻧدﻳن ﻓﻲ ذﻟك
إﻟﻰ ظﺎﻫر أو ﻗﻳﺎس أو ﺧﺑر واﺣد؛ ﻓﺈن ذﻟك اﻟﺣﻛم ﻳﺻﻳر
ﻗطﻌﻳﺎ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور ٕوان ﻛﺎن ﺑدون اﻹﺟﻣﺎع ﻟﻳس ﺑﻘطﻌﻲ؛ ﻷن
اﻹﺟﻣﺎع ﻣﻌﺻوم؛ ﻓﺄﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻻ ﻳﺟﻣﻌون
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺣرام وﻻ ﺗﺣرﻳم ﺣﻼﻝ ،ﻛذﻟك أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺣدﻳث ﻻ
ﻳﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﻳق ﺑﻛذب وﻻ اﻟﺗﻛذﻳب ﺑﺻدق ").(161
وﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ " :واﻋﻠم أن اﻟﺧﻼف اﻟذي
ذﻛرﻧﺎﻩ ﻓﻲ أوﻝ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن إﻓﺎدة ﺧﺑر اﻵﺣﺎد اﻟظن أو اﻟﻌﻠم
– ﻣﻘـ ﱠﻳـ ٌد ﺑﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺧﺑر و ٍ
ﺿ ﱠم إﻟﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻘوﻳﻪ ،وأﻣﺎ
اﺣد ﻟم َﻳـ ْﻧ َ
َ
ﻣﺳﺗﻔﻳﺿﺎ؛ ﻓﻼ
أو
،
ﻛﺎن
أو
إذا اﻧﺿم إﻟﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻘوﻳﻪ،
ﻣﺷﻬور
ا
ً
ً
ﻳﺟري ﻓﻳﻪ اﻟﺧﻼف اﻟﻣذﻛور ،وﻻ ﻧزاع ﻓﻲ أن ﺧﺑر اﻟواﺣد إذا
وﻗﻊ اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻳد اﻟﻌﻠم ﻷن
اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻳﻪ ﻗد ﺻﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﺻدﻗﻪ ،وﻫﻛذا ﺧﺑر اﻟواﺣد
إذا ﺗﻠﻘﺗﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ؛ ﻓﻛﺎﻧوا ﺑﻳن ﻋﺎﻣﻝ ﺑﻪ وﻣﺗﺄوﻝ ﻟﻪ ،وﻣن
ﻫذا اﻟﻘﺳم أﺣﺎدﻳث ﺻﺣﻳﺣﻲ اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم؛ ﻓﺈن اﻷﻣﺔ ﺗﻠﻘت
ﻣﺎ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ ،وﻣن ﻟم ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺑﻌض ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﱠأوﻟﻪ،
واﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻓرع اﻟﻘﺑوﻝ ").(162
واﻟرد اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﺑﻔرض ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ظﻧﻳﱠﺎ ﻻ ﻳﻔﻳد اﻟﻌﻠم؛
ﻓﻼ ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻪ اﻟﻳﻘﻳن ﺑﺧروج اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋن
اﻟﻌﻬدة ﺑﻣﺟرد اﻟوﺿﻊ ﺣﻳن ﻳﻛون أدﻧﻰ اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻓﻳﺑﻘﻰ أن
ﺗﻌﺎرض آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق واﻟﺑﻘرة ﻓﻲ ﺣق ﻋدﺗﻬﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻘﺿﻳﺔ
ت اﻟﻔﺗوى ﻓﻳﻪ
اﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ظﻧﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻛذﻟك ﻗُـﺑِـﻠَ ْ
ﺑﻣﺟرد ﻏﻠﺑﺔ اﻟظن ،وﻻ ﻳﺷﺗرط اﻟﻳﻘﻳن؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘوﻝ
ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ اﺟﺗﻬﺎد ﺳﺎﺋﻎ ﻣﻘﺑوﻝ؛ ﻟﻣواﻓﻘﺗﻪ
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ وﻟو ﻛﺎن ﻛ ﱞﻝ ﻣن ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد وﻫذا اﻟﺣدﻳث ظﻧﻳﺎ
ﻏﻳر ﻗطﻌﻲ؛ ﺣﻳن أن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن اﺟﺗﻬﺎد ظﻧﻲ ﻣردود
ﻏﻳر ﺳﺎﺋﻎ؛ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا؛ وﻟﻛوﻧﻪ ﺑذﻟك ردا
ﻟﻠﺣدﻳث ﺑﻣﺟرد اﻟرأي !!.
واﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻧﺟﻔﻲ اﻟﺷﻳﻌﻲ ﻣﻣﺎ ﻣﻔﺎدﻩ :أن ﻋدة
اﻟوﻓﺎة  -ﺑﺳﺑب زﻳﺎدة ﻣدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻟطﻼق ،وﻛﺛرة اﻹﻟزاﻣﺎت
ﻓﻳﻬﺎ  -أﻗوى ﻣن ﻋدة اﻟطﻼق؛ ﻓﺈذا روﻋﻲ ﻓﻲ ﻋدة اﻟطﻼق
أﺑﻌد
اﻟوﺿﻊُ ﺣﺗﻰ ﻟم ﺗﻧﻘض اﻟﻌدة  -إﺟﻣﺎﻋﺎ  -إﻻ ﺑﻪ إن ﻛﺎن َ
أﺟﻼً ﻣن اﻟﻘروء اﻟﺛﻼﺛﺔ؛ ﻓﺄوﻟﻰ أن ﻳراﻋﻰ اﻟوﺿﻊُ ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة
أﺑﻌد أﺟﻼً
أﻳﺿﺎ؛ ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة إﻻ ﺑﻪ إن ﻛﺎن َ
ِ
اﻷﺿﻌف ﻓﺄوﻟﻰ أن ﻳراﻋﻰ
ﻣن اﻷﺷﻬر؛ ﻷن ﻣﺎ روﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدة

ِ
اﻟﻣﻔﺎد ﺑﻘوﻟﻪ " :وﻟﻌﻝ
أﻋﻘب اﻟﻧﺟﻔ ﱡﻲ ﻫذا
اﻟﻌدة اﻷﻗوى .وﻗد
ﻓﻲ
َ
َ
اﺳﺗﻔﺎﺿت ﺑﻪ
ﻫذا ﻫو اﻟﺳر ﻓﻲ اﻋﺗدادﻫﺎ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن اﻟذي
ْ
إﺟﻣﺎﻋﻧﺎ؛ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﺑﺎﻧوﻫﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ
ﻧﺻوﺻﻧﺎ واﻧﻌﻘد ﻋﻠﻳﻪ
ُ
ُ
)(163
وﻟو ﻟﺣظﺔ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ " .
وأﻗوﻝ :ﻫذا اﻟذي ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻧﺟﻔﻲ ﻣن وﺟوب ﻣراﻋﺎة اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ
ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﺑﻣﺎ ﻫﻲ أﻗوى ﻣن ﻋدة اﻟطﻼق اﻟﺗﻲ روﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ
ف اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
اﻟوﺿﻊ أﻳﺿﺎ  -ﻧﻌم ﻳوﺟب ﺗوﻗّ َ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﺣﻳن ﻳﻛون أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،وﻟﻛﻧﻪ ﻻ
ﻳوﺟب ﺗوﻗف اﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻬر ﺣﻳن ﻳﻛون اﻟوﺿﻊ
أﻗرَﺑﻬﻣﺎ؛ ﺑﻝ اﻟﻌﻛس ﻫو اﻟﺻﺣﻳﺢ ،وﻫو أن ﻣراﻋﺎة اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ
ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣراﻋﺎﺗَﻪ ﺣﻳن ﻳﻛون أﻗرب اﻷﺟﻠﻳن – ﺑﺣﻳث
أﺑﻌد
اﻗﺗﺿت ﻣراﻋﺎﺗَﻪ ﺣﻳن ﻛﺎن
ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟﻌدة ﺑﻪ  -ﻛﻣﺎ
َ
ْ
اﻷﺟﻠﻳن؛ ﺑﺣﻳث ﻟم ﺗﻧﻘض اﻟﻌدة إﻻ ﺑﻪ؛ ﻷن ﻣراﻋﺎة اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ
اﻗﺗﺿت أن ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟﻌدة إﻻ ﺑﻪ ﺣﻳن ﻛﺎن
ﻋدة اﻟوﻓﺎة إذا
ْ
أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،ﻓﻠﺗَـ ْﻘـﺗَ ِ
أﻗرب
ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟﻌدةُ ﺑﻪ ﺣﻳن ﻳﻛون
ـض أن
َ
َ
َ
ﻓﺄﻳن ﻣراﻋﺎةُ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة إن
اﻷﺟﻠﻳن أﻳﺿﺎ؛ ٕواﻻ َ
ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺣﻳﻧذاك ؟!.
ْ
ﻋﻠﻰ أن ﻫﻬﻧﺎ ﻣﺳوﻏﺎ وﻋﻠﺔ ﻟﻺﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ إﻻ ﺑﺎﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن أﺑﻌد
وي ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻷوﻟَ ﱢ
اﻷﺟﻠﻳن  -أﻗوى ﻣن ﻫذا اﻟﻘﻳﺎس ْ
طـﻠﱠـﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻘد اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ إﻻ ﺑﺎﻟوﺿﻊ؛
اﻟﻣ َ
وﻫو أن اﻋﺗداد اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر ﺣﻳن
ﻳﻛون اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،ﻣﻧﺎف ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺎة ﻟﻣوﺿوع اﻟﻌدة
واﻟﻣﻘﺻود اﻷوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،وﻫو اﺳﺗﺑراء اﻟرﺣم اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﺎﻟوﻟد
ظﺎﻫرا ،وﻫﻲ ﺣﻛﻣﺔ ظﺎﻫرة ﻣﺗﺑﺎدرة ﻻ داﻋﻲ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث
ﻋن ِﺣ َﻛم أو ﻋﻠﻝ ﺧﻔﻳﺔ ﺗﻌد ﺳر اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﺣﻳن ﻳﻛون
اﻟوﺿﻊ  .ﺑﻝ إﻧﻪ ﻟﻣﻛﺎن ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﻣﺔ وﺗﺑﺎدرﻫﺎ
أﺑﻌدﻫﻣﺎ
ُ
َ
أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ إﻻ
أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻛ ﱞﻝ ﻣﻣن ﻗﺎﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻓﻲ
ﺑﺎﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن َ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻣن ﻟم ﻳﻘﻝ ﺑﻪ ،إذ ﻟﻳس اﻟﻘوﻝ ﺑذﻟك ﻣﺧﺗﺻﺎ
ﺑﺎﻟﺷﻳﻌﺔ دون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻳوﻫﻣﻪ ﻗوﻝ اﻟﻧﺟﻔﻲ آﻧﻔﺎ.
ﻋﻠﻰ أن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳﻘﺎﻝ :إن ﻛون ﻋدة اﻟوﻓﺎة أﻗوى ﻣن
ﻋدة اﻟطﻼق – ﺑﺳﺑب زﻳﺎدة اﻟﻣدة وﻛﺛرة اﻹﻟزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻋدة
اﻟوﻓﺎة  -ﻳﺳﺗﻠزم أن ﻧﺷدد ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻧﺷدد ﻓﻲ ﻋدة
اﻟطﻼق؛ ﺑﺣﻳث ﺗﻌﺗد اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎﻟوﺿﻊ وﻟو ﻛﺎن أﻗرب
اﻷﺟﻠﻳن ،وﻻ ﺗﻌﺗد اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻪ إن ﻛﺎن أﻗرب
اﻷﺟﻠﻳن.
وﻟﻛن ُﻳ َـرﱡد ﻫذا ﺑردﻳن:
اﻷوﻝ :أﻧﻪ اﺟﺗﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﻧص ،وﻫو ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺗﻘدم؛
ﻓﻼ ﻳﻛون ﺳﺎﺋﻐﺎ.
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واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ أن اﻟﻣﺷﻘﺔ ﺗﺟﻠب اﻟﺗﻳﺳﻳر
ﻻ اﻟﺗﺷدﻳد؛ وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻣﺷﻘﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﻛﺛرة إﻟزاﻣﺎت ﻋدة اﻟوﻓﺎة
ﻣدﻋﺎة ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﺑﺎﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن أدﻧﻰ اﻷﺟﻠﻳن ،ﻻ
ﻋدم ﻫذا
ﻟﻠﺗﺷدﻳد واﻟﺗﻐﻠﻳظ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر آﻧذاك؛ وأﻣﺎ
ُ
أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻓﻠﺿرورة اﺳﺗﺑراء
اﻟﺗﺧﻔﻳف ﺣﻳن ﻳﻛون اﻟوﺿﻊُ َ
اﻟرﺣم ،ﻣﻊ أن ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺿرورة ُﻳـﺗَ َـﺣـ ﱠﻣﻝ وﻟو ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻘﺔ ﻓﻳﻪ،
وﻻ ﺗدﺧ ُﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟرﺧص.
اﺑن ﻣﺳﻌود
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ذﻛرﻧﺎﻩ َﺳ ّـﻣﻰ ُ
اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
َ
ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﺣﻳن ﻳﻛون أﻗرب اﻷﺟﻠﻳن ) -رﺧﺻﺔ( ﻟﻬﺎ؛ أﻋﻧﻲ ﻟﻣﺎ
ﻓﻳﻪ ﻣن اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺷﻘﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم
اﻟﻌدة ٕواﻟزاﻣﺎﺗﻬﺎ؛ وذﻟك ﻗوﻟﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻣﻌﺗرﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن
ﻗﺎﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن " :أﺗﺟﻌﻠون ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻐﻠﻳظ ،وﻻ ﺗﺟﻌﻠون ﻟﻬﺎ
اﻟرﺧﺻﺔ َ؟! ") .(164وﻗد ﺳﺑق أن ﻣرادﻩ ﺑﺎﻟﺗﻐﻠﻳظ :طوﻝ اﻟﻌدة
ﺑﺎﻟﺣﻣﻝ إذا زادت ﻣدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻷﺷﻬر .وﻣر َادﻩ ﺑﺎﻟرﺧﺻﺔ:
ِ
ﺻـ ُـر اﻟﻌدة ﺑﺎﻟﺣﻣﻝ إذا وﺿﻌت ﻓﻲ أﻗﻝ ﻣن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷرة
ﻗ َ
أﻳﺎم .
اﻻﺧﺗﻳﺎر واﻟﺗرﺟﻳﺢ:
ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ
ﻋدة وﻓﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺣرة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎٕ ،واﻳراد
اﻟﻣﺂﺧذ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺳﻠك ﻣﻧﻬﺎ ،ﻳﺗﺣرر ﻟﻧﺎ أن ﻣﺳﻠك
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن
ﺻ ُﻝ
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﺗﻠك اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ُﻳ َﺣ ﱢ
َ
أﺻوﻟﻲ ﺿﻌﻳف؛ ﻷرﺑﻌﺔ
ك
ﻫو ﻓﻲ ﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺳﻠَ ٌ
ٌ
أﺳﺑﺎب:
أوﻟﻬﺎ :ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﻟﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣﻊ أﻧﻪ – ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﻳﺢ  -ﻻ ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻳﻪ.
اﺑﺗﻧﺎء ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن آﻳﺔ اﻟطﻼق
واﻟﺛﺎﻧﻲ:
ُ
ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻟﻳﺳت
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻘط ،وﻫو ﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﺗﻧﺎزع ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻓﻳﻪ.
واﻟﺛﺎﻟث :اﺑﺗﻧﺎء ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻣﻊ ﻣﻊ
اﻟﻌﻠم ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن أوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧﺳﺦ ،وﻫو ﻣﺎ ﻧﺎزع ﻓﻳﻪ
اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ وﻟم ﻳﻘﺑﻠوﻩ.
واﻟراﺑﻊ :أن ﺗﻧﺎوﻝ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻧﺻﻳن
ﻻ ﻳﺳﺗﻠزم َﺟ ْﻣ َﻊ ُﺣ ْﻛ َـﻣ ِﻲ اﻟﻧﺻﻳن ﻓﻳﻬﺎ؛ ٕواﻻ ﻟزم أن ﻳﺟﻣﻊ ﻓﻲ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺣﺎﻣﻝ أﻳﺿﺎ ُﺣ ْﻛﻣﺎ اﻟﻧﺻﻳن اﻟﻠذﻳن ﺗﻧﺎوﻻ ﻋدﺗﻬﺎ؛ ﺑﺣﻳث
ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟذﻟك أن ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟوﺿﻊ إن ﻛﺎن أﺑﻌد ﻣن اﻟﻘروء
أﺑﻌد ﻣن اﻟوﺿﻊ،
اﻟﺛﻼﺛﺔ ،وأن ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟﻘروء اﻟﺛﻼﺛﺔ إن ﻛﺎﻧت َ

وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻗﺎﺋﻝ ﺑﻪ.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﻠك اﻷﺻوﻟﻲ اﻟذي ﻟﻪ ﺣظّ ﻣن اﻟﻧظر ﻓﻲ
ﺗﺳوﻳﻎ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن :أن ﻳﺗﺧرج ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻔﻳق
ﺑﻳن ﺛﻼﺛﺔ ﻣذاﻫب ﻫﻲ :ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ إﻟﻰ أن ﺣدﻳث اﻵﺣﺎد
اﻟﻣﺗراﺧﻲ ﻋن ﻋﺎم اﻟﻘرآن ﻻ ﻳﻧﺳﺧﻪ ،وﻣذﻫب اﺑن اﻟﻬﻣﺎم اﻟﺣﻧﻔﻲ
إﻟﻰ أن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷرط ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻳﺿﺎ ﻛﺎﻷوﻝ ٕواﻻ
ﻛﺎن ﻧﺎﺳﺧﺎ ،وﻣذﻫب اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ وﻣن ﻣﻌﻪ إﻟﻰ
أن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ دون اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ.
ﻓﺈن اﻟﺗﻠﻔﻳق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣذاﻫب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻳﻧﺗﺞ:
ﺣﻛم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة؛ ﻷﻧﻪ
أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ ﻻ َﻳ ْـﻧﺳﺦ َ
ﺣدﻳث آﺣﺎد ﺗراﺧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺻﺎر ﻧﺎﺳﺧﺎ ﻟﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌض
أﻓراد ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻻ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻌﻣوﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣق ﺗﻠك اﻷﻓراد ،ﻣﻊ أن
ﺣدﻳث اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻧﺳﺦ اﻟﻘرآنٕ ،وان ﻛﺎن ﻳﺧﺻص ﻋﻣوﻣﻪ.
وأن آﻳﺔ اﻟطﻼق أﻳﺿﺎ ﻻ ﺗَ ْـﻧﺳﺦ آﻳﺔَ اﻟﺑﻘرة؛ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﺣﻝ
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ؛ ﺑﻣﺎ آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻘط ،وﻻ
ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ.
وذﻟك ﻣﻊ أن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة إن ﻟم ﻳﻧﺳﺦ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﺣرة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ ﻓﺑﻘﻳت ﻟذﻟك ﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎب
اﻟﻌدة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرة اﻷﻳﺎم وﻟو ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ
أﻗرب ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣدة أﺟﻼ؛ ﻓﻘد ﻟزم أن ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدة ﺗﻠك
أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،أﻣﺎ إن ﻛﺎن أﻗرَﺑﻬﻣﺎ
اﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟوﺿﻊ إﻻ إن ﻛﺎن َ
ﻓﻼ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﺋذ إﻻ ﺑﺗﻣﺎم ﺗﻠك اﻷﺷﻬر واﻟﻌﺷرة اﻷﻳﺎم.
وذﻟك ﺑﻠﺣﺎظ أﻧﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﻧﻘض ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر ﺣﻳن ﻳﻛون
اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻟﻺﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟك إﺟﻣﺎﻋﺎ ﻗطﻌﻳﺎ
ﻋﻣوم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ ﺣق ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
ﱠص ﺑﻪ
ﺗَ َﺧﺻ َ
ُ
زوﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﻲ ﻟوﺿﻌﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻠك اﻷﺷﻬر.
ﻓﻬذا – ﻓﻲ ﺗﻘدﻳري واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم – ﻫو اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﻟﻪ
ﺣظ ﻣن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﻎ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻣن ﻏﻳر
ِ
وﻫ ِـﻣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
اﺿطرار إﻟﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻝ ْ
َﻧـﻘَـﻠَـﺗْﻪ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﻳﻪ ،أو ﺑﻛون
ﺣﻛﻣﻪ ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ .وﻫو وﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺧرﻳﺞ ﻟم أرﻩ ﻷﺣد ﻣﻣن
ﺻ َـر ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،وﻻ ﻷﺣد ﻣﻣن اﺳﺗدﻝ ﻟﻪ وﻟو ﻟم
َﻧ َ
ﻛﻼﻣﻬم ﻓﻳﻪ ،وﻻ ُﻳـ َﻛـ ﱢد ُر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن
ﻳﻧﺻرﻩ ﻣﻣن
ُ
طﺎﻟﻌت َ
ﺟﻬﺔ اﻷﺻوﻝ إﻻ أرﺑﻌﺔ أﻣور:
ﻳﺗﺧرج ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬم
أﺣدﻫﺎ :أن اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ اﻟذﻳن
ﱠ
ُ
ﻳذﻫﺑون إﻟﻰ أن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ؛ ﻓﺻﻠﺢ ﻟذﻟك أن ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﻧﺎﺳﺧ َﺔ
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ.
ﻵﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻻ
َ
واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن أﻛﺛر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ اﻟذﻳن ﻳﺗﺧرج ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻋﻠﻰ
أﺻوﻟﻬم إﻧﻣﺎ ﺷرطوا اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻷوﻝ ﻓﻘط دون
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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

ﺑﻌد َﺳ ْـﺑق
اﻟﺛﺎﻧﻲ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن
ُ
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻣﺧﺻﱢﺻﺎ ﺛﺎﻧﻳﺎ – َ
اﻟﺗﺧﺻﻳص اﻷوﻝ ﺑﻘطﻌﻲ – ﻛﺎن ﺑرْﻏِم ﺗراﺧﻳﻪ ﻣﺧﺻﱢﺻﺎ وﻟم
ﻳﻛن ﻧﺎﺳﺧﺎ؛ ﻓﺻﻠﺢ ﻟذﻟك أن ﻳﻛون ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻌﻣوم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة،
ﻣن ﻏﻳر أن ﻳﻣﻧﻊ ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻬﺎ ﺗراﺧﻳﻪ ﻋﻧﻬﺎ؛
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ ﺑﻘطﻌﻲ.
واﻟﺛﺎﻟث :أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻧﺳﺦ ﺣﻛم آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ
ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣن أﺣﺎدﻳث
اﻟﺻﺣﻳﺣﻳن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﺷﻳﺧﻳن ،واﻟﻣﺗﻠﻘﺎة ﻣن
اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻋﻧد ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻔﻳدا ﻟﻠﻌﻠم
واﻟﻳﻘﻳن.
واﻟراﺑﻊ :أن ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻻ َﻳ ْﺳﻠَ ُم إﻻ ﺑﺗﻠﻔﻳق ﺑﻳن ﺛﻼﺛﺔ ﻣذاﻫب،
ﻣﻊ أن اﻟﺗﻠﻔﻳق ﺑﻳن اﻟﻣذاﻫب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟواﺣدة  -ﺗﻘﻠﻳدا ﻻ
أﻛﺛرﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻌـﻪ.
اﺟﺗﻬﺎدا – َ
ﻣﺗﻧﺎزع ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻳﻪ ،و ُ
ﻗوﻝ اﻟﺟﻣﻬور
ﻫذا وأﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُ َﺣ ﱢ
ﺻ ُﻝ َ
ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻣطﻠﻘﺎ وﻟو
ﻛﺎن أﻗرب اﻷﺟﻠﻳن  -ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ
اﻟﻣ ْﺳ ِـﻘط؛
ﺳﻠﻣ ْ
ت ﻋن اﻟﻘﺎدح اﻟﺻﺣﻳﺢ واﻻﻋﺗراض ُ
اﻟﻣﻌﺗﺑرة اﻟﺗﻲ َ
ﺑﺳﺑب أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ أﺣواﻟﻬﺎ وﺻورﻫﺎ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺣد اﻻﺟﺗﻬﺎد
ـﻘﺿﻪ إﺟﻣﺎع.
اﻟﺳﺎﺋﻎ اﻟﻣﻘﺑوﻝ اﻟذي ﻻ َﻳ ُـرﱡدﻩ ﱞ
ﻧص ،وﻻ َﻳ ْـﻧ ُ
ِ
ِ
اﻟﺟﻣﻬور
اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺎﻟك
ﻋﻠﻰ أن أرﺟﺢ ﺗﻠك
ُ
أﺣﺳﻧﻬﺎ وﺟﻬﺎً ،ﻣﺳﻠﻛﺎن ،ﻫﻣﺎ:
و َ
ﻣﺳﻠك اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق واﻟﺑﻘرة؛ ﺗرﺟﻳﺣﺎ ﺑﻳن
اﻟﻌﺎﻣﻳن واﻟﺧﺎﺻﻳن ﻣن وﺟﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ.
وﻣﺳﻠك اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ؛ ﺟﻣﻌﺎ ﺑﻳن
اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص اﻟﻣطﻠﻘﻳن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ.
وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن ﺷﻲء ﻓﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻟﻣذﻫب اﻟﺟﻣﻬور
اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ
ﻣطﻠﻘﺎ وﻟو ﻛﺎن أﻗرب اﻷﺟﻠﻳن ،ﻟم ﻳﺑق إﻻ أن ﻧﺑﺎﺣث ﻣن رﺟﺢ
ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻧﺑﻳن ﻓﻳﻪ ﻣﺂﺧذ
ذﻟك اﻟﺗرﺟﻳﺢ ،واﻟو ِ
اردات اﻷﺻوﻟﻳﺔَ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺎﻗوﻩ ﻣن
اﻟﻣرﺟﺣﺎت ،ﻓﻧﻘوﻝ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﻣﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن رﺟﺢ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن
ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ أوﻝ ﻫذا اﻟﺑﺣث طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن اﻟذﻳن
اﺧﺗﺎروا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ورﺟﺣوﻩ ﻋﻠﻰ ﻗوﻝ
ﺟﻣﺎﻫﻳر اﻟﻌﻠﻣﺎء ،إﻻ أن ﻫؤﻻء ﺳﺎﻗوا ﻟﻬذا اﻟﻘوﻝ ﻣن اﻟﻣرﺟﺣﺎت
ﻣﺎ ﻟم ﻳﺳﻘﻪ أﺣد ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﻪ ﻣن اﻷﻗدﻣﻳن) (165اﻟذﻳن ﻟم

ﻳﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﺳوﻗﻪ – ﻓﻳﻣﺎ أرى  -إﻻ ﺗﻧزﻳﻪُ أﻗدارﻫم ﻋن َﺳ ْـوِﻗﻪ،
واﻟﺗرﻓّﻊُ ﻓﻳﻪ ﻋن اﻟﺗﺷﻐﻳب ﺑﻣﺎ ﻻ وﺟﻪَ ﻟﻪ ،وﻻ طﺎﺋﻝ ﻣﻧﻪ؛
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣرﺟﺣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ
ِ
وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧص ﺑﻣﺣض اﻟرأي أو اﻟﻬوى؛ وﻟﻬذا ﻓﻘد
واﻟﺗﱠ َـﻣﺣﱡﻝ،
رأﻳت أن ِ
أﻓرد ﺑﻬذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣﺑﺎﺣﺛﺔَ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻓﻲ
ﺗرﺟﻳﺣﺎﺗﻬم ﺗﻠك؛ ﺑﻳﺎﻧﺎ َﻟوﻫﺎﺋﻬﺎ ،وﺗﻧﺑﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ َﻋوارﻫﺎ ،وﻋﺻﻣﺔً
ﻟﻠﻘﺎرىء ﻣن اﻻﻏﺗرار ﺑﻬﺎ ،وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻟﺗزم ﻓﻳﻪ اﻟﺣﻳدة
واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش واﻹﻳراد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ،وأﻗﺗﺻر ﻓﻳﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻧﻔردوا ﺑﺗﻘرﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣرﺟﺣﺎت؛ ﻓﺄﻗوﻝ:
ﻗﺎﻟت اﻟدﻛﺗورة ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺢ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن:
" إن ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻟوﺣظ ﻓﻳﻬﺎ أﻣران :ﺑراءة اﻟرﺣم،
وﺣرﻣﺔ اﻟزوج اﻟﻣﺗوﻓﻰ ،وﻣراﻋﺎة ﻟﺷﻌور أﻫﻠﻪ اﻷﺣﻳﺎء؛ ﻓﺣظر اﷲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أن ﺗﺑﺎدر ﺑﻣﻔﺎﺟﺄة أﻫﻠﻪ
اﻟﻣﻛﻠوﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗزوج ﺑﻐﻳر اﻟﻣﺗوﻓﻰ؛ ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن اﻟﺗﺄﻟم
ﺑﺎﻵﻻم اﻟﻐﻳرة؛ ﻓﻘدر ﻟﻬﺎ أﻗﻝ ﻣدة ﻳﺳﻬﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔوس أﻫﻝ
اﻟﻣﻳت أن ﺗﺗزوج اﻣرأﺗﻪ ﺑﻐﻳرﻩ ...وﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﺣﺳن ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﻳﻝ
وﻧﻔﺎﺳﺗُﻪ ،وﻣﻧﻪ ﻳﺗﺿﺢ أن اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﻌﻘوﻝ) (166ﻳؤﻳد رأي ﻋﻠﻲ
واﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﻣرأة إذا وﺿﻌت ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻷﺳﺑوع اﻷوﻝ ﻣﺛﻼ ﻣن وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ وﺗزوﺟت ﺑﻐﻳرﻩ ،ﻟم ﻳﻛن
ﻟﺿرب ﻣدة اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر ﻟﻠﻣﺗوﻓﻰ زوﺟﻬﺎ ﻓﺎﺋدة ،ﻣﻊ أن
وﺗﻌظﻳﻣﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس،
ﻓﺎﺋدﺗﻪ ظﺎﻫرة ،وﻫﻲ اﺣﺗرام ﻋﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﻳﺔ
ُ
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗﻠوب أﻫﻝ اﻟزوج اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻣن اﻟﺗﺻدع ...وﺑﻌد
و
ُ
وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن أن ﺗﺄﺧذ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا ﻓﺈﻧﻲ ﻟم َأر
َ
)(167
اﻟﻣرأة ﺑﺎﻷﺣوط؛ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻬﺎت " .
ِ
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد
ﺗﺳوﻳﻐ ِﻪ
ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻓﻲ
وﻗﺎﻝ
َ
ُ
اﻷﺟﻠﻳن " :وﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ ِﻣ ْن ﻓَ ْـرض ﻫذﻩ اﻟﻌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﺷﻲء آﺧر ﻫو ﻣراﻋﺎة ﺷﻌور أﻗﺎرب اﻟﻣﻳت ،وﻣﺎ
ﻋﻧﻬﺎ اﻟزوج
ٌ
ﻳﺟدون ﻣن ﺣزن وأﻟم ﺑﺳﺑب ﻓراق ﻋزﻳز ﻋﻠﻳﻬم؛ إذ ﻳؤﻟﻣﻬم ﻛﻝ
اﻷﻟم أن ﺗﺗزوج زوﺟﺗﻪ ﺑﻌد ﻣوﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ٕوان ﻛﺎﻧت ﻏﻳر ﻣدﺧوﻝ
ﺑﻬﺎ ...ﻓﻣﺎذا ﻳﻛون ﻣﻘدار أﻟم ﻫؤﻻء اﻷﻗﺎرب أن ﺗﺗزوج زوﺟﺔ
ﻗرﻳﺑﻬم ﺑﻌد ﻣوﺗﻪ ﺑﺄﻳﺎم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺿﻊ ﺣﻣﻠﻬﺎ ،وﻛﻳف ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ
اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻓرض ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻷﺟﻝ اﻟوﻓﺎة ،وﻷﺟﻝ ﻣراﻋﺎة
ﻣﺷﺎﻋر أﻗﺎرب اﻟزوج اﻟراﺣﻝ ").(168
وﻗﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر أﺣﻣد اﻟﺟﻧدي ﻣﻌﻘﺑﺎ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺟﻣﻬور" :
ﻋﻧدﻫم أن اﻟﻣرأة إذا وﺿﻌت ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻷوﻝ ﻣن وﻓﺎة
زوﺟﻬﺎ ﺛم ﺗزوﺟت ﻋﻘب ذﻟك ،ﻟم ﻳﻛن ﻟﺿرب ﻣدة اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬر
وﻋﺷرة أﻳﺎم ﻋدةً ﻟﻠﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺔ ﻓﺎﺋدة ،ﻣﻊ أن ﻫذﻩ
اﻟﻔﺎﺋدة ظﺎﻫرة ،وﻫﻲ اﺣﺗرام ﻋﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﻳﺔ وﺗﻌظﻳم ﻗدرﻫﺎ ﺑﻳن
اﻟﻧﺎس ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗﻠوب أﻫﻝ اﻟزوج اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻣن
اﻟﺗﺻدع؛ وﻟذﻟك ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة أن ﺗﻌﺗد ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷرة
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أﻳـﺎم ").(169
ﻗﻠت :ﻳﺟﺎب ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﺧﻣﺳﺔ أﺟوﺑﺔ:
اﻟﺟواب اﻷوﻝ :أن ﻓﻳﻪ ﻋﺳﻛﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ،وﻏﻔﻠﺔً ﺷدﻳدةً
ـﺿﻪ ﻣن اﻟﻧص اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﺻرﻳﺢ؛ وذﻟك أن ﻣﺎ ّادﻋﺎﻩ
ﻋﻣﺎ َﻳ ْـﻧـﻘ ُ
ّ
ﻫؤﻻء ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ ﻣن أن ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻣوﺿوﻋﺔ – ﻣﻊ اﺳﺗﺑراء
اﻟرﺣم  -ﻟﻣراﻋﺎة ﺷﻌور أﻫﻝ اﻟزوج واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ رﺿﻲ اﷲ
ـﺿﻪ
ُ
وﻳ ْـﻧـﻘ ُ
أﻟم اﻟﻐﻳرة؛ ﻳﺑطﻠﻪ َ
ﻳﺢ ﻓﻲ
ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ – ﻣﻊ ﻛوﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺻﺣﺔ  -ﺻر ٌ
أن اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺗﺣ ﱡﻝ ﻟﻸزواج ﺑﻣﺟرد اﻟوﺿﻊ
وﻟو ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرة اﻷﻳﺎم؛ ﻓﺈن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻟم ﻳﺄﻣر ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑص إﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﻰ ﺗﻠك
اﻷﺷﻬر؛ ﻣراﻋﺎة ﻟﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ﻣن
اﻟﺗﺻدع ،ﺑﻝ أذن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟزواج إذﻧﺎ ﺻرﻳﺣﺎ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ اﻟﻘﺎطﻊ –
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗَ َﺟـ ﱡﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺧطﺎب  -ﺑﺗﺷوﻓﻬﺎ إﻟﻳﻪ واﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدرة
أﺻ ٌﻝ
ﺑﻪ ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر ﺗﻠك؛ وﺣﻳﻧﺋذ ﻓﺈن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا ْ
اﻟﻣ ّدﻋﻰ ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ،وﻟو –
ﻓﻲ ﻧﻘض ﻫذا اﻟﻣﻘﺻود ُ
ﻓﻲ اﻷﻗﻝ  -ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر؛
ﱡِ
ِ
ـﻲ أﻧﻪ ﻣن
ٕواذا
َ
اﻧﺗﻘض ﺑﻬذا اﻟﺣدﻳث ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌدة ﻣﺎ أدﻋ َ
ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ﻣن ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء ،أو إظﻬﺎر اﻟﺣزن ﻋﻠﻰ
اﻟزوج ،أو إظﻬﺎر اﻟﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ﻓوت ﻧﻌﻣﺔ اﻟزواج؛ ﻓﻘد ﺻﺎر
ِ
اﻟﺣدﻳث ﻋﻛﺳﺎ ﻟﻠوﺟﻪ
اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء ﻟرد ﻫذا
ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ،وﻗﻠﺑﺎ ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺣﺎﻝ؛ ﻓﺑدﻻ ﻣن أن ُﻳ ْـﺟ َـﻌ َـﻝ ﻫذا
اﻟﺣدﻳث دﻟﻳﻼ ﻓﻲ ﻧﻘض ﻛون ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء ﻣن ﺟﻣﻠﺔ
ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌدة – وﻟو ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم
ت ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ
اﻷﺷﻬر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع ﻫﻧﺎ – ُﺟ ِـﻌـﻠَ ْ
اﻷﺣﻣﺎء دﻟﻳﻼ ﻓﻲ ﻧﻘض ﻫذا اﻟﺣدﻳث وردﻩ ،أو ﺳﺑﺑﺎ إﻟﻰ ردﻩ
ﺑﺎﻟطﻌن ﻋﻠﻳﻪ ﺑطﻌون ﻻ وﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻟﻳﻝ ،وﻻ ﺣظ ﻟﻬﺎ ﻣن
اﻟﻧظر؛ وﻫذا – واﷲ  -ﻫو اﻟﺗﱠ َـﻣﺣﱡـ ُﻝ اﻟذي ﻟﻳس ﺑﻌدﻩ ﺗَ َـﻣ ﱡﺣـﻝ،
ف اﻟذي ﻟﻳس وراءﻩ ﺗﻛﻠف.
واﻟﺗﱠـ َﻛـﻠّ ُ
ﻋﻠﻰ أن اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ – ﻏﻔر اﷲ ﻟﻧﺎ وﻟﻬﺎ  -ﻫرﺑت ﻣن
ﻫذا اﻟﻼزم اﻟذي ﻳﻠزﻣﻬﺎ ﻣن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺑﺄن واﻓﻘت اﻷﺳﺗﺎ َذ
ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻟﻳس ﺑﻣطﻌن ﻣن
َ
ﺣدﻳث آﺣﺎد ﻳﻔﻳد اﻟظن ﻻ اﻟﻌﻠم ،وﻛوﻧِﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
ﻛوﻧﻪ
ﻧﺣو
َ
ﻣروﻳﺎ ﻋن ﺳﺑﻳﻌﺔ ِ
رواﻳﺎﺗِ ِﻪ ِ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺟواﺑﻪ
وﺑﻳﺎن َﻋوارﻩ ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺛﺑت ﺑﻪ أن ﻻ ﻋذر ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗرك ﻫذا
ُ
اﻟﺣدﻳث ،وﻻ ﻓﻲ إﻏﻔﺎﻟﻪ أو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻧﻪ.
ﺛم إﻧﻧﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟذي ﻓﺻﻠﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟواب اﻷوﻝ
ﻧزﻳد ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ؛ ﻓﻧﻘـوﻝ:
أوﻻ :إذا ﻛﺎن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺻرﻳﺣﺎ ﻓﻲ أن
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم أذن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزوج ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر

اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرة اﻷﻳﺎم؛ ﻓﻣن أﻳن ﻗﺎﻟت اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ :إن اﷲ
" ﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أن ﺗﺑﺎدر ﺑﻣﻔﺎﺟﺄة أﻫﻠﻪ
اﻟﻣﻛﻠوﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗزوج ﺑﻐﻳر اﻟﻣﺗوﻓﻰ " ؟!ٕ .وان أﺧذﺗﻪ ﻣن ﻣذﻫب
ﻋﻠﻲ واﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ،ﻓﻘد ﻧﺑﻬﻧﺎ ﻓﻲ ﻏﻳر ﻣوﺿﻊ
ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث أن ﻋﻠﻳﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻪ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ،
اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ
وأﻧﻪ ﻟو ﺑﻠﻐﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻳﺧﺎﻟﻔﻪ ،وأن َ
ﻟﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻫذا اﻟﺣدﻳث رﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻛﻣﻪ وﻣدﻟوﻟﻪ ﻋن ﻗوﻟﻪ ﺑﺄﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن .وأﻣﺎ ﻣواﻓﻘﺗُﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎ َذ ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻓﻲ طﻌﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟﺣدﻳث ،ﻓﻼ ﺗُﻌﻔﻳﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤاﺧذة وﻻ ﺗُ ْـﻧﺟﻳﻬﺎ ﻣن ﻫذا
ﻣﺄﺧذ ،ﻛﻣﺎ
طﻌ ٌن ﻓﻲ ﻏﻳر َﻣ ْ
ط َﻌن ،و ْ
أﺧـ ٌذ ﻣن ﻏﻳر َ
اﻟﻼزم؛ ﻷﻧﻪ ْ
ٍ
اﺷﺗﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ وأﺻوﻟﻪَ ،ﺑْﻠ َﻪ
ﻳدرﻛﻪ  -ﺑداﻫﺔً  -ﻣن ﻟﻪ أدﻧﻰ
دﻛﺗورةً ﻓﻳﻪ !!.
وﺛﺎﻧﻳﺎ :إذا ﻛﺎن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺻﺣﻳﺣﺎ
ﺻرﻳﺣﺎ ﻓﻲ ﺟواز ﻧﻛﺎح اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻌد
اﻟوﺿﻊ وﻗﺑﻝ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻷﺷﻬر؛ ﻓﻛﻳف ﺗﻛون ﻣن ﺗَﻌﻣﻝ ﺑﻬذا
اﻟﺟواز اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﺻرﻳﺢ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻬﺎت ؟! ،وﻛﻳف ﻳﻛون
ك اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻟذﻟك " ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻬﺎت " ﻛﻣﺎ ﻫو ﻧص
ﺗر ُ
ﻋﺑﺎرة اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ؟!! .ﺑﻝ إن ﺗرك اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﺣدﻳث ﺑﻌد
ﺛﺑوت ﺻﺣﺗﻪ وﺻراﺣﺗﻪ – وﻗوع ﻓﻲ اﻟﺣرام) (170وﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻪ
ﺟﻌﻠت اﻟدﻛﺗورةُ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ِﻓ ْـﻌ َـﻝ ﻫذا
وارﺗﻛﺎس ﻓﻳﻪ؛ ﻓﻼ أدري ﻛﻳف
ْ
اﻟﺣرام ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻬﺎت ؟!.
وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﻘد ﻗدﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠك اﻷﺻوﻟﻲ
اﻓﻲ ﻋﻠﻰ
إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻗرﻳﺑﺎ  -اﻟﺟو َ
اب اﻟو َ
دﻋوى اﻻﺣﺗﻳﺎط ﻫذﻩ ،وأن ﻻ ُﺷ ْـﺑﻬﺔَ ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎط ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن.
واﻟﺟواب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﻫذا اﻟذي ﻗﺎﻟﻪ ﻫؤ ِ
اﺟﺗﻬﺎد ﻣﻧﻬم ﻓﻳﻣﺎ
ﻻء
ٌ
ي اﻟﻣﺣض
ﺑﺟﻌ ِﻝ اﻟﺗّﻌﺑد ﱢ
ﻟﻳس ﻣﺣﻼ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد؛ ﺑﻣﺎ ﻫو اﺟﺗﻬﺎد ْ
ﻛوﻧﻪ ﺗﻌﺑدﻳﺎ ﻣﺣﺿﺎ ﺛﺑت
ﻣن ﻋدة اﻟوﻓﺎة
َ
ﻣﻌﻘوﻝ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻣﻊ أن َ
ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا؛ وﺑﻣﺎ ﻫو اﺟﺗﻬﺎد ﺑﻣﺣض اﻟرأي ﻓﻳﻣﺎ ﺛﺑت
ﺣض ﻻ اﺟﺗﻬﺎد ﻓﻳﻪ .وﻻ ﺷك
ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ أﻳﺿﺎ أﻧﻪ ﺗَ َﻌـﱡﺑ ٌـد َﻣ ٌ
أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻛذﻟك ،ﻓﻬو ﻣردود ﻣرﻓوض؛ ﻷﻧﻪ وارد
ﻋﻠﻰ ﻏﻳر َﻣ ِﺣﻠﱢﻪ.
وﺑﻳﺎن ذﻟك ﺗﻔﺻﻳﻼ :أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ إذا أﺑطﻝ ﻛون ﻣر ِ
اﻋﺎة
َ
إظﻬﺎر اﻟﺣزن ﻋﻠﻰ اﻟزوج ،أو إظﻬﺎرِ
ِ
ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء ،أو
اﻟﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ﻓوت ﻧﻌﻣﺔ اﻟزواج  -ﻣﻘﺻودا ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﻋدة
اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر؛ ﻓﻘد ﻟزم
ﻛون ﺗﻠك اﻷﻣور ﻣﻘﺻودا ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ
أن َﻳ ْـﺑـطُ َﻝ ُ
ﺳﺎﺋر ﺻورﻫﺎ أﻳﺿﺎ؛ ﻷن ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء – ﻣﺛﻼ  -إن
ﺛﺑت ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﻘﺻودة ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺗﻲ
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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

ت ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر ،ﻟم ُﻳﻌﻘﻝ أن ﺗﻛون ﻣﻘﺻودة ﻓﻲ
ﺿ َﻌ ْ
َو َ
ﺻورة اﻟﺣﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ ﻣﺛﻼ؛ ﻷن اﻷﺣﻣﺎء ﻓﻲ
اﻟﺻورﺗﻳن ﻫم اﻷﺣﻣﺎء ،وﻏﻳرﺗُﻬم وﺗﺻدعُ ﻗﻠوﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺻورة
اﻷوﻟﻰ ﻋﻳن ﻏﻳرﺗِﻬم وﺗﺻدع ﻗﻠوﺑِﻬم ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﻝ إن
ﱡ
أﺧف ﻣن ﻏﻳرﺗﻬم ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ؛ ﻟﻣﻛﺎن ﻋدم
ﻏﻳرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

ﺛﺑت ﻣن
اﻟدﺧوﻝ وﻋدم ﻛﻣﺎﻝ اﻟﻌﺷرة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺈذا َ
ﻛون ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء
ﻫذا اﻟوﺟﻪ أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
َ
أﺑطﻝ َ
ِ
ِ
إظﻬﺎر اﻟﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ﻓوت ﻧﻌﻣﺔ
إظﻬﺎر اﻟﺣزن ﻋﻠﻰ اﻟزوج أو
أو
اﻟزواج  -ﻣﻘﺻودا ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﻛﻝ ﺻورﻫﺎ؛ ﻓﻘد
ﺗﻌﺑد
ﺛﺑت أن ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﺋﻝ ﻏﻳر اﻟﻣدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ ٌ
ﻣﺣض؛ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺋﻝ إن ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑراءة اﻟرﺣم ،وﻻ ﻟﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء ،وﻻ ﻹظﻬﺎر اﻟﺣزن
ﻋﻠﻰ اﻟزوج ،وﻻ ﻹظﻬﺎر اﻟﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ﻓوت ﻧﻌﻣﺔ اﻟﻧﻛﺎح؛ ﻟم
ﻏﻳر ﻣﻌﻘوﻝ اﻟﻣﻌﻧﻰ،
ﻳﺑق إﻻ أن ﺗﻛون ﻋدﺗُﻬﺎ ﺗﻠك ﺗﻌﺑدا ﻣﺣﺿﺎ َ
وﻫو ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﻏﻳر واﺣد ﻣن اﻷﺋﻣﺔ اﻷﻓذاذ اﻟذﻳن ﻧﺻوا ﻋﻠﻰ
أن ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺣق ﻏﻳر اﻟﻣدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺑد ﻣﺣض)(171؛
وﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ ﻗوﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺑﻬوﺗﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣوﺿﺣﺎ وﺟﻬﻳن
ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺗﻌﺑد اﻟﻣﺣض ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة " :واﻟﻌدة أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم:
وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﻳن واﻟﻣﻌﻧﻰ أﻏﻠب،
ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣض ،وﺗﻌﺑد ﻣﺣض،
َ
وﻣﺟﺗَﻣﻊ اﻷﻣرﻳن واﻟﺗﻌﺑد أﻏﻠب .ﻓﺎﻷوﻝ :ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳدﺧﻝ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺛﺎﻟث :ﻋدة
اﻟﻣوطوءة اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺣﺑﻠﻬﺎ ﻣﻣن ﻳوﻟد ﻟﻣﺛﻠﻪ  -ﺳواء ﻛﺎﻧت ذات
أﻗراء أو ﺷﻬر  -ﻓﺈن ﻣﻌﻧﻰ ﺑراءة اﻟرﺣم أﻏﻠب ﻣن اﻟﺗﻌﺑد ﺑﺎﻟﻌدد
اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻟﻐﻠﺑﺔ ظن اﻟﺑراءة .واﻟراﺑﻊ  :ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻟﻠﻣدﺧوﻝ
ﺑﻬﺎ) (172اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺣﻣﻠﻬﺎ وﺗﻣﺿﻲ أﻗراؤﻫﺎ) (173ﻓﻲ أﺛﻧﺎء
اﻟﺷﻬور)(174؛ ﻓﺈن اﻟﻌدد اﻟﺧﺎص) (175أﻏﻠب ﻣن ﺑراءة اﻟرﺣم ]
ـت [ ﺑﻣﺿﻲ ﺗﻠك اﻷﻗراء ").(176
اﻟﺗﻲ ُﻋ ِـﻠ َﻣ ْ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺣﻳث ﺛﺑت – ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ  -أن ﻋدة اﻟوﻓﺎة
ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﺋﻝ ﻏﻳر اﻟﻣدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺑد ﻣﺣض؛ ﻓﻘد ﺻﺎر
اﻻﺟﺗﻬﺎد ﺑﺟﻌﻝ ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌدة -
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎ أن ﺗﺻﻳر ﻋدﺗﻬﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣﺿﺎ ﻻ
ﻣدﻟوﻝ ﻫذا اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘدر ﻧﻘﺿﺎ
ﺗﻌﺑدا ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻧﻘض
َ
ﺗﺎﻣﺎ ،وﻣﺎ َﻳ ْﺟ َﻌ ُﻝ ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد – ﻣن ﺛَم  -اﺟﺗﻬﺎدا ﻓﻳﻣﺎ ﺛﺑت
ﺑﺎﻟﻧص أﻧﻪ ﺗﻌﺑد ﻣﺣض ﺑﺟﻌﻠﻪ ﺑﻣﺣض اﻟرأي ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣﺿﺎ،
واﺟﺗﻬﺎدا ﺑﺎﻟرأي اﻟﻣﺣض ﻓﻳﻣﺎ ﺛﺑت ﺑﺎﻟﻧص أﻧﻪ ﺗﻌﺑد ﻣﺣض ﻻ
اﺟﺗﻬﺎد ﻓﻳﻪ ،وﻛﻼ اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳن ﻣردود ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ ،وﻣﻣﺟوج ﻏﻳر
ﺳﺎﺋﻎ؛ ﻟوﻗوﻋﻪ ﻓﻲ ﻏﻳر ﻣﺣﻠﻪ ،وﻧزوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ﻣوﺿوﻋﻪ.
وﺑﻬذا اﻟذي ﻓﺻﻠﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟواب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺗﺑﻳن ﻣﺟﺎزﻓﺔ
اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ " :وﻟﻛن اﻷﺋﻣﺔ ﻟم ﻳﻧظروا إﻟﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻌﻠﻝ؛ ﻓﻠذا ﻗﺎﻟوا :إن اﻟﻌدة أﻣر ﺗﻌﺑدي ﻟﻳﺳت ﻟﻪ ﺣﻛﻣﺔ ظﺎﻫرة،

وﻗﺎﻝ ﺑﻌﺿﻬم :ﻫﻲ ﺗﻌﺑد ﻣﺣض ﻻ ﻳﻌﻘﻝ ﻣﻌﻧﺎﻩ .وﻫذا ﺑﺎطﻝ ﻣن
وﺟوﻩ ،ﻣﻧﻬﺎ :أﻧﻪ ﻟﻳس ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺣﻛم إﻻ وﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ وﺣﻛﻣﺔ،
ﻳﻌﻘﻠﻪ ﻣن ﻋﻘﻠﻪ ،وﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻳﻪ.(177)" ...
اﻟﻣﺣض ﻓﻲ ﻣطﻠق اﻟﻌدة،
اﻟﺗﻌﺑد
ﻓﺎﻟواﻗﻊ أن اﻷﺋﻣﺔ ﻟم ﻳ ﱠدﻋوا
َ
َ
ﺑﻝ ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ ﻫذا ﺑﻣﺎ ﻻ ﻣزﻳد ﻋﻠﻳﻪ؛ ﻷﻧﻬم –
ﻛﻣﺎ ظﻬر ﻓﻳﻣﺎ ﻧﻘﻠﻧﺎﻩ ﻣن ﻛﻼم اﻟﺑﻬوﺗﻲ آﻧﻔﺎ – ﻓرﻗوا ﺑﻳن أﻧواع
اﻟﻌدد وﺻورﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺑد واﻟﺗﻌﻘﻝ؛ ﻓﺣﻛﻣوا ﺑﺄن ﻣن ﺻورﻫﺎ
ﻣﺎ ﻫو ﺗﻌﺑد ﻣﺣض ،وﻣن ﺻورﻫﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣض ،وﻣن
ﺻورﻫﺎ ﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻪ اﻷﻣران واﻟﻣﻌﻧﻰ أﻏﻠب ،وﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻪ
اﻷﻣران واﻟﺗﻌﺑد أﻏﻠب؛ وﻣن ﺛم ﻓﺈطﻼق اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻷﺋﻣﺔ ﻗﺎﻟوا
إن اﻟﻌدة أﻣر ﺗﻌﺑدي ﻟﻳﺳت ﻟﻪ ﺣﻛﻣﺔ ظﺎﻫرة – ﺟﻧﺎﻳﺔٌ ﻋﻠﻳﻬم،
وﺗوﺳﱡﻊٌ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﻬم ﺑﻣﺎ ﻫم ُﺑرآء ﻣﻧﻪ.
ﻋﻠﻰ ﱠ
أن أزَﻳ َد ﻣن ﻫذا وﻓوﻗَﻪ أن ﺗُـ ْﺷ ِﻌ َرﻧﺎ اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ –
ﺑﻘوﻟﻬﺎ " :ﻳﻌﻘﻠﻪ ﻣن ﻋﻘﻠﻪ ،وﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻳﻪ "  -أﻧﻬﺎ
ف ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌدة ِ
وﺣ َﻛﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء
اﻧﻛ َﺷ َ
ِ
اﻷﻓذاذ اﻟﻔﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﻘدر اﻟذي ﻋدوﻩ ﺗﻌﺑدا ﻣﺣﺿﺎ ﻣن ﺻور
ت ﺑﺎﻧﻛﺷﺎﻓﻪ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﺻد و ِ
اﻟﺣ َﻛم
اﻟﻌدة ،ﻣﻊ أن ﻣﺎ أ ْﺷ َﻌ َـر ْ
– ﻛﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء – إﻧﻣﺎ ﺳﻛﺗوا ﻋﻧﻪ وأﻫﻣﻠوﻩ واطرﺣوﻩ؛
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ ﻣن اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﺑﱠﻳ ّـﻧﺎﻩ؛
ﻹدراﻛﻬم ﻣﻧﺎﻗﺿﺗَﻪ
َ
وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﺑﺎطﻝ  -ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘﻳق – ﻣﺎ ا ﱠدﻋﺗﻪ اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌدة ﺗﻠك ،ﻻ ﻣﺎ ا ﱠد َﻋـوا ﺧﻠو اﻟﻌدة ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﻠك
ﻣﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ وﻣواﻓق ﻟﻪ،
اﻟﻣﻘﺎﺻد؛ ﻷن ﻣﺎ ا ﱠد َﻋ ْـوﻩ
ٌ
ﺣﻳن أن ﻣﺎ ا ﱠد َﻋـﺗْـﻪُ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻬذا اﻟﺣدﻳث ﻣﻌﺎرض ﻟﻪ؛ وﻻ ﺷك
ﺧﺎﻟف اﻟﻧص ﻻ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ.
أن اﻟﺑﺎطﻝ ﻣﺎ
َ
وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟو ﺳﻠﻣﻧﺎ – ﺟدﻻ وﺗَ َـﻧ ﱡـزﻻ  -ﺑﻔرق ﺑﻳن
اﻟﺻورﺗﻳن ،ﻓﻳﺑﻘﻰ أﻧﻧﺎ ﺣﺎﻟﺋذ إذا ﻟم ﻧﻣﻧﻊ أن ﺗُ َﻌ ﱠد ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ
اﻷﺣﻣﺎء ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺻد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺑﻌض ﺻورﻫﺎ – ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺋﻝ – ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﻧﻊ ﻛﻝ اﻟﻣﻧﻊ
أن ﺗُ َﻌ ﱠد ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﺗﻠك اﻟﻌدة ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻗﺑﻝ
ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر؛ ﻷن َﻋـ ﱠدﻫﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﺗﻠك اﻟﻌدة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺻورة
ﻣﻧﺎﻗض ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ظﺎﻫرة ﻟﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا.
واﻟﺟواب اﻟﺛﺎﻟث :أن ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻧﻌم وﺿﻌت ﻟﻺﺣداد ﻋﻠﻰ
اﻟزوج أﻳﺿﺎ؛ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﺣرﻣﺗﻪ ،وﻟﻛن ﻳﺑﻘﻰ أن اﻹﺣداد ﻋﻠﻳﻪ
ـﺻ ْد ﻟذاﺗﻪ،
ﻣﻘﺻود ﺗﺑﻌﻲ ﻣن ﻋدة اﻟوﻓﺎة إﻧﻣﺎ ﻗﺻد ﻷﺟﻠﻬﺎ وﻟم ُﻳـ ْﻘ َ
وأﻧﻪ ﻟذﻟك ﻣن ﻟوازﻣﻬﺎ وﻣﻛﻣﻼﺗﻬﺎ ﻻ ﻣن ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ؛ إذ
اﻟﻣﻘﺻود اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺧرج ﻋن اﺳﺗﺑراء اﻟرﺣم ﻻ ﻏﻳر؛
ﻓﺈذا ﺣﺻﻝ ﻫذا اﻟﻣﻘﺻود اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ،ﻟم ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻣن ﺛم أن
ﻳﺳﻘط ذﻟك اﻟﻣﻘﺻود اﻟﺗﺑﻌﻲ ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ.
اء اﻟرﺣم:
ﻓﺄﻣﺎ دﻟﻳﻝ ﻛون اﻟﻣﻘﺻود اﻷﺻﻠﻲ ﻣن اﻟﻌدة اﺳﺗﺑر ُ
ﻓﻸن ﻫذا اﻟﻣﺗﺑﺎدر ﻣن ﺣﻛﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺗواﻓق اﻟﻌﻘﻼء ﻋﻠﻰ
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أﻧﻪ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ.
وأﻣﺎ دﻟﻳﻝ ﻛون اﻹﺣداد ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻣن ﻟوازﻣﻬﺎ
وﻣﻛﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ وأﻧﻪ ﻟذﻟك ﻣﻘﺻود ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻻ ﻟذاﺗﻪ :ﱠ
ﻓﺄن اﻟﻌدة
إﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة اﻟرﺣم ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﻊ اﻟزوﺟﺔ ﻣن
اﻟﻧﻛﺎح ﻗﺑﻝ ﺣﺻوﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ؛ وﻻ ﺷك أن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
اﻹﺣداد أﺛﻧﺎء اﻟﻌدة  -ﻓﺗزﻳﻧت أو ﺗﻌرﺿت
ـت
َ
زوﺟﻬﺎ ﻟو ﺗَ َـرَﻛ ْ
ﻟﻸزواج  -ﻟﻛﺎن ﻫذا ذرﻳﻌﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺗزوج؛ وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﻋﻠﻰ
ﻫذا اﻟﻣﻘﺻود اﻷﺻﻠﻲ ﻣن اﻟﻌدة ﺑﺎﻟﻧﻘض واﻹﺑطﺎﻝ؛ ﻷن اﻟﻣﻌﺗدة
إن ﺗزوﺟت اﺧﺗﻠط ﻣﺎء زوﺟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﺎء زوﺟﻬﺎ اﻷوﻝ؛ ﻓﻠم
ﺗﺗﺣﻘق ﺣﻳﻧﺋذ ﺑراءةُ رﺣـﻣﻬﺎ ﻣن ﻣﺎء اﻷوﻝ ﻗﺑـﻝ دﺧوﻝ ﻣﺎء
اﻟﺛﺎﻧﻲ .وﻟﻛن ﻟو ﺗﺣﻘﻘت ﺑراءة اﻟرﺣم ﺑﺎﻟوﺿﻊ ،ﻟﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺣﻳﻧﺋذ ﻣﺎ
ﻳﺳﺗوﺟب ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن اﻟزواج ،وﻻ ﺳ ﱠد اﻟذرﻳﻌﺔ إﻟﻳﻪ ﺑﺈﻳﺟﺎب اﻹﺣداد
اﻹﺣداد ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ؛ ﺗﺑﻌﺎً ﻟـﺗَﺣﻘّ ِق
ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﻓﺳﺎغ ﻟذﻟك أن ﻳﺳﻘط
ُ
ت ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم
ﺿ َﻌ ْ
اﻟﻐرض اﻷﺻﻠﻲ ﻣن اﻟﻌدة ﺑﺎﻟوﺿﻊ ،وﻟو َو َ
اﻷﺷﻬر اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرة اﻷﻳﺎم.
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﻣرﻏﻳﻧﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﺑﻳﻧﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣن
ِ
وﻧﺣو ذﻟك:
اﻹﺣداد ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﺑﺗرك اﻟطﻳب واﻟزﻳﻧﺔ واﻟﻛﺣﻝ
" ..ﻫذﻩ اﻷﺷﻳﺎء دواﻋﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻋن اﻟﻧﻛﺎح؛
)(178
ﻓﺗﺟﺗَـﻧِـ ُﺑـﻬﺎ؛ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺻﻳر ذرﻳﻌﺔً إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺣرم
").(179
وﻟﻛن ﻳﻣﻛن أن ﻳرد ﻫذا ﺑﺄن ﻳﻘﺎﻝ :ﻻ ﻳﻠزم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة
اﻟرﺣم ﺑﺎﻟوﺿﻊ أن ﻳﺳﻘط اﻹﺣداد ﺑﺗرك اﻟزواج واﻟزﻳﻧﺔ وﻧﺣو
زوﺟﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ
ذﻟك؛ ﻷن
َ
اﻟﺣﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ُ
اﻹﺣداد ﺑﺗرك اﻟزواج واﻟزﻳﻧﺔ وﻧﺣو ذﻟك ،ﻣﻊ أﻧﻧﺎ ﻗﺎطﻌون ﺑﺑراءة
رﺣﻣﻬﺎ ﻣن اﻟوﻟد؛ ﻓﻠو ﻟزم ﻋن ﺗﺣﻘق ﺑراءة اﻟرﺣم – ﺑﺎﻟوﺿﻊ أو
ﺑﻌدم اﻟدﺧوﻝ  -ﺳﻘوطُ اﻹﺣداد ،ﻟﻣﺎ وﺟب اﻹﺣداد ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ
ﻏﻳر اﻟﻣدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ رأﺳﺎ.
وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى :ﻓﻠو ﻛﺎن اﻟﻘطﻊ ﺑﺑراءة رﺣم اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إذا وﺿﻌت ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر  -ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻘوط
اﻹﺣداد ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﻰ ﺗﻠك اﻷﺷﻬر ،ﻟﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻘوط
اﻹﺣداد ﻋن اﻟﺣﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ أﻳﺿﺎ؛
ﻟﻠﻘطﻊ ﺑﺑراءة رﺣﻣﻬﺎ أﻳﺿﺎ .وﻟﻛن ﻳﺑﻘﻰ أن ﻫذا اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻳﺑطﻠﻪ
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ؛ ﻷن ﻓﻳﻪ أن اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إن
وﺿﻌت ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر ﻓﻘد ﺣﻠت ﻟﻸزواج؛ ﻓﻳﻧﺗﻘض ﺑذﻟك
اﺳﺗﺑﻘﺎء اﻟﺣداد ﻋﻠﻰ اﻟزوج إﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﻰ ﺗﻠك اﻷﺷﻬر ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ،
وﻳﺛﺑت ﺑﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﺳﻘوط اﻹﺣداد ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ؛ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺳﻘوط
اﻟﻣﻘﺻود اﻷﺻﻠﻲ ﻣن اﻟﻌدة ﺑﻪ ،وأن اﻟﺣﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ
اﻟدﺧوﻝ إﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗد ﺗﻌﺑدا ﻣﺣﺿﺎ ﻻ ﻏﻳر.
واﻟﺟواب اﻟراﺑﻊ :أن ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء – أن ﻳﺛﻳرﻫﺎ
ﺗَ َـﻌـﺟﱡـﻝ زوج ُﻣﺗَـوﻓّﺎﻫم ﺑﺎﻟزواج ﻣن ﻏﻳرﻩ  -ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺻودة

ﺗزوج اﻟرﺟﻝ ﺑﻌد وﻓﺎة زوﺟﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋﻠﻳﻪ
ﺷرﻋﺎ؛ ﻻﻣﺗﻧﻊ ﱡ
)(180
ﻣدة
– ﻫﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر أو أﻗﻝ أو أﻛﺛر -ﻣراﻋﺎةً
ﻟﺣﻔﻳظﺔ أﺣﻣﺎﺋﻪ وأﻧﺳﺑﺎﺋﻪ؛ إذ ﻟﻳس أﺣﻣﺎء اﻟزوﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑرﻋﺎﻳﺔ
ﺣﻔﻳظﺗﻬم ﻣن أﺣﻣﺎء اﻟزوج ؟! وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌرف اﻟﻳوم ﻛﻣﺎ
ﻳرﻓض ﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟزواج وﺗَ َﻌ ﱡﺟﻠَﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺑﻝ اﻧﻘﺿﺎء
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر أﻳﺎم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳرﻓض أﻳﺿﺎ ﻣﺑﺎدرةَ اﻟزوج إﻟﻰ
اﻟزواج وﺗﻌﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺑﻝ ﻣدة ﺗﻘﻝ ﻋن اﻟﺷﻬر أو اﻟﺷﻬرﻳن ﻣن وﻓﺎة
زوﺟﺗﻪ.
واﻟﺟواب اﻟﺧﺎﻣس :أن ﺗزوج اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣﻳز اﻟﺟواز ﻻ ﻓﻲ ﺣﻳز اﻟوﺟوب؛ ﻓﻼ
ض ﻟﻪ ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ
اج و ﱡ
اﻟﺗﻌر َ
ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟذﻟك أن ﺗدع اﻟزو َ
ﻣﺎ ﺷﺎءت ﻣن اﻟﻣدة؛ إﻣﺎ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺣزن ورﻏﺑﺗﻬﺎ ﻋن
اﻷزواج ﺣﺎﻟﺋذٕ ،واﻣﺎ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻣﺷﺎﻋر أﺣﻣﺎﺋﻬﺎ إن رأت أن
ﺻﺎﻧﻌﻬم ﺑذﻟك؛ وﻟﻬذا ﻓﺈن إﻳﺟﺎب اﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻟم
ﺗُ َ
ﻳﺗﻌﻳن طرﻳﻘﺎ إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء وﻣﺷﺎﻋرﻫم ،وﻻ ﻳﺗﻌﻳن
اج ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ
طرﻳﻘﺎ إﻟﻰ ذﻟك إﻻ إن ﺗﻌﺟﻠت اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ اﻟزو َ
وﺑﺎدرت إﻟﻳﻪ ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﺗﺗﻌﺟﻝ ﺑﻪ وﻻ ﺗﺑﺎدر إﻟﻳﻪ إﻻ
ْ
ﻓﻳﻛون ﻓﻲ ﻛﻔﻬﺎ ﻋن اﺳﺗﺟﻼب ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ؛
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ُ
إﺿرار ﺑﻬﺎ ﺑدون ﻣﻌﺎرض ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ أرﺟﺢ ﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﺳﺗﺑراء اﻟرﺣم ،وﺑدون ﻧص ﺧﺎص ﻳوﺟب اﻟﻌدة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺎﻟﺋذ
ﺗﻌﺑدا).(181
اب اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧﺑﻳﻠﺔ ﺻﻳﺎم ﻓﻲ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟواب اﻟﺧﺎﻣس ﺟو ُ
ﻗوﻟﻬﺎ ُﻣ َﺳ ﱢـوﻏﺔ اﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن أﻳﺿﺎ " :ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺩﺍﺩ ﺑﺄﺑﻌﺩ ﺍﻷﺟﻠﻳﻥ ﻟﻠﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ -
اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻣـﺷﺎﻋﺭﻫﺎ ،ﻭﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻷﺣﺎﺳﻳﺳﻬﺎ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ ﻟﻭ
ﻭﺿﻌﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻭﻋﺷﺭﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺧﺫﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻣﺎ ﻳﮑﻔﻳﻬﺎ ﻟﺗﻠﻣﻠﻡ ﻓﻳﻪ ﺟﺭﺍﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺑﻬﺎ ﺍﻷﻟﻳﻡ ،ﻭﺇﻥ ﮑﺎﻥ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺩﺓ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﮑﺫﻟﻙ ﺳﻳﮑﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﮑﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺫﻟﻙ ،ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻧﺎ ﺑـﺄﻥ ﺗﻌﺗـﺩ ﺑﺄﺑﻌـﺩ ﺍﻷﺟﻠﻳﻥ " ).(182
وﻛذﻟك ﻗوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ذاﺗﻪ أﻳﺿﺎ " :ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ
ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺭﺟﺕ ﻣﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﻋﺩﺗﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌـﺔ
ﺃﺷـﻬﺭ ﻭﻋﺷﺭ ﺩﻭﻥ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ؛ ﻓﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﮑﻣﻝ ﻋﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠـﻙ ﺍﻟﻣـﺩﺓ ﺇﻥ ﻭﺿـﻌﺕ ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﮑﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻳﻪ
ﻋﻣﻝ ﺑﻣﻘﺎﺻﺩ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻫﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺅﺫﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﮑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ
ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻣﻧﻌﺎ ﻣﻥ ﺣﺩﻭﺙ ﺫﻟﻙ ").(183
ووﺟﻪ اﻟﺟواب :أن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إن رأت أن ﺗﺣﺗرم
اﻋﻲ أﺣﺎﺳﻳﺳﻬﺎ ،وﺗﺄﺧ َذ ﻣن اﻟوﻗت ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻳﻬﺎ ﻟﺗﻠﻣﻠم
ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ،وﺗر َ
ﺟراﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﺑﻬﺎ اﻷﻟﻳم ،أو رأت أﻳﺿﺎ أن ﺗدﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ
اﻟﻣﻌرة واﻟﻣﻼﻣﺔ ﻣن ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻳت ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻷرﺑﻌﺔ
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أﺷﻬر وﻋﺷرة أﻳﺎم؛ ﻓﻣن ﻳﻣﻧﻌﻬﺎ)ّ (184؟! وﻣﺎ اﻟذي ﻳزﻋﺟﻬﺎ ﺣﺎﻟﺋذ
ﻋن اﻟﺳﻛون إﻟﻰ ﺗرك اﻟﺧروج وﺗرك اﻟﺗزوج إﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺎءت ﻣن
اﻟﻣدة ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ وﻟو ﻗﺑﻝ ﺗﻣﺎم اﻷﺷﻬر ؟! وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣﻌﺗدة
ﻻ ﻳﻧﻛر ﻓﻲ اﻟﺷرع ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﺑﻳﺗﻬﺎ ﻟﺣﺎﺟﺔ أو ﺿرورة وﻟو ﻟم
ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ
ﺗﻧﻘض ﻋدﺗﻬﺎ .ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ
َ
أﺣﺎﺳﻳﺳﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  -ﻓﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن
و
َ
ﻧوﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺎﻟﺋذ اﻻﻋﺗداد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ؟! ﻓﺈﻧﻧﺎ إﻧﻣﺎ ﻧوﺟب
ذﻟك ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﻹﻟزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺣﺗرام ﻣﺷﺎﻋر أﺣﻣﺎﺋﻬﺎ وأﺣﺎﺳﻳﺳﻬم ﺣﻳن
ﺗﺗﻌﺟﻝ اﻟزواج ،أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ﺗرﻳد ﺑﺎﻟﺗرﺑص إﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻷﺷﻬر
ِ
ِ
أﺣﺎﺳﻳﺳﻬﺎ ﻫﻲ؛ ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻹﻟزاﻣﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻫﻲ و
اﺣﺗرَام
وﻫﻲ ﺗرﻳدﻩ وﺗطﻠﺑﻪ وﺗﺣرص ﻋﻠﻳﻪ.
ﻫذا وأﻣﺎ ﻣﺎ طﻌن ﺑﻪ ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻋﻠﻰ ﺣدﻳث
ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا ،وأﻗرﺗﻪ ﻋﻠﻳﻪ اﻟدﻛﺗورة ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ)(185؛ ﻓذﻟك ﻗوﻟﻪ
ﻏﻔر اﷲ ﻟﻪ " :ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺎر ﻣﻌﻧﺎ ُﻧ ِـﻘ َـﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌدة طرق،
ووردت ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم ،وﻟﻛن ﻣﺻدر اﻟﻧﻘﻝ ﻋن
اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻫو ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻘط ،وﻣﺎ روﺗﻪ
ﻫو ﺧﺑر اﻵﺣﺎد اﻟذي ﻳﻔﻳد اﻟظن ﻻ اﻟﻳﻘﻳن؛ ﻟﺟواز ﺣﺻوﻝ
اﻟﺗوﻫم ﻣﻧﻬﺎ أو ﻣن اﻟﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻟذا ﻻ ﻋﻠﻰ َﻣ ْن َﻳﻣﻳ ُﻝ ﻋﻧﻪ وﻻ
ﻟدﻻﺋﻝ ﻻ ﺗرى
ﻳرى ﻛوﻧﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﺗﺧﺻﻳص آﻳﺔ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﺑﻪ؛
َ
ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﻳص .ﻧﻌم ورد ﻓﻲ اﻟﺑﺧﺎري أن زﻳﻧب ﺑﻧت أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ
ﻧﻘﻠت ﻋن أﻣﻬﺎ أم ﺳﻠﻣﺔ زوج اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
ﻣوﺿوع ﺳﺑﻳﻌﺔ ،وﻟﻛن ﻻ ﻧدري أروت أم ﺳﻠﻣﺔ ﻣن ﺳﺑﻳﻌﺔ أم
ﺳﻣﻌﺗﻪ ﻣن اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم؛ إذ ﻟﻳس ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣﺎ
ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن أم ﺳﻠﻣﺔ ﺳﻣﻌﺗﻪ ﻣن اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
ﺣﺗﻰ ﻧﻘوﻝ إن رواﻳﺔ ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻋﺗﺿدت ﺑرواﻳﺔ أم ﺳﻠﻣﺔ وﺗﻘوت
ﺑﻬﺎ ").(186
وأﻗوﻝ ﻓﻲ ﺟواﺑﻪ:
أﻣﺎ ﻗوﻟﻪ " :ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺎر ﻣﻌﻧﺎ ﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌدة طرق،
ووردت ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم ،وﻟﻛن ﻣﺻدر اﻟﻧﻘﻝ ﻋن
اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻫو ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻘط " .ﻓﻼ أدري
ﻣﺗﻰ ﻗَ َـد َح ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺣدﻳث أن ﺗرﺟﻊ ﻛﻝ طرﻗﻪ إﻟﻰ ﺻﺣﺎﺑﻲ
واﺣد) (187؟! ﻓﺈن ﻣﺎ رﺟﻌت ﺟﻣﻳﻊ طرﻗﻪ ﻣن اﻟﺣدﻳث إﻟﻰ راو واﺣد
ﻋدﻝ ﺿﺎﺑط؛ ﻓﻬو ﻣﻘﺑوﻝ ﺑﺈﺟﻣﺎع أﻫﻝ اﻟﺣدﻳث ،وﻫو اﻟﻣﺳﻣﻰ
ﻗوﻝ
ﻋﻧدﻫم ﺑﺎﻟﻔرد أو اﻟﻐرﻳبٕ ،وان ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ ﻣن اﻟﺣدﻳثَ :
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم " :إﻧﻣﺎ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎت " .ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳرو
إﻻ ﻋن ﺻﺣﺎﺑﻲ واﺣد ﻫو ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ)،(188
وﻫو  -ﻣﻊ ذﻟك  -ﻣن أﺻوﻝ أﺣﺎدﻳث اﻷﺣﻛﺎم ،وﻣن اﻷﺣﺎدﻳث
اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣدار اﻟﻔﻘﻪ ﻛﻠﻪ ،وﻟم ﻳطﻌن ﻋﻠﻳﻪ أﺣد ﻣن اﻟﻣﺣدﺛﻳن
اﻷﻗدﻣﻳن وﻻ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﺑﺗﻔرد ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﺑرواﻳﺗﻪ ﻋن

اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم.
ﻋﻠﻰ أن ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻧﻔرد ﺑرواﻳﺔ ﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻫذا ﻋن
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم؛ إذ روﺗﻪ ﻋﻧﻪ أﻳﺿﺎ أ ﱡم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن أم
ﺳﻠﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻓﻳﻛون ﻟذﻟك ﻣن ﻗَﺑﻳﻝ اﻟﻌزﻳز ﻻ اﻟﻐرﻳب،
وأﻣﺎ ﻗوﻝ ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻝ أن أم ﺳﻠﻣﺔ روﺗﻪ ﻋن ﺳﺑﻳﻌﺔ وﻟم
ﺗﺳﻣﻌﻪ ﻣن رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،ﻓﻬو اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻣرﺟوح
ﻟﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ:
أﺣدﻫﺎ :أن اﻷﺻﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳروﻳﻪ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم أﻧﻪ ﺳﻣﻌﻪ ﻣﻧﻪ ﻻ أﻧﻪ ﻳروﻳﻪ ﻋن ﺻﺣﺎﺑﻲ آﺧر؛ ﻓﻳﻛون
اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻛوﻧﻪ ﻳروﻳﻪ ﻋن ﺻﺣﺎﺑﻲ آﺧر ﻟذﻟك اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣرﺟوﺣﺎ ﻻ
راﺟﺣﺎ.
واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﻣن ﻣزﻳد ﻣرﺟﺣﺎت اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺳﻣﺎع ﻣن اﻟﻧﺑﻲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﻲ ﺣق أم ﺳﻠﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ – إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك اﻷﺻﻝ اﻟذي ذﻛرﻧﺎﻩ  -أﻧﻬﺎ زوﺟﺗﻪ؛ ﺑﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﻟذﻟك
أﻟﺻق ﺑﻪ ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،وأن اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺳﻣﺎع ﻣن اﻟﻧﺑﻲ
ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻟذﻟك أرﺟﺢ ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣق ﻏﻳرﻫﺎ ﻣﻧﻬم رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻬم.
واﻟﺛﺎﻟث :أن ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ
اﺳﺗﻔﺗت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌدﻣﺎ دﺧﻝ اﻟﻣﺳﺎء؛
ت رﺳوﻝ اﷲ
إذ ﺟﺎء ﻓﻳﻪ " :ﺟﻣﻌت ﻋﻠﻲ ﺛﻳﺎﺑﻲ ﺣﻳن أﻣﺳﻳت وأﺗﻳ ُ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﺳﺄﻟﺗﻪ ﻋن ذﻟك " .وﻻ ﺷك أن اﻟﻐﺎﻟب ﻣن
ﺣﺎﻝ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم أن ﻳﻛون إذا ﺣﻝ اﻟﻣﺳﺎء ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻪ
اﻟﺣدﻳث أم ﺳﻠﻣﺔ ﻣن أزواﺟﻪ ﺻﻠﻰ
وﻋﻧد زوﺟﺗﻪ؛ ﻓﺣﻳث روت ﻫذا
َ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وآﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ؛ ﻓﺎﻟظﺎﻫر أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺟرﺗﻬﺎ ﺣﻳن
اﺳﺗﻔﺗﻪ ﺳﺑﻳﻌﺔ ،وأن أم ﺳﻠﻣﺔ ﻟذﻟك ﺳﻣﻌت ﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻻ أﻧﻬﺎ روﺗﻪ ﻋﻧﻬﺎ.
وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ " :وﻣﺎ روﺗﻪ ﻫو ﺧﺑر اﻵﺣﺎد اﻟذي ﻳﻔﻳد اﻟظن ﻻ
اﻟﻳﻘﻳن " .ﻓﺟواﺑﻪ ﻣن وﺟﻬﻳن:
اﻷوﻝ :أﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﻠم أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا ﻳﻔﻳد اﻟظن؛ ﺑﻝ ﻧراﻩ
ﻗطﻌﻳﺎ ،وﻟﻛن ﻻ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺳﻧدﻩ اﻵﺣﺎدي ،ﺑﻝ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣﺔ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣر ﺑﻳﺎﻧﻪ وﺗﻔﺻﻳﻠﻪ.
واﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻣن ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻳﻌﻧﻲ رد ﺣدﻳث اﻵﺣﺎد
ﺑﻣﺟرد ﻛوﻧﻪ آﺣﺎدا وﻟو ﻛﺎن ﺻﺣﻳﺣﺎ أو ﻛﺎن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت
اﻟﺻﺣﺔ – ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣدﻳث – ﻣﻊ أن ﻫذا ﻣﺧﺎﻟف ﻹﺟﻣﺎع
اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣدﻳث اﻵﺣﺎد اﻟﺻﺣﻳﺢ ،وأن ﻏﻠﺑﺔ اﻟظن
ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ إﻳﺟﺎب اﻟﻌﻣﻝ ،ﻓﻼ ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ إﻳﺟﺎﺑﻪ اﻟﻳﻘﻳن.
ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎ ﻟو ﺗرﻛﻧﺎ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣدﻳث اﻵﺣﺎد؛ ﺑدﻋوى أﻧﻪ ظﻧﻲ ﻻ
ﻳﻔﻳد اﻟﻳﻘﻳن ،ﻟﺗرﻛﻧﺎ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻌظم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ؛ ﺑﻣﺎ أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘوﻝ ﺑﻪ أﺣد ﻣن أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ
واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
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وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ " :ﻟﺟواز ﺣﺻوﻝ اﻟﺗوﻫم ﻣﻧﻬﺎ أو ﻣن اﻟـﱠﻧـﻘـﻝ ﻋﻧﻬﺎ ".
ﺻ َد ﺑﺟواز ﺣﺻوﻝ اﻟﺗوﻫم ﻣﻧﻬﺎ أو ﻣن اﻟﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬﺎ :أن ﻫذا
ﻓﺈن ﻗَ َ
)(189
ﻋﻠﺔُ ﻛون ﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻣﻔﻳدا ﻟﻠظن  ،ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻛون اﻟﺣدﻳث ظﻧﻳﺎ
إﻻ ﻫذا ،أﻋﻧﻲ اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﻛذب – ﻓﻲ ﻏﻳر اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ – و ِ
اﻟوﻫم ﻓﻲ
ﺣق رواة اﻟﺳﻧد وﻧﻘَـﻠَـﺗِﻪ وﻟو ﻛﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣرﺟوﺣﺎ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟظﺎﻫر؛
ﻟﻌـ ﱢد اﻟﺣدﻳث ظﻧﻳﺎ ،إﻻ أﻧﻪ
وﻟﻛن ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ٕوان ﺻﻠﺢ ﻋﻠﺔً َ
ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻻ ﻳﺻﻠﺢ ﻋﻠﺔ ﻟﺗرك اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ،وﻻ ﻟﺗرك ﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم
اﻟﻘرآن ﺑﻪ  -وﺑﺧﺎﺻﺔ إذا ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﻣوم ﺑﻘطﻌﻲ – وﺣﻳﻧﺋذ
ﻧظﺎم اﻟدﻳن ،وﻣﺎ أﺷ ﱠد ﺗﻛﻠﻔَﻪ ﻓﻳﻪ ؟!
ﻓﻣﺎ أﻗﺑﺢ ﻫذا اﻟذي ﻗﺎﻟَﻪ ُ
وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ " :إذ ﻟﻳس ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن أم ﺳﻠﻣﺔ
ﺳﻣﻌﺗﻪ ﻣن اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﺣﺗﻰ ﻧﻘوﻝ إن رواﻳﺔ
ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻋﺗﺿدت ﺑرواﻳﺔ ام ﺳﻠﻣﺔ وﺗﻘوت ﺑﻬﺎ " .ﻓﺄﻗوﻝ :إذا ﻛﺎن
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺻﺣﻳﺣﺎ ﻟذاﺗﻪ ،وﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو
وﻣﺗﻠﻘﻰ ﻣن اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ؛ ﻓﻣﺎ ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ ﺑﻌد
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳن اﻟﺷﻳﺧﻳن
ً
ذﻟك إﻟﻰ أن ﻧﻌﺿدﻩ وﻧﻘوﻳﻪ ﺑرواﻳﺔ أم ﺳﻠﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ أو
ﺑرواﻳﺔ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ؟! وﺑﺧﺎﺻﺔ إن )اﻟﺗﻘوﻳﺔ( ﻻ ﺗﻛون إﻻ
ﺿﻌف اﻟﺑﺗﺔَ ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺿﻌف ،وﻻ
َ
ﺗﻘوﻳﺗﻪ ،وأﻣﺎ ﻛوﻧﻪ ﻏرﻳﺑﺎ أو ﻋزﻳ از أو ﺣدﻳث آﺣﺎد ﻓﻬذا  -ﺑﺈﺟﻣﺎع
أﻫﻝ اﻟﺣدﻳث  -ﻻ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﺿﻌﻳﻔﺎ وﻻ ﻣن وﺟﻪ.
ﻋﻠﻰ أن ﺑﻔرض ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ – ﻣﻊ ﺻﺣﺗﻪ – ﻣﺣﺗﺎﺟﺎ إﻟﻰ
اﻟﻌﺿد واﻟﺗﻘوﻳﺔ ،ﻓﺈن أﻗوى ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺿد ﺑﻪ ﺣﻳﻧﺋذ ﻫو ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ" :
وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن " اﻟطﻼق 4/ﻓﻬو أوﻟﻰ
وﻻ ﺷك ﻣن رواﻳﺔ أم ﺳﻠﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ؛ ٕواذا ﻛﺎن ﻧظﺎم اﻟدﻳن
َﻳـ ْﻘ َـﻧﻊُ ﺑرواﻳﺔ أم ﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﻳﺔ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ – ﻟو ﺳﻣﻌﺗﻪ أم ﺳﻠﻣﺔ
ﻓﺣﻘﻳق ﺑﻪ أن
ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم – وﻫﻲ رواﻳﺔ آﺣﺎد؛
ٌ
َﻳـ ْﻘ َـﻧﻊُ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻬذﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺗرة !! وﺑﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳراﻫﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ وﻟﻳﺳت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ).(190
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺎﻟظﺎﻫر أن ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣدﻳث
ﺳﺑﻳﻌﺔ إﻣﺎ ﺷدﻳد اﻟﺟﻬﻝ ﺑﻌﻠم اﻟﺣدﻳث وﻣﺑﺎدﺋﻪ وﻗواﻋدﻩٕ ،واﻣﺎ ﻣﺗﻛﻠف
وﻳﻛ ﱢدر ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺷﺗﻬﻳﻪ
ﺟﻳﺣﻪُ ،
ﻣﺗﻌﺳف ﻓﻲ رد ﻣﺎ ﻳﻧﻘض ﻋﻠﻳﻪ ﺗر َ
ﻣن اﻟرأي اﻟﻣﺣض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔِ ،
وﻛﻼ اﻷﻣرﻳن رديء.
وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣدﻳث أﻳﺿﺎ " :ﻻ ﻋﻠﻰ َﻣ ْن ﻳﻣﻳﻝ ﻋﻧﻪ وﻻ
ﻛوﻧﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﺗﺧﺻﻳص آﻳﺔ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﺑﻪ؛ ﻟدﻻﺋﻝ ﻻ ﺗرى ﻫذا
ﻳرى َ
اﻟﺗﺧﺻﻳص " .ﻓﻘد ﺗﺑﻳن ﺑﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﻓﺣص ﻣﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻣن ﺗﻠك
اﻟدﻻﺋﻝ أﻧﻬﺎ واﻫﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﺳﺎﻗطﺔ ﻋن رﺗﺑﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،وأن ﻛﻝ اﻟﺑﺄس
 ﻣن ﺛم  -ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﻣﻳﻝ ﻋن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا وﻻ ﻳرى ﻛوﻧﻪﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﺗﺧﺻﻳص آﻳﺔ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﺑﻪ؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﺧﺻﻳص آﻳﺔ
اﻟوﻓﺎة ﻟﻳس ﻣﺗوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣدﻳث ،ﻹﻣﻛﺎن ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﺑﺂﻳﺔ

اﻟطﻼق أﻳﺿﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺟﻣﻬور ﻣن ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘدم
ﺗﻔﺻﻳﻠﻪ.
وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻟﻬذا اﻟذي أوﺿﺣﻧﺎﻩ ﻣن ﺗﻬﺎﻓت ﻫذﻩ
اﻟﻣرﺟﺣﺎت وﺗﺳﺎﻗُ ِطﻬﺎ ،ﻟم ﻧﺟد أﺣدا ﻣن اﻷﻗدﻣﻳن اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﺄﺑﻌد
ت ﻣن
اﻷﺟﻠﻳن ﻳﺳوق ﺷﻳﺋﺎ ﻣﻧﻬﺎ أو ﻳﺗﻛﻠﻔﻪ وﻳﺗﻣ ﱠﺣ ُﻝ ﺑﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ُﻳـﺛﺑِ ُ
ﺛم أن اﻟﻘوﻝ اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫو ﻗو ُﻝ ﺟﻣﺎﻫﻳر اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻣﺟرد اﻟوﺿﻊ ،وﻟو
ﻗَ ْـﺑ َﻝ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺷﻬر اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرة اﻷﻳﺎم ،واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم.
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ وأﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وﺑﻌد ﻓﻬذا ﻣﺎ أردت ﺳوﻗﻪ وﺗﻘرﻳرﻩ ﻣن اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻋن اﻟﺣرة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ،وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن
ﺑﺣﺛﻪ واﻟﺧوض ﻓﻳﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ:
أن ﻗوﻝ ﺟﻣﺎﻫﻳر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺄن ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟوﺿﻊ وﻟو ﻗﺑﻝ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷرة أﻳﺎم ﻫو اﻟﻘوﻝ
اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟذي ﻧﻬﺿت ﺑﻪ اﻷدﻟﺔ ،وأﻓﺿت إﻟﻳﻪ ﻣﺳﺎﻟك أﺻوﻟﻳﺔ
ﻋدﻳدة أرﺟﺣﻬﺎ ﻣﺳﻠك اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ اﻟطﻼق واﻟﺑﻘرة؛ ﺗرﺟﻳﺣﺎ
ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن واﻟﺧﺎﺻﻳن ﻣن وﺟﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق
ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ .وﻣﺳﻠك اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن
آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة وﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ؛ ﺟﻣﻌﺎ ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص اﻟﻣطﻠﻘﻳن ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺎﻣﻝ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ.
وأن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻓﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻋن اﻟﺣرة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻣﺧﺎﻟف ﻟظﺎﻫر اﻟﻧص اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﺻرﻳﺢ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﻳﺻﺢ
ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﺗوى ﺑﻪ وﻻ اﻟﺗﻌوﻳﻝ ﻋﻠﻳﻪ؛ ﺑرﻏم ﻣﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻣؤﺧ ار ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗرﺟﻳﺣﻪ واﻟﻣﺻﻳر
إﻟﻳﻪ ،وﺑرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺳوﻳﻐﻪ ﺑﺎﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ،أو ﺑﺎدﻋﺎء اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻪ؛ ﻣن ﺣﻳث ﻟم
ﺗﺛﺑت ﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ وﻻ ﻣن وﺟﻪ ،وﻣن ﺣﻳث ﻟم ﻳﺛﺑت ﻓﻲ
ﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻣطﻌن ﻧﺎﻫض وﻻ ﻗﺎدح ﺻﺣﻳﺢ.
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ،وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗرﺟﺢ
ﻟﻲ ﻓﻳﻪ  -أوﺻﻲ ﺑﺄن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدة اﻟوﻓﺎة
اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن وﻋوارﻩ ،واﻟﺗﺣذﻳر ﻣن
اﻻﻏﺗرار ﺑﺻورة اﻟﺧﻼف ﻓﻳﻪ؛ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺧﻼف ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻌﻠم
ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺛﺑت ﻣن دﻋوى اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻪ ،واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم وأﺣﻛم ،وﻫو ﻳﻘوﻝ اﻟﺣق وﻳﻬدي ﺳواء
اﻟﺳﺑﻳﻝ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وآﻟﻪ ،واﻟﺣﻣد ﷲ رب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن.
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اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...

اﻟﻬواﻣش
) (1اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ج3ص281
)(2
اﺑراﻫﻳم ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط ،ج2ص587
)(3
اﻟرازي ،ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ،ص467
)(4
اﺑراﻫﻳم ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط ،ج2ص587
)(5
اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص190
)(6
اﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ج3ص384
)(7
زﻳدان ،اﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرأة ،ج9ص121
)(8
أﺣﺎدﻳث أﺧرى
ت ﻓﻲ ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻣﻝ
ُ
وﻳ ْ
ُر َ
ﻏﻳر ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ أﺣﺎدﻳث ﺿﻌﻳﻔﺔ ،أو
ﺷدﻳدة اﻟﺿﻌف؛ وﻟﻬذا أﺿرﺑﻧﺎ ﻋن ذﻛرﻫﺎ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ أن ﻣن
ﺷرط اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻷدﻟﺔ أن ﺗﻛون اﻷدﻟﺔ ﺻﺣﺎﺣﺎ أو ﺣﺳﺎﻧﺎ
ﻳﺻﺢ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ )اﻧظر ﻫذﻩ اﻷﺣﺎدﻳث ﻓﻲ :اﻟطﺑري ﻓﻲ
ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج23ص 454وﺳﻌﻳد ﺑن ﻣﻧﺻور ،ﺳﻧﻧﻪ،
ج1ص 396واﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ج8ص 654واﻷﻟﺑﺎﻧﻲ،
إرواء اﻟﻐﻠﻳﻝ ،ج7ص.(197
)(9
أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐﺎزي ،ﺑﺎب ﻓﺿﻝ
ﻣن ﺷﻬد ﺑدرا ،ج4ص1466ﺑرﻗم  3770وﻣﺳﻠم ﻓﻲ
ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟطﻼق ،ﺑﺎب اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ ،ج2ص 1122ﺑرﻗم 1484
) (10أي ﻗﺎﻝ أﺑو ﺳﻠﻣﺔ ﻣﻌﺗرﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى اﺑن ﻋﺑﺎس ﻟﻠرﺟﻝ
اﻟذي ﺳﺄﻟﻪ.
) (11ﻗﻠت :وﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ ﻣن دﻻﺋﻝ رﺟوع اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻋن ﻗوﻟﻪ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن؛ ﻷن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺟدا أن
ﻳﺑﻠﻐﻪ ﻋن أم ﺳﻠﻣﺔ ﺧﺑر ﺳﺑﻳﻌﺔ – رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم – ﺛم ﻻ
ﻳﻘوﻝ ﺑﻪ وﻳﺑﻘﻰ ﻣﺻ ار ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ اﻷوﻝ؛ وﻟﻌﻠﻪ ﻟﻬذا ﻧﺳب
رﺟوﻋﻪ
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ
َ
ﻋن ﻫذا اﻟﻘوﻝ )اﻧظر ﻣﺛﻼ :اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،اﻻﺳﺗذﻛﺎر،
ج6ص.(213
) (12وﻓﻲ ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ﻟﻠﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ج7ص " :54وأﺧرج اﺑن أﺑﻲ
ﺷﻳﺑﺔ وﻋﺑد ﺑن ﺣﻣﻳد واﺑن ﻣردوﻳﻪ ﻣن ﺣدﻳث أﺑﻲ اﻟﺳﻧﺎﺑﻝ أن
ﺳﺑﻳﻌﺔ وﺿﻌت ﺑﻌد ﻣوت زوﺟﻬﺎ ﺑﺛﻼﺛﺔ وﻋﺷرﻳن ﻳوﻣﺎ " .وﻓﻳﻪ
أﻣﻛث إﻻ ﺷﻬرﻳن ﺣﺗﻰ
أﻳﺿﺎ " :وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻷﺣﻣد) :ﻓﻠم
ْ
وﺿﻌت( .وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻠﺑﺧﺎري) :ﻓوﺿﻌت ﺑﻌد ﻣوﺗﻪ ﺑﺄرﺑﻌﻳن
ُ
ﻟﻳﻠﺔ( .وﻓﻲ أﺧرى ﻟﻠﻧﺳﺎﺋﻲ) :ﺑﻌﺷرﻳن ﻟﻳﻠﺔ أو ﺧﻣس ﻋﺷرة(.
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻠﺗرﻣذي واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ) :ﻓوﺿﻌت ﺑﻌد وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ
ﺑﺛﻼﺛﺔ وﻋﺷرﻳن ﻳوﻣﺎ( .وﻻﺑن ﻣﺎﺟﻪ) :ﺑﺿﻊ وﻋﺷرﻳن( .وﻓﻲ
أﺧر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔٌ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺢ ﺑﻌد أن ﺳﺎﻗﻬﺎ:
ذﻟك رواﻳﺎت ُ
واﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺎت ﻣﺗﻌذر؛ ﻻﺗﺣﺎد اﻟﻘﺻﺔ ،وﻟﻌﻝ ﻫذا
ﻫو اﻟﺳر ﻓﻲ إﺑﻬﺎم ﻣن أﺑﻬم اﻟﻣدة ] ﻛﻣﺎ ﻓﻲ رواﻳﺔ :ﻓﻠم ﺗﻧﺷب
أن وﺿﻌت ﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ [؛ إذ ﻣﺣﻝ اﻟﺧﻼف أن ﺗﺿﻊ
ﻟدون أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر ،وﻫﻧﺎ ﻛذﻟك؛ ﻓﺄﻗﻝ ﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟرواﻳﺎت ﻧﺻف ﺷﻬر ،وأﻣﺎ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷروح  -أن
ﻓﻲ اﻟﺑﺧﺎري ﻋﺷر ﻟﻳﺎﻝ وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻠطﺑراﻧﻲ ﺛﻣﺎن أو ﺳﺑﻊ -

)(13
)(14

)(15
)(16

)(17
)(18
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ﻓﻬو ﻓﻲ ﻣدة إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ أن اﺳﺗﻔﺗت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠم ﻻ ﻓﻲ ﻣدة ﺑﻘﻳﺔ اﻟﺣﻣﻝ ،وأﻛﺛر ﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻓﻳﻪ
ﺑﺎﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺷﻬران ،وﺑﻐﻳرﻩ ] أي ﺑﻐﻳر اﻟﺗﺻرﻳﺢ [ دون أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬر ".
ﻛﺣﻬﺎ :أي أذن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺗزوج .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟدﻛﺗور اﻟﺑﻐﺎ
ْ
ﻓﺄﻧ َ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري.
أﺧرج ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﻳر،
ﺑﺎب أوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن،
ج4ص 1864ﺑرﻗم 4626وﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب
اﻟطﻼق ،ﺑﺎب اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻏﻳرﻫﺎ
ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ ،ج2ص 1122ﺑرﻗم  1485وﻟﻛن ﻓﻲ رواﻳﺔ
ت ﺑﻌد وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ﺑﻠﻳﺎﻝ " .وﻟم ﻳﻘﻝ:
ﻣﺳﻠم :أن ﺳﺑﻳﻌﺔ " ِﻧﻔ َﺳ ْ
ﺑﺄرﺑﻌﻳن ﻟﻳﻠﺔ .وﻗد ﻋﻠق اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ رﺣﻣﻪ
اﷲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم ﺑﻘوﻟﻪ) " :ﺑﻌد وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ
ﺑﻠﻳﺎﻝ( ﻗﻳﻝ إﻧﻬﺎ ﺷﻬر وﻗﻳﻝ إﻧﻬﺎ ﺧﻣﺳون وﻋﺷرون ﻟﻳﻠﺔ وﻗﻳﻝ
دون ذﻟك ".
)ﻓﻘﺎﻝ واﷲ ﻣﺎ ﻳﺻﻠﺢ (..اﻟﻘﺎﺋﻝ ﻫو أﺑو اﻟﺳﻧﺎﺑﻝ ﻧﻔﺳﻪ رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﺑﻐﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري.
ﻓﻣﻛﺛت
ﻗوﻝ أم ﺳﻠﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣق ﺳﺑﻳﻌﺔ" :
ْ
ﻗرﻳﺑﺎ ﻣن ﻋﺷر ﻟﻳﺎﻝ ،ﺛم ﺟﺎءت اﻟﻧﺑ ﱠﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم "
ُﻳﺧﺎﻟف ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻗوﻝ ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻬﺎ " :ﻓﻠﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ذﻟك ،ﺟﻣﻌت ﻋﻠ ﱠﻲ ﺛﻳﺎﺑﻲ ﺣﻳن أﻣﺳﻳت،
وأﺗﻳت رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم " .وﻟﻛن ﻳﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ
ﺑﻳن اﻟرواﻳﺗﻳن ﺑﺄن ﻳﻘﺎﻝ :إﻧﻬﺎ أﺗت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
ﺣﻳن أﻣﺳت ﺑﻌد ﻋﺷر ﻟﻳﺎﻝ ﻣن ﻛﻼم أﺑﻲ اﻟﺳﻧﺎﺑﻝ ﻣﻌﻬﺎ؛
ﻓﻳﺣﻣﻝ ﻗوﻟﻬﺎ " :ﺣﻳن أﻣﺳﻳت " ﻋﻠﻰ إرادة وﻗت ﺗوﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﺑﻌد ﻋﺷر ﻟﻳﺎﻝ .ﻓﻘد ﻗﺎﻝ اﺑن
ت
ﺣﺟر رﺣﻣﻪ اﷲَ " :وَﻗ ْوﻟﻪ ِﻓﻲ َﻫ ِذ ِﻩ اﻟطﱠ ِرﻳق اﻟﺛﱠﺎﻧَِﻳﺔ ) َﻓ َﻣ َﻛﺛَ ْ
ِ
ٍ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَ ْﻳ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َم(،
ﺎء ْ
ت اﻟﱠﻧﺑِ ّﻲ َ
ﻗَ ِر ًﻳﺑﺎ ﻣ ْن َﻋ ْﺷر ﻟََﻳﺎﻝ ﺛُﱠم َﺟ َ
ﻗَ ْد ﻳ َﺧ ِﺎﻟف ِﻓﻲ اﻟظﱠ ِ
ﺎﻫر ﻗَ ْوﻟﻪ ِﻓﻲ ِرو َاﻳﺔ ﱡ
ورةَ ) :ﻓﻠَ ﱠﻣﺎ
اﻟزْﻫ ِر ﱢ
ُ
ي اْﻟ َﻣ ْذ ُﻛ َ
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ﱠﻬت ِإﻟَﻰ اﻟﱠﻧﺑِ ّﻲ َ
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ِ
َﻣ َﺳ ْﻳت َﻋﻠَﻰ ِإ َر َادة َوْﻗت ﺗََوﺟﱡﻬﻬَﺎ،
ﻧﻬﻣﺎ أ ْ
َن ُﻳ ْﺣ َﻣﻝ ﻗَ ْوﻟﻬَﺎ ﺣﻳن أ ْ
َﺑ ْﻳ َ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎﻝ
ﻗ
ﺎ
ﻣ
ﻳﻪ
ﻓ
ﺎ
ﻬ
ﻟ
ﺎﻝ
ﻗ
ي
ذ
اﻟ
م
و
ﻳ
ﻟ
ا
ﻲ
ﻓ
ك
ﻟ
ذ
ون
ﻛ
ﻳ
َن
أ
ﻪ
ﻧ
ﻣ
م
ز
ﻠ
َ َ َ
َوَﻻ َﻳْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
َ َ ََ
َْ ْ
)اﻧظر :اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ج9ص 473واﻧظر أﻳﺿﺎ:
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص.(54
أﺧرج ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﺑﺎب أوﻻت
اﻻﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن ،ج5ص 2037ﺑرﻗم
5012
ٕواﻧﻣﺎ أوردﻧﺎ ﻣذاﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ
ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ اﻋﺗﺑﺎ ار ﺑﺄن ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻣن ﻳﺣﺗﺞ ﺑﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ،وأن ﻣن ﻫؤﻻء اﻟذﻳن ﻳﺣﺗﺟون
ﺑﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣن ﻳﺟﻳز ﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم اﻟﻘرآن وﺗﻘﻳﻳد
ﻣطﻠﻘﻪ ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻳﺎﻧﻪ.

دراﺳﺎت ،ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﺟﻠّد  ،43ﻣﻠﺣق 2016 ،4
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ﻛﺗﺎب اﻟﻌدد ،ﺑﺎب ﻋدة
 15875واﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﺗﺿﻊ،
ﻫذا اﻷﺛر ﻣن أﺻﺢ

أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﻳﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﻪ اﻟﻛﺑرى،
اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻣن اﻟوﻓﺎة،ج7ص 430ﺑرﻗم
ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻳﺗوﻓﻰ
ج3ص 554ﺑرﻗم  17096وﺳﻧد
اﻷﺳﺎﻧﻳد؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ ذﻫﺑﻳﺔ
أﺧرﺟﻪ اﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻣ أرة ﻳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﻓﺗﺿﻊ ،ج3ص 554ﺑرﻗم 17097
ﻳﻼﺣظ ﻫﻬﻧﺎ أﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺟﻌﻝ ﻣذﻫب ﻋﻠﻲ واﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻣذاﻫب ﺻﺣﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻣذاﻫب ﻣن ذﻛرﻧﺎﻫم ﻣن
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أﻳﺿﺎ ،أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺧﺻوص ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ؛ وذﻟك
ﻷن ﻣن اﺣﺗﺞ ﺑﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣن اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻓﻬو ﻳﺷﺗرط
ﻟﺣﺟﻳﺗﻪ أن ﻻ ﻳﻌﺎرض ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ  -ﻛﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا –
ٕواﻻ ﻟم ﻳﻛن ﺣﺟﺔ؛ ﻛﺎﻟﻘﻳﺎس اﻟذي ﻫو ﺣﺟﺔ ﺑﺷرط أن ﻻ
ﻳﻌﺎرض ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ .وﺣﻳﻧﺋذ ﻓﻣذﻫب ﻋﻠﻲ واﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺣﺟﻳﱠﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣدﻳث
ﺳﺑﻳﻌﺔ؛ ﻻﻧﻪ ﻣذﻫب ﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻧص ﺧﺎص؛ ٕواذا ﻟم
ﻳﻛن ﻣذﻫﺑﻬﻣﺎ ﻟذﻟك ﺣﺟﺔ ،ﻟم ﻳﻛن ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻷدﻟﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ رأﺳﺎ ،ﺳواء رﺟﻊ اﺑن ﻋﺑﺎس ﻋن
ﻣذﻫﺑﻪ ﻫذا أم ﻟم ﻳرﺟﻊ ﻋﻧﻪ ،وﺳواء ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻳﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا أم ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻪ؛ إذ ﻟﻳس ﻣن ﺷرط ﺗرك
اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ إن ﻋﺎرض ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ أن
ﻳﻛون اﻟﻧص ﺑﻠﻎ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ،ﺑﻝ ﺳواء ﺑﻠﻐﻪ أم ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻪ؛ ﻓﻼ
ﺣﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪٕ .واذا ﺳﻘطت ﺑذﻟك
ﺣﺟﻳﺔ ﻣذﻫب ﻋﻠﻲ واﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ
ﻣذﻫب ﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻣن
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻣذﻫﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺎ
َ
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أﻳﺿﺎ ،ﺣﺗﻰ ﻋﻧد ﻣن ﻳرى اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن ﻣذاﻫب
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ إن ﺗﻌﺎرﺿت وﻻ ﻳﻘوﻝ ﺑﺳﻘوطﻬﺎ ﺣﺎﻟﺋذ ﺟﻣﻠﺔ.
ﻗﻠت :اﻟظﺎﻫر ﻣن ﻫذا اﻟﺣوار ﺑﻳن ﻋﻣر وﻋﻠﻲ وزﻳد رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻧﻬم أﻧﻬم ﺛﻼﺛـﺗَﻬم ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻬم ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫذا؛ ﻷﻧﻪ ﻟو
ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻳﺎ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن – ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد
ﻋﻣر وزﻳدا
ﺗﺄوﻳﻠﻪ إﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﺳﺑﻳﻌﺔ  -وﻟو ﺑﻠﻎ
َ
ﻻﺳﺗدﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ وﻷﻟزﻣﺎﻩ ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗدﻝ ﺑﻪ أﺑو ﺳﻠﻣﺔ
وأﺑو ﻫرﻳرة ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم – إذ ﻟو ﻟم
ﻳﺳﺗدﻻ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻪ ﻟﻣﺎ أرﺳﻝ ﻏﻼﻣﻪ ﻛرﻳﺑﺎ إﻟﻰ أم ﺳﻠﻣﺔ ﻳﺳﺄﻟﻬﺎ
ﻋﻧﻪ  -ﻓﺣﻳث ﻟم ﻳﻧﻘﻝ إﻟﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺑر ﺷﻲء ﻣن ذﻟك،
ﻓﺎﻟظﺎﻫر أن اﻟﺣدﻳث ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻬﻣﺎ أﻳﺿﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﺑﻠﻎ ﻋﻠﻳﺎ؛
وأﻧﻪ ﻟذﻟك ﻟم ﻳﻛن ﻣﺳﺗﻔﻳﺿﺎ ﺑﻳن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم،
وأﻧﻪ ﻟذﻟك أﻳﺿﺎ ﻟم ﻳﻛن ﺑﻠﻎ اﺑن ﻋﺑﺎس ﺣﺗﻰ أﺑﻠﻐﺗﻪ ﺑﻪ أم
ﺳﻠﻣﺔ.
أﺧرﺟﻪ اﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﻓﺗﺿﻊ ،ج3ص 554ﺑرﻗم 17098
أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﻳر ،ﺑﺎب واﻟذﻳن
ﻳﺗوﻓون ﻣﻧﻛم وﻳذرون أزواﺟﺎ ،ج4ص 1647ﺑرﻗم 4258
ﻳﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻣن اﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻣن
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ﻣرﺟﺣﺎت اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺟرد
اﻟوﺿﻊ؛ ﻷن ﻣن ﻏﻳر اﻟﻌدﻝ أن ﻧﺟﻌﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻐﻠﻳظ ﺑﺟﻌﻝ
أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،وﻻ ﻧﺟﻌﻝ ﻟﻬﺎ
ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﺣﻳن ﻳﻛون
َ
أﻗرب اﻷﺟﻠﻳن.
اﻟرﺧﺻﺔ ﺑﺟﻌﻝ ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﺣﻳن ﻳﻛون َ
اﻧظر ﺑﻳﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣرادات ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳق اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﻐﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ج4ص1647
أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﻳر ،ﺑﺎب أوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن ،ج4ص1864
ﺑرﻗم 4626وﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟطﻼق ،ﺑﺎب اﻧﻘﺿﺎء
ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ،
ج2ص 1122ﺑرﻗم 1485
أﺧرﺟﻪ اﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻣرأة ﻳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﻓﺗﺿﻊ ،ج3ص 554ﺑرﻗم 17100
اﻧظر :اﻟﺳﻳوطﻲ ،اﻟدر اﻟﻣﻧﺛور ،ج1ص739 -738
اﻟﺳﻳوطﻲ ،اﻟدر اﻟﻣﻧﺛور ،ج1ص739- 738
اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص اﻟوﺟﻬﻲ :أن ﻳﻛون اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺑﺣﻳث
ﻳﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﺷﻲء ،وﻳﻧﻔرد ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن اﻵﺧر ﻓﻲ ﺷﻲء.
أﻣﺎ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص اﻟﻣطﻠق :ﻓﺄن ﻳﻛوﻧﺎ ﺑﺣﻳث ﻳﺟﺗﻣﻌﺎن
ﻓﻲ ﺷﻲء ،وﻳﻧﻔرد اﻷﻋم ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ،وﻻ ﻳﻧﻔرد اﻷﺧص
)اﻧظر :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﻧﺑﻛﺔ ،ﺿواﺑط اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ص.(49-48
اﻟﻣراد ﺑﻛون آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑدﻟﻳﺎ :أن ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ(
ﻣﻧـ ﱠﻛ ار ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻹﺛﺑﺎت ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻓﻲ
ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺟﻣﻌﺎ َ
اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣطﻠق ﻻ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎم؛ ﻣﻊ أن
اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣطﻠق ﻋﻣوم ﺑدﻟﻲ ﺗﻧﺎوﺑﻲ وﻟﻳس ﻋﻣوﻣﺎ
اﺳﺗﻐراﻗﻳﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻧﺎوﻝ أﻓرادﻩ دﻓﻌﺔ واﺣدة ،ﺑﻝ ﻳﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺑدﻝ واﻟﺗﻧﺎوب ،وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻠﻔظ
اﻟﻣطﻠق واﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎم :أن اﻟﻌﻣوم اﻻﺳﺗﻐراﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎم
أﻗوى ﻣن اﻟﻌﻣوم اﻟﺑدﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣطﻠق؛ وﻫو ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ
اﻷﺻوﻟﻳون ﺑﻘوﻟﻬم إن اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎم ﻋﻣوم ﺑﺎﻟذات،
ﺣﻳن أن اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣطﻠق ﻋﻣوم ﺑﺎﻟﻌرض ﻻ ﺑﺎﻟذات
)اﻧظر :اﺑن ﻧﺟﻳم ،اﻟﺑﺣر اﻟراﺋق ،ج5ص.(351
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻔظ اﻟﻣطﻠق ٕوان ﻟم ﻳﻛن ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎم
اﻟﻣطﻠق ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣطﻠق ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﻳﻳن؛
وﻟﻬذا ﺟﻌﻠوا اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻣطﻠق واﻟﻣﻘﻳد ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻌﺎرض
ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص؛ ﺑﺣﻳث أﺟروا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض اﻟﻣطﻠق
واﻟﻣﻘﻳد ﻋﻳن اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص؛ وﻟﻬذا أﻳﺿﺎ ﺗﻧﺎوﻟوا أﺣﻛﺎم ﺗﻌﺎرض اﻟﻣطﻠق واﻟﻣﻘﻳد
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص .وﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻫذا
ﻳﻘوﻝ اﻹﺳﻧوي رﺣﻣﻪ اﷲ " :أﻗوﻝ :ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣطﻠق ﻋﺎﻣﺎ
ﻋﻣوﻣﺎ ﺑدﻟﻳﺎ ،واﻟﻣﻘﻳد أﺧص ﻣﻧﻪ ،ﻛﺎن ﺗﻌﺎرﺿﻬﻣﺎ ﻣن ﺑﺎب
ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص؛ ﻓﻠذﻟك ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ ")اﻹﺳﻧوي،
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳوﻝ ،ج1ص.(457
أﻣﺎ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻓﻠﻳس ﻓﻳﻪ ﻋﻣوم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺣﻳث ﻳﻌم
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ ،وﻻ ﻓﻳﻪ ﻋﻣوم ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
ﺑﺣﻳث ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن؛ وﻟﻬذا ﻓﻠﻳس ﺑﻳﻧﻪ

اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...
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ﻋﺎرف ﻋز اﻟدﻳن ﺣﺳوﻧﻪ

وﺑﻳن آﻳﺔ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ ،ﺑﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﻋﻣوم وﺧﺻوص ﻣطﻠق ﻓﻘط ،ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻳﺎﻧﻪ.
اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،ج1ص441
اﻟرازي ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج6ص109
اﻧظر :اﻟطﺑري ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج23ص 455-454واﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،
ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص197وﻣن ﻋﺟﺎﺋب اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻟﻠﻘوﻝ
ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أن ﻣن ﻳﻘوﻝ ﺑﻪ أﺧذا ﺑﻣذﻫب
ﻋﻠﻲ واﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ﻳﺳﺗدﻝ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺗﻲ
اﻟﺑﻘرة واﻟطﻼق ،وﻳزﻳد ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺄن ﻳﻧﺳب ﻫذا اﻻﺳﺗدﻻﻝ
ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ،ﻣﻊ أن اﻟواﻗﻊ أن
ﻋﻠﻳﺎ واﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ﻻ ﻳرون اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن
اﻵﻳﺗﻳن؛ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻳرﻳﺎن أﻳﺔ اﻟطﻼق – وأوﻻت اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن
أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن – ﻧزﻟت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻝ
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ واﻻﺳﺗدﻻﻝ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻣذﻫﺑﻬﻣﺎ
ﻟذﻟك أﻧﻬﻣﺎ إﻧﻣﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﺂﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻓﻳﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت اﻷﺷﻬر أﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن ،وﺑﺎﻹﺟﻣﺎع إن ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،وأﻣﺎ ﻋدم
ﺗﺧﺻﻳﺻﻬﻣﺎ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ؛ ﻓﻸﻧﻪ ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻬﻣﺎ،
وﻟﻬذا رﺟﻊ اﺑن ﻋﺑﺎس ﻋن رأﻳﻪ وﺧﺻص ﺑﻪ اﻵﻳﺔ ﺣﻳن ﺑﻠﻐﻪ.
اﻧظر :اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ج8ص654
اﻧظر :اﻟرازي ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج6ص109
اﻧظر :اﺑن ﺣزم ،اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﺎﻵﺛﺎر ،ج10ص29
اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺧﺻوص واﻟﻌﺎم اﻟذي أرﻳد ﺑﻪ
اﻟﺧﺻوص :أن اﻷوﻝ ﺗﻧﺎوﻝ أﻓرادا ﺧرﺟت ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟدﻟﻳﻝ
اﻟﻣﺧﺻص ،ﺣﻳن أن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟم ﺗﻧﺎوﻝ ﺗﻠك اﻷﻓراد رأﺳﺎ ﻣن
أوﻝ اﻷﻣر ﺑﻝ أرﻳد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﻣن اﻷﻓراد اﺑﺗداء )اﻧظر:
اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ ،إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺷرح ﺑﻐﻳﺔ اﻵﻣﻝ ،ص.(317
وﻗد ﻓﺻﱠﻝ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎق ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔظ
اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﻣﻧﺻور ﺣﻔظﻪ اﷲ )اﻧظر:
ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﻣﻧﺻور ،ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﻣوم ﺑﺎﻟﺳﻳﺎق ﻋﻧد
اﻷﺻوﻟﻳﻳن وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻔﻘﻬﻲ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻌدد 2007 ،2م
ص 35-11واﻧظر ﻋ ﱠد اﻟﺳﻳﺎق ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎم
أﻳﺿﺎ ﻓﻲ :زﻛرﻳﺎ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ  ،أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ أﻫﻝ
اﻟﺣدﻳث ،ص97
اﻧظر :اﻟطﺑري ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج23ص455
اﻧظر :اﻟﺟﺻﺎص ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،ج2ص120
اﻧظر :اﻟﻘرطﺑﻲ ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج21ص51
اﻧظر :اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص54
اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص197
اﻧظر :ﺑرﻫﺎن اﻟدﻳن اﺑن ﻣﺎزﻩ ،اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ،ج4ص70
واﺑن ﻧﺟﻳم ،اﻟﺑﺣر اﻟراﺋق ،ج4ص144واﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ
اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص192
اﻧظر :اﻟدردﻳر ،اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﻳر ،ج2ص474
اﻧظر :اﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ج3ص 388واﻟرﻣﻠﻲ،
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ج7ص134
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اﻧظر :اﻟﺑﻬوﺗﻲ ،ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ،ج5ص 413واﺑن ﻗداﻣﺔ،
اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج9ص111
اﻧظر :اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،اﻻﺳﺗذﻛﺎر ،ج6ص211
اﻧظر :اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ،ﺳﻧﻧﻪ ،ج6ص96و 97واﻟطﺑري ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ،
ج23ص 454-453واﻟﺳﻳوطﻲ ،اﻟدر اﻟﻣﻧﺛور ،ج 8ص
203
اﻧظر :اﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ ،ﻣﺻﻧﻔﻪ ،ج3ص554
اﻧظر :اﻟﺑﺧﺎري ،ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ج4ص 1864وﻣﺳﻠم ﻓﻲ
ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ج2ص 1122واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ،ﺳﻧﻧﻪ ،ج6ص191ﺣﻳث
ﺟﺎء ﻓﻳﻪ " :اﺧﺗﻠف أﺑو ﻫرﻳرة واﺑن ﻋﺑﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ إذا وﺿﻌت ﺣﻣﻠﻬﺎ ،ﻗﺎﻝ أﺑو ﻫرﻳرة :ﺗزوج .وﻗﺎﻝ اﺑن
ﻋﺑﺎس :أﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن "...وﻗﺎﻝ اﻟﺷﻳﺦ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺳﻧن اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ " :ﺻﺣﻳﺢ ".
اﻧظر :اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص 197واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ،
ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص54
وذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺑﻌدﻣﺎ ﻧﻘﻝ ﻋن ﺳﺣﻧون ﻗوﻟﻪ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن" :
وﻫو ﺷذوذ ﻣردود؛ ﻷﻧﻪ إﺣداث ﺧﻼف ﺑﻌد اﺳﺗﻘرار اﻹﺟﻣﺎع
" )اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ج9ص.(474
اﻧظر :اﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﻪ ،ﻣﺻﻧﻔﻪ ،ج3ص 555واﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،
اﻻﺳﺗذﻛﺎر ،ج6ص 211واﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج9ص111
وﻟﻛن ﻧﺑﻪ اﺑن ﻗداﻣﺔ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻋن ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻧﻪ روي ﻋﻧﻪ " ﻣن وﺟﻪ ﻣﻧﻘطﻊ " .إﻻ أن اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر
رﺣﻣﻪ اﷲ ﺻﺣﺢ إﺳﻧﺎد ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻋن ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
ﺑﻘوﻟﻪ :أﺧرﺟﻪ ﺳﻌﻳد ﺑن ﻣﻧﺻور وﻋﺑد ﺑن ﺣﻣﻳد ﻋن ﻋﻠﻲ
ﺑﺳﻧد ﺻﺣﻳﺢ ")اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ج9ص .(474وﻗد
ﺣﻣﻝ اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ﻗوﻝ ﻋﻠﻲ ﻫذا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻟم
ﻳﺑﻠﻐﻪ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔٕ ،واﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌدوﻩ )اﻧظر :اﺑن ﻋﺑد
اﻟﺑر ،اﻻﺳﺗذﻛﺎر ،ج6ص.(213
اﻧظر :اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﻳر ،ﺑﺎب أوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن ،ج4ص1864
ﺑرﻗم 4626وﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟطﻼق ،ﺑﺎب اﻧﻘﺿﺎء
ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﻣﻝ،
ج2ص 1122ﺑرﻗم  1485واﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج9ص111
واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص 54وﻗد ﻧﺑﻪ اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر
إﻟﻰ أن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ رﺟﻊ ﻋن ﻫذا اﻟﻘوﻝ،
واﺳﺗدﻝ ﻹﺛﺑﺎت ﻫذا اﻟرﺟوع ﺑﺄن أﺻﺣﺎب اﺑن ﻋﺑﺎس ﻳﻔﺗون
ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻻ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن )اﻧظر :اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،اﻻﺳﺗذﻛﺎر،
ج6ص 213ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻳﻪ " :وأﻣﺎ اﺑن ﻋﺑﺎس ﻓﻘد روي ﻋﻧﻪ
أﻧﻪ رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ،وﻳﺻﺣﺢ  -واﷲ أﻋﻠم
ﺑذﻟك  -أن أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻋطﺎء وﻋﻛرﻣﺔ وﺟﺎﺑر ﺑن زﻳد ﻳﻘوﻟون إن
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إذا وﺿﻌت ﻓﻘد ﺣﻠت ﻟﻸزواج
وﻟو ﻛﺎن وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌد ﻣوت زوﺟﻬﺎ ﺑﺳﺎﻋﺔ ".
ﻛﻣﺎ أن اﺑن ﺣﺟر رﺣﻣﻪ اﷲ ﻗﺎﻝ ﺑﻌد ﻧﻘﻠﻪ ﻗوﻝ اﺑن ﻋﺑﺎس
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن " :وﻳﻘﺎﻝ إﻧﻪ رﺟﻊ ﻋﻧﻪ،
وﻳﻘوﻳﻪ أن اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋن أﺗﺑﺎﻋﻪ وﻓﺎق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟك " )اﺑن
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ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ج9ص .(474وﻛذﻟك ﻓﻌﻝ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ
رﺣﻣﻪ اﷲ ﺣﻳن ﻗﺎﻝ ﺑﻌد ﺣﻛﺎﻳﺗﻪ ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ " :وروي ﻋﻧﻪ أﻧﻪ رﺟﻊ ")اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ
اﻷوطﺎر ،ج7ص.(54
اﻧظر :اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص54
اﻧظر :اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﻳر ،ﺑﺎب أوﻻت
اﻷﺣﻣﺎﻝ أﺟﻠﻬن أن ﻳﺿﻌن ﺣﻣﻠﻬن ،ج4ص1864
ﺑرﻗم 4626ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻳﻪ " :ﻋن أﻳوب ﻋن ﻣﺣﻣد ﻗﺎﻝ :ﻛﻧت
ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﻟﻳﻠﻰ  -وﻛﺎن أﺻﺣﺎﺑﻪ
ﻳﻌظﻣوﻧﻪ  -ﻓذﻛر آﺧر اﻷﺟﻠﻳن " .وﻣﻌﻧﻰ) :ﻓذﻛر آﺧر
اﻷﺟﻠﻳن( :أﻧﻪ أﻓﺗﻰ ﺑذﻟك ،ﻛﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﻰ
اﻟﺑﻐﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري .واﻧظر أﻳﺿﺎ اﺑن ﺣﺟر،
ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ج9ص 474ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻳﻪ " :وﻗد ﺗﻘدم ﻓﻲ
ﺗﻔﺳﻳر اﻟطﻼق أن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﻟﻳﻠﻰ أﻧﻛر ﻋﻠﻰ اﺑن
ﺳﻳرﻳن اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ،وأﻧﻛر أن ﻳﻛون اﺑن
ﻣﺳﻌود ﻗﺎﻝ ﺑذﻟك ،وﻗد ﺛﺑت ﻋن اﺑن ﻣﺳﻌود ﻣن ﻋدة طرق
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳواﻓق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ " .واﻧظر أﻳﺿﺎ :اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ
اﻷوطﺎر ،ج7ص 54ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻳﻪ " :وروي ﻋن اﺑن أﺑﻲ
ﻟﻳﻠﻰ أﻧﻪ أﻧﻛر ﻋﻠﻰ اﺑن ﺳﻳرﻳن اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ
وأﻧﻛر أن ﻳﻛون اﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎﻝ ﺑذﻟك وﻗد ﺛﺑت ﻋن اﺑن
ﻣﺳﻌود ﻣن ﻋدة طرق أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳواﻓق اﻟﺟﻣﻬور ﺣﺗﻰ ﻛﺎن
ﻳﻘوﻝ ﻣن ﺷﺎء ﻻﻋﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك ".
اﻧظر :اﻟﻘرطﺑﻲ ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج4ص127واﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ
اﻟﺑﺎري ،ج9ص ،474واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص54
اﻧظر :اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،اﻟﻠﻣﻌﺔ اﻟدﻣﺷﻘﻳﺔ ،ج6ص 63-62واﻟﻧﺟﻔﻲ،
ﺟواﻫر اﻟﻛﻼم ،ج32ص 276-275ﺣﻳث ﻗﺎﻝ اﻟﻧﺟﻔﻲ ﻓﻲ
ﺣﻛﺎﻳﺔ ﻣذﻫﺑﻬم ﻫذا " :ﻓﺈن وﺿﻌت ﻗﺑﻝ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻷرﺑﻌﺔ
أﺷﻬر واﻟﻌﺷرة أﻳﺎم ﺻﺑرت إﻟﻰ اﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ،وﻛذا اﻟﻌﻛس ،ﺑﻼ
ﺧﻼف أﺟدﻩ ﻓﻳﻪ ﻋﻧدﻧﺎ ،ﺑﻝ اﻹﺟﻣﺎع ﺑﻘﺳﻣﻳﻪ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻣﺿﺎﻓﺎ
إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺿﺔ أو اﻟﻣﺗواﺗرة " .إﻟﻰ أن ﻗﺎﻝ أﻳﺿﺎ:
" وﻟﻌﻝ ﻫذا اﻟﺳر ﻓﻲ اﻋﺗدادﻫﺎ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن اﻟذي اﺳﺗﻔﺎﺿت
ﺑﻪ ﻧﺻوﺻﻧﺎ واﻧﻌﻘد ﻋﻠﻳﻪ إﺟﻣﺎﻋﻧﺎ ".
اﻟﺑطﺎﺷﻲ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻝ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔروع واﻷﺻوﻝ،
ج4ص 276واﻟﺑﺷري ،ﻣﻛﻧون اﻟﺧزاﺋن وﻋﻳون اﻟﻣﻌﺎدن،
ج10ص35
اﻧظر :اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص54
اﻧظر :اﻟزوﺑﻌﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
ص194-193
اﻧظر :ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ،أﺣﻛﺎم اﻧﺣﻼﻝ ﻋﻘد اﻟزواج
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌراﻗﻲ ،ص-259
261و290و 298ﻧﻘﻼ ﻋن :اﻟزوﺑﻌﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ص 194ﺣﻳث ﻧﻘﻠت ﻫذا اﻟرأي ﻋﻧﻪ
وﻧﻘﻠت ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺣﻪ ،وﻟم أﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﻪ
اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﺣد ﺑﺣﺛﻲ.
اﻧظر :اﻟﺟﻧدي ،ﻋدة اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻘب اﻟﻔراق أو اﻟطﻼق،
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ص 164واﻟﺟﻧدي ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء ،ص285
اﻧظر :ﻧﺑﻳﻠﺔ ﺻﻳﺎم ،اﻵﺛﺎر ﻋﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ،ص49
اﻧظر :اﻟﺑزدوي ،أﺻوﻟﻪ ،ج1ص 373واﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف
اﻷﺳرار ،ج1ص441
ﻟم ﻳﻔرق اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص اﻟوﺟﻬﻲ واﻟﻌﻣوم
واﻟﺧﺻوص اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ طرق دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص ﻋﻧدﻫم؛ وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص ﻋﻣوﻣﺎ وﺧﺻوﺻﺎ وﺟﻬﻳﺎ ﺟﻬﺔَ ﺧﺻوص وﺟﻬﺔَ
ﻋﻣوم؛ ﻓﻳﻛون ﻋﺎم أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻊ ﺧﺎص اﻵﺧر – وﻋﻛﺳﻪ -
ﻛﺎﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص اﻟﻣطﻠﻘﻳن ﻣن ﻏﻳر ﻓرق؛ ﻓﻳﺟري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص ﻋﻣوﻣﺎ وﺧﺻوﺻﺎ وﺟﻬﻳﺎ ﺣﻛم اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
ﻋﻣوﻣﺎ وﺧﺻوﺻﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻋﻧد ﺗﻌﺎرﺿﻬﻣﺎ )اﻧظر :اﻟﺑرزﻧﺟﻲ،
اﻟﺗﻌﺎرض واﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ج2ص7
أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ج4ص1647و1864
ﻣراد اﻟﺑﺧﺎري ﺑﻘوﻟﻪ ﻓﻲ ﻟﻔظ )أزواﺟﺎ( إﻧﻪ ﻣن اﻟﺧﺎص
اﻟﻧﺳﺑﻲ :أﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن  -ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺎت أﻳﺿﺎ ٕ -وان ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑدﻟﻳﺎ ﻓﻲ
ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ؛ ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﻌم اﻟﺣواﻣﻝ واﻟﺣواﺋﻝ ﻣن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن.
اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،ج1ص441
اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،اﻟﻣﺑﺳوط ،ج1ص136-135
اﻟﺑﺎﺑرﺗﻲ ،اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺷرح اﻟﻬداﻳﺔ ،ج6ص102
اﻧظر ﺗﻘدﻳم اﻟﻧﺳﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢ واﻟﺟﻣﻊ ﻣن طرق دﻓﻊ
اﻟﺗﻌﺎرض ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ إذا ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ﻓﻲ :اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ ،ﺷرح
اﻟﺗﻠوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ ،ج2ص219
اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،ج3ص144-143
وﻫو ﻛون اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟﻣﺗﺄﺧر.
اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ ،ﺷرح اﻟﺗﻠوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ ،ج1ص73
اﻧظر :اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ ،ﺷرح اﻟﺗﻠوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ ،ج2ص39
اﻧظر ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗراﺧﻲ ﻋن اﻟﻌﺎم ﻧﺎﺳﺦ
ﻟﻪ وﻟﻳس ﻣﺧﺻﺻﺎ ،ﻓﻲ :اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر،
ج5ص 11واﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ ،ﺷرح اﻟﺗﻠوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ،
ج1ص74
اﻧظر :اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﺑداﺋﻊ ،ج3ص 203واﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،
اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،ج1ص 294واﻟﺧرﺷﻲ ،ﺷرﺣﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﻳﻝ ،ج4ص145واﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج،
ج3ص 395واﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج9ص 103وﻗد ﻧﻘﻝ
اﻟﺟﺻﺎص اﻟﺣﻧﻔﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ اﺗﻔﺎق اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وﻋﺎﻣﺔ أﻫﻝ
اﻟﻌﻠم رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻋدة اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﺷﻬران وﺧﻣس ﻟﻳﺎﻝ؛ وذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة " :وﻫذﻩ
اﻵﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣراﺋر دون اﻹﻣﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﺑﻳن
اﻟﺳﻠف ﻓﻳﻣﺎ ﻧﻌﻠﻣﻪ وﺑﻳن ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺻﺎر ﻓﻲ أن ﻋدة اﻷﻣﺔ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺷﻬران وﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ،ﻧﺻف ﻋدة اﻟﺣرة،
وﻗد ﺣﻛﻲ ﻋن اﻷﺻم أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ واﻟﺣرة ،وﻛذﻟك
ﻳﻘوﻝ ﻓﻲ ﻋدة اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻼق أﻧﻬﺎ ﺛﻼث ﺣﻳض ،وﻫو ﻗوﻝ

اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...
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ﻋﺎرف ﻋز اﻟدﻳن ﺣﺳوﻧﻪ

ﺷﺎذ ﺧﺎرج ﻋن أﻗﺎوﻳﻝ اﻟﺳﻠف واﻟﺧﻠف ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺳﻧﺔ؛ ﻷن
اﻟﺳﻠف ﻟم ﻳﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ أن ﻋدة اﻷﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻳض واﻟﺷﻬور
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻف ﻣن ﻋدة اﻟﺣرة ،وﻗﺎﻝ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
وﺳﻠم) :طﻼق اﻷﻣﺔ ﺗطﻠﻳﻘﺗﺎن ،وﻋدﺗﻬﺎ ﺣﻳﺿﺗﺎن( .وﻫذا ﺧﺑر
ﻗد ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ ،واﺳﺗﻌﻣﻠوﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﺻﻳف ﻋدة اﻷﻣﺔ؛
ﻓﻬو ﻓﻲ ﺣﻳز اﻟﺗواﺗر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻌﻠم ﻋﻧدﻧﺎ ")اﻟﺟﺻﺎص،
أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،ج2ص.(120
ﻋﻠﻰ أن ﺑﻔرض ﻫذا اﻹﺟﻣﺎع ﻏﻳر ﻗطﻌﻲ؛ ﻧظ ار ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
اﻷﺻم ،ﻓﻳﺑﻘﻰ أن اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻳرون آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﺑﺈﺧراج
اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋن ﻋﻣوﻣﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬم ذﻫﺑوا إﻟﻰ أن
ﻋدﺗﻬﺎ ﺷﻬران وﺧﻣس ﻟﻳﺎﻝ ﻻ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷر ﻟﻳﺎﻝ؛ ٕواذا
ﺛﺑت ﻋﻧدﻫم ﺗﺧﺻﻳص ﻋﻣوم ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻷﻣﺔ
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﻟم ﻳﺑق ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬم ﻣن
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎ ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ.
اﻧظر :اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج5ص282
ﺣﻳث ﻗﺎﻝ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﻌدﻣﺎ ذﻛر اﺧﺗﻼف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ أن
اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟوﺿﻊ أم ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن:
" ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬر ﻓﻘط؛ ﻷﻧﻪ ﻗوﻝ ﺛﺎﻟث راﻓﻊ
ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ " .وﻗد ﻋﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ :إﺟﻣﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن
ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻻ
ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﺑﻐﻳر اﻟوﺿﻊ.
اﻧظر ﺗﺟوﻳز اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﺗﺧﺻﻳص ﻋﺎم اﻟﻘ آرن ﺑﺧﺑر اﻟواﺣد إن
ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻘطﻌﻲ ،ﻓﻲ :اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر
واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج2ص233
ﻫذا وﻳﻼﺣظ ﻫﻬﻧﺎ أن اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻳﺟﻌﻠون اﻟﻣﻘﻳد اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻧﺎﺳﺧﺎ
ﻟﻠﻣطﻠق اﻟﻣﺗﻘدم ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠون اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻧﺎﺳﺧﺎ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻣﺗﻘدم )اﻧظر :أﻣﻳر ﺑﺎدﺷﺎﻩ ،ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺣرﻳر ،ج1ص.(409
ﻳﻌﻧﻲ ﻷن ﺳﺑق ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻘطﻌﻲ ﻧﻌم ﻳﺄذن ﺑﺗﺧﺻﻳﺻﻪ
ﺑﺎﻵﺣﺎدي ،وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺄذن ﺑﻧﺳﺧﻪ ﺑﺎﻵﺣﺎدي أﻳﺿﺎ؛ ﻷن ﺑﻳن
اﻟﺗﺧﺻﻳص واﻟﻧﺳﺦ ﻓرﻗﺎ ﻫو أن ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﺎم ﻗطﻌﻲ
اﻟﺛﺑوت ﺑﺎﻟظﻧﻲ ﺟﺎﺋز إن اﺳﺗوﻳﺎ ﻓﻲ ﻗوة اﻟدﻻﻟﺔ أو ﻛﺎن
اﻟﺧﺎص أﻗوى دﻻﻟﺔ ،ﺣﻳن أن ﻧﺳﺦ اﻟﻌﺎم ﻗطﻌﻲ اﻟﺛﺑوت
ﺑﺎﻟظﻧﻲ ﻏﻳر ﺟﺎﺋز وﻟو اﺳﺗوﻳﺎ ﻓﻲ ﻗوة اﻟدﻻﻟﺔ ،وﻫو ﻛﻣﺎ ﺻرح
ﺑﻪ اﻹﻣﺎم اﻟرازي – ﻓﻳﻣﺎ ﻧﻘﻠﻧﺎﻩ ﻋﻧﻪ آﻧﻔﺎ  -ﻣن أن ﻧﺳﺦ اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﺟوز ،ﺣﻳن أن ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻪ ﻳﺟوز.
اﻟرازي ،اﻟﻣﺣﺻوﻝ ،ج1ص502
اﻧظر :اﻟزرﻛﺷﻲ ،اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﻳط ،ج2ص197
أﻣﻳر ﺑﺎدﺷﺎﻩ ،ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺣرﻳر ج 1:ص271:
وﻫو اﻟﻛﻣﺎﻝ ﺑن اﻟﻬﻣﺎم رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﺻﻧف اﻟﺗﺣرﻳر اﻟذي
ﺷرﺣﻪ ﺗﻠﻣﻳذﻩ اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر.
ﻳﻌﻧﻲ أن ﻣﺎ أوﺟب اﺷﺗراط اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻷوﻝ -
ٕواﻻ ﻛﺎن ﻧﺎﺳﺧﺎ – ﻳوﺟب اﺷﺗراطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺧﺻﺻﻳن.
أﻳﺿﺎ وﻳﺟري ﻓﻳﻪ؛ ﻟﻌدم اﻟﻔرق ﺑﻳن
َ
اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج2ص135
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اﻧظر ﺗﻔرﻳق اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺦ واﻟﺗﺧﺻﻳص ﻓﻲ أﺛر ﻛﻝ
ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم وﻗﻠﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟظﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﻘطﻌﻳﺔ ،ﻓﻲ:
اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج2ص150-149وأﻣﻳر
ﺑﺎدﺷﺎﻩ ،ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺣرﻳر ،ج1ص333
اﻧظر :أﻣﻳر ﺑﺎدﺷﺎﻩ ،ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺣرﻳر ج 1:ص 271:واﺑن
أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج2ص 135واﺑن ﻣﻠك ،ﺷرح
ﻣﻧﺎر اﻷﻧوار ،ص 236ﺣﻳث ﻗﺎﻝ اﺑن ﻣﻠك ﺑﺄن اﻟﻌﺎم " إذا
ﺧص ﻣﻧﻪ ﺷﻲء ﺑدﻟﻳﻝ ﻣﻘﺎرن ،ﻳﺟوز ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻌد ذﻟك
ﺑدﻟﻳﻝ ﻣﺗراخ اﺗﻔﺎﻗﺎ ".
ﻗﺎﻝ اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج " :اﺷﺗراط اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص
وﺑﻌﺿﻬم ] أي ﺑﻌض اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ [،
اﻷوﻝ ﻗوﻝ أﻛﺛر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ،
ُ
ﻛﺎﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺷﺗراطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻣطﻠﻘﺎ " )اﺑن
أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج4ص.(96
اﻧظر ﻧص اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟﻣﺎع ﻻ َﻳـﻧﺳﺦ وﻻ ُﻳـﻧﺳﺦ،
ﻓﻲ :اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻوﻟﻪ ،ج2ص 67-66واﺑن ﻣﻠك ،ﺷرح
ﻣﻧﺎر اﻷﻧوار ،ص 244اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر،
ﻧﺳﺦ
ج5ص176ﺣﻳث ﻗﺎﻝ اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج رﺣﻣﻪ اﷲ  " :ﻻ ُﻳـ َ
اﻟﺣﻛم اﻟﺛﺎﺑت ﺑﻪ  -وﻻ ُﻳـ ْﻧﺳﺦ
اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻘطﻌﻲ  -أي ﻻ ُﻳدﻓﻊ
ُ
ﻏﻳرﻩ ".
ﺑﻪ ُ
اﻧظر :اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ ،ﺷرح اﻟﺗﻠوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ ،ج1ص-74
75
اﻧظر ذﻫﺎب اﻟﺟﻣﻬور إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺦ
ﻣن طرق دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎرض ،ﻓﻲ :اﻹﺳﻧوي ،اﻟﺗﻣﻬﻳد ،ص409
واﻟﻌطﺎر ،ﺣﺎﺷﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻣﻊ ،ج2ص67
اﺑن ﻧﺟﻳم ،اﻟﺑﺣر اﻟراﺋق ،ج4ص147
اﻵﻣدي ،اﻹﺣﻛﺎم ،ج2ص343
اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،ج1ص441
اﺑن ﻧﺟﻳم ،اﻟﺑﺣر اﻟراﺋق ،ج4ص145
اﻟﺑزدوي ،أﺻوﻟﻪ ،ج1ص373
أﺧرج ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ :اﺑن ﺳﻌد ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى،
ج2ص338
أﺧرج ﻫذﻩ اﻟرواﻳﺔ :أﺑو ﻧﻌﻳم ﻓﻲ ﺣﻠﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺎء ،ج1ص68
واﺑن ﺳﻌد ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى ،ج2ص338
أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ج4ص 1912وﻣﺳﻠم ﻓﻲ
ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ج4ص1913
ﻧﻧﺑﻪ ﻫﻬﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳص ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻘﻳﻳد؛ ﻷن ﻟﻔظ
أزواﺟﺎ ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﻣطﻠق ﻻ ﻋﺎم ،وﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎم ﻋﻣوﻣﺎ ﺑدﻟﻳﺎ؛
ﻓﺻﺢ ﻟذﻟك اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﺗﻘﻳﻳدﻩ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳص ﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳد.
ﻳﻌﻧﻲ ﻻ ﺑﺄن ﻳﻛون ﺧﺻوص آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة – ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن ﻓﻘط وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣطﻠﻘﺎت أﻳﺿﺎ – ﻫو
اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻌﻣوم آﻳﺔ اﻟطﻼق؛ ﺑﺣﻳث ﻳﺧرج ﻋن ﻋﻣوﻣﻬﺎ
اﻟﺣواﻣﻝ ﻣن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن ،وﺗﻛون ﻋدﺗﻬن ﺑﺎﻷﺷﻬر ﻻ
ﺑﺎﻟوﺿﻊ
اﻷﺑﻲ ،اﻟﺛﻣر اﻟداﻧﻲ ،ج1ص486
اﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ ،اﻹﻗﻧﺎع ،ج2ص465
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اﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج9ص 111وﻳﻼﺣظ أن اﺑن ﻗداﻣﺔ ﻟم
ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺎﺳﺧﺔ ﻵﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ،ﺑﻝ
ﻳﺟﻌﻝ ﺗﺄﺧر آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻣوﺟﺑﺎ َ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﻣوﻣﻬﺎ ﻓﻘط.
اﻧظر ﺗرﺟﻳﺢ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﻠﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻠﻝ ،ﻓﻲ:
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ج2ص269
اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ ،أﺿواء اﻟﺑﻳﺎن ،ج1ص150
اﺑن ﻧﺟﻳم ،اﻟﺑﺣر اﻟراﺋق ،ج4ص146
اﻧظر ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺟﻣﻬور ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﺑﺳﻠوك ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك
ﻟرﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻫﺎﺗﻳن اﻵﻳﺗﻳن ،ﻓﻲ :اﻷﺑﻲ ،اﻟﺛﻣر اﻟداﻧﻲ،
ج1ص 486واﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ ،اﻹﻗﻧﺎع ،ج2ص 465اﺑن ﻗداﻣﺔ،
اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج9ص111
ٕواﻧﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ إن ﻫذا ﻣذﻫب أﻛﺛر اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻣن ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ؛
ﻷن ﻣن اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ – ﻛﺎﻹﻣﺎم اﻟﺟوﻳﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ – ﻣن ذﻫب
ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ إﻟﻰ
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ إن أﻣﻛن ،ﻻ إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﻳﻠﻪ .
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺎﻷﺻوﻟﻳون ﻣﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ طرق دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص إن ﻛﺎن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ :ﻓﻣﻧﻬم ﻣن
ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ إن أﻣﻛن – وﻫو ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺟوﻳﻧﻲ
وﺑﻌض اﻷﺻوﻟﻳﻳن  -وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﻟو
ﻋﻠم اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻣﻧﻬﻣﺎ – وﻫو ﻣذﻫب أﻛﺛر
اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻣن ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ  -وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ إن
ﻋﻠم اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧر ،وﺑﺎﻟﺗرﺟﻳﺢ إن ﻟم ﻳﻌﻠم ذﻟك،
وﻫو ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ .وﻫذا ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن أﻛﺛر اﻷﺻوﻟﻳﻳن
ﻣن ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻳرون أن اﻟﻌﺎم ﻳﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص ﺣﻳﺛﻣﺎ
ﺗواردا ﻣطﻠﻘﺎ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﺎم ﻣﺗﺄﺧ ار واﻟﺧﺎص ﻣﺗﻘدﻣﺎ ،أو ﻛﺎن
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ؛ وﻟﻬذا ﻟﺟﺄوا ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ؛ ﻟﺗﻌﻳﻳن ﻣﺎ ﻳﺑﻧﻰ
ﻋﻣوﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوص اﻵﺧر ﻣﻧﻬﻣﺎ ،وﻟم ﻳﻘوﻟوا ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ وﻟو
ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ؛ وذﻟك ﺣﻳن أن اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻳرون أن اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻣن
اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻳﻧﺳﺦ اﻟﻣﺗﻘدم؛ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﺄﺧر اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﻧﺎﺳﺧﺎ
ﻟﻠﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم؛ وﻟﻬذا ﻗﺎﻟوا ﺑﺟرﻳﺎن اﻟﻧﺳﺦ ﺑﻳن اﻟﻌﺎم
واﻟﺧﺎص إن ُﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻟم ﻳﻘوﻟوا ﺑﺎﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﻟو ﻛﺎن
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ )اﻧظر ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣذاﻫب
ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣوم وﺧﺻوص وﺟﻬﻲ ،ﻓﻲ :أﺑو
اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري ،اﻟﻣﻌﺗﻣد ،ج1ص 422-420واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ،
إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ج2ص 273-272واﻟرازي ،اﻟﻣﺣﺻوﻝ،
ج5ص 548-544واﻟﺑرزﻧﺟﻲ ،اﻟﺗﻌﺎرض واﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن اﻷدﻟﺔ
اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ج2ص.(10
وﻫذا ﻫو اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳن واﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ؛ إذ
ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟراﺟﺢ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻌﻣوم اﻟﻣرﺟوح،
وﻻ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻣرﺟوح ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻌﻣوم اﻟراﺟﺢ أﻳﺿﺎ .أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳن :ﻓﻳﺟﻌﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻌﻣوم
اﻵﺧـر.
اﻟﺷﻳرازي ،اﻟﻠﻣﻊ ،ج1ص35
اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ ،أﺿواء اﻟﺑﻳﺎن ،ج1ص150

)(120

)(121

)(122
)(123
)(124
)(125
)(126

)(127
)(128
)(129
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وﻫو ﻗوﻝ اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬم ﻗﺎﻟوا ﺑﻧﺳﺦ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺗﺄﺧر وﻟم ﻳﻘوﻟوا ﺑﺑﻧﺎء ذﻟك اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻳﻪ )اﻧظر :اﺑن أﻣﻳر
اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج2ص 253واﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﺑداﺋﻊ،
ج3ص197واﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ج1ص(400؛ وﻟﻬذا
ذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺳﺦ آﻳﺔ
اﻟﺑﻘرة ﺑﺂﻳﺔ اﻟطﻼق ﻻ إﻟﻰ ﺗرﺟﻳﺢ آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﻠﻳﻬﺎ  -ﻣﻊ أن
آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬن وﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ آﻳﺔ اﻟطﻼق،
وأن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ واﻟﻣطﻠﻘﺔ،
وﻣﺗﺄﺧرة ﻋن آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة  -وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم ﺑﺗﻘدم إﺣداﻫﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى ،وأن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻧدﻫم ﻳﻧﺳﺦ ﺑﺎﻟﺧﺎص
اﻟﻣﺗﺄﺧر وﻻ ﻳﺑﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻳﻪ .ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲَ " :ﻓَﺄ ﱠﻣﺎ
ﺿ ِﻊ اْﻟ َﺣﻣ ِﻝ إ َذا ﻛﺎن ﺑﻳن ُﻧ ُز ِ
ﺎن
َﻧ ْﺳ ُﺦ ْاﻷَ ْﺷﻬُ ِر ﺑِ َو ْ
وﻝ ْاﻵَﻳﺗَْﻳ ِن َزَﻣ ٌ
ْ
ِ
ﺎص اْﻟ ُﻣﺗَﻘَ ﱢد ُم ﺑﺎْﻟ َﻌﺎ ﱢم اْﻟ ُﻣﺗَﺄ ﱢ
َﺧ ِر ،ﻛﻣﺎ
ﺻﻠُ ُﺢ ِﻟﻠﱠﻧ ْﺳ ِﺦ ،ﻓَ ُﻳ ْﻧ َﺳ ُﺦ اْﻟ َﺧ ﱡ
َﻳ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎص "
ب َﻣ َﺷﺎﻳﺧَﻧﺎ ﺑﺎْﻟﻌ َارقَ ،وَﻻ ُﻳ ْﺑَﻧﻰ اْﻟ َﻌﺎ ﱡم ﻋﻠﻰ اْﻟ َﺧ ﱢ
ﻫو َﻣ ْذ َﻫ ُ
)اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص.(197
أﻣﺎ اﻟﺟﻣﻬور ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﻳﻧﺳﺧون اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﺄﺧر وﻻ اﻟﻌﻛس ،ﺑﻝ ﻳﺑﻧون اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص
ﻣطﻠﻘﺎ وﻟو ﻛﺎن اﻟﺧﺎص ﻣﺗﻘدﻣﺎ واﻟﻌﺎم ﻣﺗﺄﺧ ار )اﻧظر:
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ج1ص 400واﺑن اﻟﺳﺑﻛﻲ ،رﻓﻊ
اﻟﺣﺎﺟب ﻋن ﻣﺧﺗﺻر اﺑن اﻟﺣﺎﺟب ،ج3ص305
واﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﻗواطﻊ اﻷدﻟﺔ ،ج1ص 172واﻵﻣدي ،اﻹﺣﻛﺎم،
ج2ص(343؛ وﻟﻬذا رﺟﺣوا ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻵﻳﺗﻳن – وﻟم ﻳﻧﺳﺧوا
إﺣداﻫﻣﺎ ﺑﺎﻷﺧرى – ﻟﻳـﺑـﻧوا ﻋﺎم ﻣرﺟوﺣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎص
راﺟﺣﻬﻣﺎ؛ ﻓﻳﺧﺻﺻوﻧﻪ ﺑﻪ.
أي ﻋﻧد ﻣن ﻻ ﻳﻘوﻝ ﺑﻧﺳﺦ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﺄﺧر،
ﺑﻝ ﻳﺑﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم؛ ﻓﻳﺟﻌﻝ ذﻟك
اﻟﺧﺎص ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟذﻟك اﻟﻌﺎم ،وﻫم اﻟﺟﻣﻬور ﻏﻳر اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ
)اﻧظر :اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ج1ص 400واﺑن
اﻟﺳﺑﻛﻲ ،رﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟب ﻋن ﻣﺧﺗﺻر اﺑن اﻟﺣﺎﺟب،
ج3ص 305واﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﻗواطﻊ اﻷدﻟﺔ ،ج1ص.(172
أي ٕوان ﻟم ﻳﻌﻠم اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻧﻬﻣﺎ
أي ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ اﻟذﻳن ﻳﻧﺳﺧون اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺗﺄﺧر وﻻ ﻳﺑﻧون اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ اﻟذﻳن ﻳﻧﺑون
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﺄﺧر وﻻ ﻳﻧﺳﺧوﻧﻪ ﺑﻪ
اﻟزرﻛﺷﻲ ،اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﻳط ،ج4ص440-438
ج1ص422-420
وﻫو ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻣن اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻗﺎﻝ رﺣﻣﻪ
اﷲ  " :إذا ﺗﻌﺎرض ﻧطﻘﺎن ﻓﻼ ﻳﺧﻠو إﻣﺎ أن ﻳﻛوﻧﺎ ﻋﺎﻣﻳن أو
ﺧﺎﺻﻳن أو أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ واﻵﺧر ﺧﺎﺻﺎ أو ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻋﺎﻣﺎ ﻣن وﺟﻪ وﺧﺎﺻﺎ ﻣن وﺟﻪٕ ...وان ﻛﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣن
وﺟﻪ وﺧﺎﺻﺎ ﻣن وﺟﻪ ﻓﻳﺧص ﻋﻣوم ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﺑﺧﺻوص اﻵﺧر " )اﻟﺟوﻳﻧﻲ ،اﻟورﻗﺎت ،ص.(23
اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص197
اﻟﻘرطﺑﻲ ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج4ص127
اﻟﺑطﺎﺷﻲ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻝ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔروع واﻷﺻوﻝ،

اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...
)(130
)(131
)(132
)(133
)(134
)(135
)(136
)(137
)(138
)(139
)(140

)(141
)(142
)(143
)(144
)(145
)(146
)(147
)(148

)(149
)(150
)(151
)(152
)(153
)(154

ﻋﺎرف ﻋز اﻟدﻳن ﺣﺳوﻧﻪ

ج4ص277
اﻟﻧﺟﻔﻲ ،ﺟواﻫر اﻟﻛﻼم ،ج32ص276-275
ﻳﻌﻧﻲ ٕوان ﻛﺎن ﻳؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﻣﺄﺧذ ﻫﻲ أوﻻ ..:اﻟﺦ.
اﻟﻧﺟﻔﻲ ،ﺟواﻫر اﻟﻛﻼم ،ج32ص276-275
اﻧظر :اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص197
اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج3ص197
اﻟﻘرطﺑﻲ ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج4ص127
اﻟﺑطﺎﺷﻲ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻝ ،ج4ص277
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ج1ص325
اﻧظر :اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص 54واﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،
اﻻﺳﺗذﻛﺎر ،ج6ص213
اﻧظر :ﻋﺑد اﻟﺑر ،اﻻﺳﺗذﻛﺎر ،ج6ص213ﺣﻳث ﺻرح ﺑﺄن
ﻋﻠﻳﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻪ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔٕ ،واﻻ ﻟﻘﺎﻝ ﺑﻪ.
ﻣﺎ اﻗﺗرﺣﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﺻوﻳر اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻵﻳﺗﻳن ﺑﺄن ﺗﻌﺗد اﻟﻣطﻠﻘﺔ
اﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻣن اﻟوﺿﻊ أو اﻟﻘروء اﻟﺛﻼﺛﺔ  -أﻧﺳب
ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻣﺎ اﻗﺗرﺣﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺟﺻﺎص
رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣن ﺗﺻوﻳر اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺄن ﺗﻌﺗد اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺣﺎﻣﻝ
ﺑﺎﻷﻗراء ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ
اﻟﺟﺻﺎص ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،ج2ص120
ﻳﻌﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﻔرض أن ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻏﻳر ﻣوﺟود ،ﻓﻳﺑﻘﻰ أن
ﻗوﻝ اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ﻏﻳر
ﺻﺣﻳﺢ؛ ﻟﻌدم اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺗﻛﻣﻳﻝ اﻷﺷﻬر ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ.
اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،ج1ص401
اﻧظر ﻣﺛﻼ :اﻟﻣرﻏﻳﻧﺎﻧﻲ ،اﻟﻬداﻳﺔ ،ج2ص31
ﻫذا ﻧص اﻟﺑرزﻧﺟﻲ :ﻣﺗوﻓﻳﺎ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ؛ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوم،
واﻟﺻواب :ﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﻬوﻝ؛ ﻻن
اﻟﻣﺗوﻓﻲ ﻫو اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻻ اﻟزوج.
اﻟﺑرزﻧﺟﻲ ،اﻟﺗﻌﺎرض واﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ج2ص8
ﻛﻣﺎ أن اﻹﺟﻣﺎع ﻣﻧﻌﻘد أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻣﻝ ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ
ﻋدﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ،ﺳواء أﻛﺎن ﻣطﻠﻘﺔ أم ﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﺳﺗدﻻ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻻﺟﻠﻳنَ " :وِﻷ ﱠ
َن
ِ
ِ ِ ِ
َﺟﻠَ ْﻳ ِن َﺟ ْﻣ ًﻌﺎ ﺑﻳن ْاﻵَﻳﺗَْﻳ ِن ﺑِﺎْﻟﻘَ ْد ِر اْﻟ ُﻣ ْﻣ ِﻛ ِن؛
ﻓﻲ اﻻ ْﻋﺗ َداد ﺑِﺄ َْﺑ َﻌد ْاﻷ َ
ِﻷ ﱠ
َﺟ ُﻝ ﺗِْﻠ َك اْﻟ ِﻌ ﱠد ِة أ َْﺑ َﻌ َد،
َن ﻓﻳﻪ َﻋ َﻣ ًﻼ ﺑِ َﺂﻳ ِﺔ ِﻋ ﱠد ِة اْﻟ َﺣَﺑ ِﻝ ْ
إن ﻛﺎن أ َ
ﺎن َﻋ َﻣ ًﻼ ﺑِ ِﻬ َﻣﺎ
َو َﻋ َﻣ ًﻼ ﺑِ َﺂﻳ ِﺔ ِﻋ ﱠد ِة اْﻟ َوَﻓ ِﺎة ْ
إن ﻛﺎن أ َ
َﺟﻠُﻬَﺎ أ َْﺑ َﻌ َد؛ َﻓ َﻛ َ
ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺑِ َﻘ ْد ِر ِْ
اﻹ ْﻣ َﻛ ِ
ﺎن " )اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،
ج3ص.(197
اﻧظر :اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻوﻟﻪ ،ج1ص142
أي اﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟوﺿﻊ
اﺑن ﺣزم ،اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﺎﻵﺛﺎر ،ج10ص29
اﻟرازي ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،ج6ص109
اﻧظر :أﻣﻳر ﺑﺎدﺷﺎﻩ ،ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺣرﻳر ،ج3ص 102واﺑن أﻣﻳر
اﻟﺣﺎج ،اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ج4ص224
اﻧظر :اﺑن ﻗداﻣﺔ ،روﺿﺔ اﻟﻧﺎظر ،ج1ص 248واﺑن
اﻟﻧﺟﺎر ،ﺷرح اﻟﻛوﻛب اﻟﻣﻧﻳر ،ج3ص375
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)(160
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)(167
)(168
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اﻧظر :اﻵﻣدي ،اﻹﺣﻛﺎم ،ج2ص 358واﻧظر ﺗﻔﺻﻳﻝ
اﻟﻣذاﻫب ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻﻳص ﺑﻣذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻓﻲ :اﻟزرﻛﺷﻲ،
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﻳط ،ج2ص 528ﻓﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ واﻟﻌﻼﺋﻲ ،إﺟﻣﺎﻝ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻗواﻝ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،ص84
اﻟظﺎﻫر أن ﻣرادﻩ ﺑﺎﻟﺻﻔﺗﻳن :اﻟوﺿﻊ واﻷﺷﻬر؛ ﻷن اﻟوﺿﻊ
ﺻﻔﺔ اﻟﻌدة ﻓﻲ أﻳﺔ اﻟطﻼق ،واﻷﺷﻬر ﺻﻔﺔ اﻟﻌدة ﻓﻲ آﻳﺔ
اﻟﺑﻘرة.
اﻟﺑطﺎﺷﻲ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻝ ،ج4ص277
اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،ج1ص440
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،ج7ص54
اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،ج1ص401
اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ،اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻛﺑرى ،ج5ص79
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ج1ص138
اﻟﻧﺟﻔﻲ ،ﺟواﻫر اﻟﻛﻼم ،ج32ص276
أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ج4ص1647
وﻳﻼﺣظ ﻫﻬﻧﺎ أن ﻣن اﻷﻗدﻣﻳن ﻣن اﻟﻔرﻳﻘﻳن ﻣن ﻧﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن
ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻣﺛﻼ إظﻬﺎر اﻟﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ اﻟزوج اﻟذي
وﻓﻰ ﺑﻌﻬدﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﻣﺎت ﻋﻧﻬﺎ )اﻧظر ﻣﺛﻼ :اﻟﻣرﻏﻳﻧﺎﻧﻲ،
اﻟﻬداﻳﺔ ،ج2ص .(31وﻟﻛن أﺣدا ﻣن ﻫؤﻻء ﻟم ﻳﺟﻌﻝ ﻫذا
اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌدة ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺢ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد
اﻷﺟﻠﻳن – ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺎﺻرون  -وﻻ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗرك
اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ – وأﻋﻧﻲ ﻣن ﻫؤﻻء ﻣن ﻗﺎﻝ
ﺑﻬذا اﻟﻘوﻝ أﻳﺿﺎ أو رﺟﺣﻪ – وﻫذا ﻣﺎ ﻋﻧﻳﺗﻪ ﺑﺄن أﺣدا ﻣن
اﻷﻗدﻣﻳن ﻟم ﻳﺳﺑق ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن إﻟﻰ ﺗرﺟﻳﺢ ﻫذا اﻟﻘوﻝ
ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﺣﺎت ،واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم.
ﻗﻠت :ﻫذا اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﻌﻘوﻝ ،ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻣﻔﺎد ﺣدﻳث
ﺳﺑﻳﻌﺔ اﻷﺳﻠﻣﻳﺔ – ﻛﻣﺎ ﻧﻔﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺗن ﻫذا اﻟﺑﺣث – ﻓﻘد
اﻣﺗﻧﻊ اﻟﺗﻌوﻳﻝ ﻋﻠﻳﻪ واﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻳد ﻗوﻝ ﻋﻠﻲ واﺑن
ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن .وﻫذا ﺣﺗﻰ ﻟو ﻓرض
أن اﻟﺣدﻳث ﺑﻠﻐﻬﻣﺎ وأﺻ ار ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬﻣﺎ؛ ﻓﻛﻳف
واﻟظﺎﻫر أن اﻟﺣدﻳث ﻟم ﻳﺑﻠﻐﻬﻣﺎ ،وأﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﺑن ﻋﺑﺎس
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ رﺟﻊ ﻋن ﻗوﻟﻪ ؟!.
ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
ص194 -193
ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ،أﺣﻛﺎم اﻧﺣﻼﻝ ﻋﻘد اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌراﻗﻲ ،ص 259-258ﻧﻘﻼ ﻋن :ﻟﻳﻠﻰ
اﻟزوﺑﻌﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ص 195ﻓﻠم
أﺟد ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻗدرت ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﺑﺣث
اﻟﺟﻧدي ،ﻋدة اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻘب اﻟﻔراق أو اﻟطﻼق ،ص164
ﻷن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺣدﻳث اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﺻرﻳﺢ واﺟب ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع،
وﺗرك اﻟواﺟب ﺣرام.
ﻣﻊ أن ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺣق اﻟﺣﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗﺑﻝ
اﻟدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ – ﻻ ﺗﻛون ﺗﻌﺑدا ﻣﺣﺿﺎ إﻻ أن ﻟو ﻟم ﻧﺟﻌﻝ ﻣن
إظﻬﺎر اﻟﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ﻣراﻋﺎةَ ﺣﻔﻳظﺔ اﻷﺣﻣﺎء ،وﻻ
َ
ِ
إظﻬﺎر اﻟﺣزن ﻋﻠﻰ ﻓَـ ْﻘـد اﻟزوج .وﻣﻊ أن
ﻧﻌﻣﺔ اﻟزواج ،وﻻ
َ

دراﺳﺎت ،ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﺟﻠّد  ،43ﻣﻠﺣق 2016 ،4
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ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﻫو دﻝ ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن ﻛون ﻫذﻩ اﻷﻣور اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ،وأن اﻟﻌدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻟذﻟك ﺗﻌﺑد
ﻣﺣض.
أي اﻟﻣدﺧوﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﺋﻝ
أي أﻗراؤﻫﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدة اﻟﻣطﻠﻘﺔ؛ وﻫذا ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن
ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻳﺗرﺑﺻن ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن ﺛﻼﺛﺔ ﻗروء " دﻝ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠك اﻷﻗراء اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرف ﺑراءة اﻟرﺣم ﻓﻲ
ﺣق ﻛﻝ ﻣن ﻓﺎرﻗﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،ﺳواء ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﺑﻣوت أم ﺑطﻼق.
أي وﺗﻣﺿﻲ أﻗراؤﻫﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻷﺷﻬر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﻫﻲ ﻋدة اﻟوﻓﺎة
وﻫو اﻷﺷﻬر اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرة اﻷﻳﺎم
اﻟﺑﻬوﺗﻲ ،ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ،ج5ص411
ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
ص194
وﻫو اﻟﻧﻛﺎح ﻗﺑﻝ اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة
اﻟﻣرﻏﻳﻧﺎﻧﻲ ،اﻟﻬداﻳﺔ ،ج2ص32
واﻟواﻗﻊ أن ﻋﻠﻳﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ – وﻫو اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن
– ﺗزوج ﺑﻌد ﺳﻳدﺗﻧﺎ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺗﺳﻊ ﻟﻳﺎﻝ
ﻓﻘط )اﻧظر :أﺑو طﺎﻟب اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺣﺎرﺛﻲ ،ﻗوت اﻟﻘﻠوب ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺑوب ،ح2ص.(408
وﺑﻬذا ﺗﺧرج اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗد
ﺗﻌﺟﻳﻝ اﻟزواج ﻣﺻﻠﺣﺔٌ ﻧﺎﺟزة
ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﺗﻌﺑدا ،وﻟو اﻗﺗﺿﺗﻬﺎ
َ
ﻻ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ أرﺟﺢ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﺳﺗﺑراء اﻟرﺣم
ﻧﺑﻳﻠﺔ ﺻﻳﺎم ،اﻵﺛﺎر ﻋﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ،
ص49
ﻧﺑﻳﻠﺔ ﺻﻳﺎم ،اﻵﺛﺎر ﻋﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ،
ص49
وﻳﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ﻗوﻝ ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺗروي ﻋن اﻟﻧﺑﻲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم " :وأﻣرﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗزوج إن ﺑدا ﻟﻲ ".
وذﻟك ﻗوﻟﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺳوق ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻌﺑﺎرﺗﻪ :وﻗد اطﻠﻌت ﻋﻠﻰ
ﺗرﺟﻳﺢ ﻗﻳـّم ﺑﻬذا اﻟﺻدد ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻳﻘوﻝ
ﻓﻳﻪ)" ..:ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،ص.(194
ﺛم ﺳﺎﻗت طﻌوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺑدون أي ﺗﻌﻘﻳب أو
اﺳﺗدراك ﻋﻠﻳﻪ.
أﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧﺑﻳﻠﺔ ﺻﻳﺎم ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ٕوان ﺧﺎﻟف ﻧص ﺣدﻳث ﺳﺑﻳﻌﺔ
ﻓرﺟﺣت اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺟرؤ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺟﺗ أر
ﻋﻠﻳﻪ ﻧظﺎم اﻟدﻳن وﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ ﻣن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣدﻳث
وردﻩ ،ﺑﻝ اﻛﺗﻔت ﺑﺗرك ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ واﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺣﻬﺎ،
ٕوان أوردﺗﻪ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ أدﻟﺔ اﻟﺟﻣﻬور اﻟذﻳن ﺧﺎﻟﻔﺗﻬم ﻓﻳﻣﺎ
ﱠﺣـﺗْﻪ .وﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن ﻣﺟﺎﻓﺎة ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ
رﺟ َ
اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻛﻧت
ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻲ أﻛﺎد أﻋذرﻫﺎ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻣﻬﺎ وﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺑدأ
أﻣرﻫﺎ ،إﻻ أﻧﻧﻲ ﻻ أﻋذر ﻣﺷرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺎزن
اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻫﻧﻳﺔ ،ﻋﻣﻳد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻓﻲ ﻏزة ،وﻻ أﻋذر ﻣﻧﺎﻗﺷﻳﻬﺎ اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﺷوﻳدح ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ

)(186
)(187

)(188

)(189
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اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،واﻟدﻛﺗور ﻣﺎﻫر اﻟﺳوﺳﻲ رﺋﻳس ﻗﺳم
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ؛ إذ ﻛﺎن ﻣن واﺟب ﻫؤﻻء اﻟﻔﺿﻼء أن ﻻ
ﻳﺟﻳزوا ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن ﻣﺟﺎﻧﺑﺔ اﻟﺣق
اﻟظﺎﻫر ،وﻣﺟﺎﻓﺎة اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗرﺟﻳﺢ.
ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ،أﺣﻛﺎم اﻧﺣﻼﻝ ﻋﻘد اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌراﻗﻲ ،ص 261-260ﻧﻘﻼ ﻋن :ﻟﻳﻠﻰ
اﻟزوﺑﻌﻲ ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ص196
وﻫذا ﻏﻳر رﺟوع طرق اﻟﺣدﻳث اﻟﺿﻌﻳف إﻟﻰ راو واﺣد ﻣﺗﻬم
ﻓﻲ ﺿﺑطﻪ أو ﻓﻲ ﻋداﻟﺗﻪ؛ ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟطرق اﻟﻣﺗﻌددة ﻻ ﺗﺻﻠﺢ
ﺣﻳﻧﺋذ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻘوﻳﺔ ﻫذا اﻟﺣدﻳث؛ وﻟﻬذا ﻣﻳز ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﻳث
ﺑﻳن رﺟوع اﻟطرق ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ راو ﺿﻌﻳف ،ورﺟوﻋﻬﺎ إﻟﻰ راو
ﺛﻘﺔ )اﻧظر :أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ،اﻟﺑﺎﻋث اﻟﺣﺛﻳث ﺷرح
اﺧﺗﺻﺎر ﻋﻠوم اﻟﺣدﻳث ﻻﺑن ﻛﺛﻳر ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ،
ﺑﻳروت ،ص 162ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻳﻪ :واﻟﻐرﻳب " :ﻣﺎ ﺗﻔرد ﺑﻪ
واﺣد ،وﻗد ﻳﻛون ﺛﻘﺔ وﻗد ﻳﻛون ﺿﻌﻳﻔﺎ ،وﻟﻛﻝ ﺣﻛﻣﻪ .ﻓﺈن
اﺷﺗرك اﺛﻧﺎن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ رواﻳﺗﻪ ﺳﻣﻲ ﻋزﻳ از " .واﻧظر ﻫذا
اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ :اﻟﺳﻳوطﻲ ،ﺟﻼﻝ اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن
أﺑﻲ ﺑﻛر ،ﺗدرﻳب اﻟراوي ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑداﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف،
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،اﻟرﻳﺎض ،ج2ص. (181
اﻧظر :اﻟزرﻛﺷﻲ ،اﻟﻧﻛت ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح،
ج1ص 266ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻳﻪ " :وﺟدﻧﺎ أﺣﺎدﻳث ﻓﻲ اﻟﺻﺣﻳﺣﻳن
ﻻ ﻳروﻳﻬﺎ إﻻ راو واﺣد ﻓﻲ ﻣرات ﻣﺗﻌددة ،ﻛﺣدﻳث )إﻧﻣﺎ
اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎت( ".
ﻓﺈن ﻗﻳﻝ :ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ إﻣﺎم ﻣن أﺋﻣﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،وﻻ
ﻛذﻟك ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم؛ ﻓﻘُﺑﻝ ﻟذﻟك ﻣﺎ ﺗﻔرد ﺑﻪ ﻋﻣر،
وﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﻣﺎ ﺗﻔردت ﺑﻪ ﺳﺑﻳﻌﺔ .ﻗﻠﻧﺎ :إذا اﺳﺗوى اﻟﺻﺣﺎﺑﻳﺎن ﻓﻲ
ﺿﺑط ﻣﺎ ﻳروﻳﻪ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم،
ﻓﻼ ﺗﺄﺛﻳر ﻟﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻠم واﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌد ذﻟك؛ ﻷن
ﻣدار ﻗﺑوﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟراوي – ﺑﻌد ﻋداﻟﺗﻪ – ﻻ
ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺗﻪ وﺟﻼﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم.
ٕوان ﻗﺻد ﻧظﺎم اﻟدﻳن ﺑﺟواز ﺣﺻوﻝ اﻟﺗوﻫم ﻣﻧﻬﺎ أن ُﻳـْﻠ ِﻣ َﺢ
إﻟﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻌﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﺣﻳن ﺷك ﻓﻲ ﺿﺑط
ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﻗﻳس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ روﺗﻪ ﻟﻪ ﻣن أن
رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻟم ﻳﻔرض ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ وﻻ ﺳﻛﻧﻰ
ﺑﻌدﻣﺎ طﻠﻘﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﻗوﻟﺗﻪ اﻟﻣﺷﻬورة " :ﻻ ﻧدع
ﻛﺗﺎب رﺑﻧﺎ ﺑﻘوﻝ اﻣرأة ﻻ ﻧدري ﺣﻔظت أو ﻧﺳﻳت ")أﺧرﺟﻪ اﺑن
ﺣﺑﺎن ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﺑﺗﺣﻘﻳق ﺷﻌﻳب اﻷرﻧﺎؤوط ،ج10ص63
وﻗﺎﻝ ﺷﻌﻳب اﻷرﻧﺎؤوط :إﺳﻧﺎدﻩ ﺻﺣﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺷرطﻬﻣﺎ( .ﻓﻬو
ﺑذﻟك ﻳﺗﺷﺑﱠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺳﺑﻳﻌﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺣﺎﻝ ﻋﻣر
وﻫﻳﻬﺎت
ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻣﻊ ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﻗﻳس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ،
َ
ﻟﻪ ذﻟك؛ ﻓﺈن ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ إذا ﺷك ﻓﻲ ﺣﻔظ ﺻﺣﺎﺑﻳﺔ
ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺷك ﻓﻲ اﻟﺣﻔظ أﺻﻼ وﻗﺎﻋدة ﻓﻲ
ﻛﻝ ﺻﺣﺎﺑﻳﺔ أو اﻣرأة ﺗروي ﺣدﻳﺛﺎ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
وﺳﻠم .ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ إﻧﻣﺎ ﺷك ﻓﻲ ﺣﻔظ ﻓﺎطﻣﺔ
ﻟﻣﺎ ﺛﺑت ﻣن ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔظ واﻟﺿﺑط ﺣﻘﺎ وواﻗﻌﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ

ﻋﺎرف ﻋز اﻟدﻳن ﺣﺳوﻧﻪ

اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض...
أﺣﺎدﻳﺛﻬﺎ – ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﺑن ﺣﺟر ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري،
ج9ص - 481أطﻠﻘت ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻘﻳﻳد ،أو ﻋﻣﻣت ﻓﻲ
ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺧﺻﻳص ،وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘﻊ ﻟﺳﺑﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻫذا
رأﺳﺎ .وأﻣﺎ أن ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺑﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻫذا ﺧﺎﻟﻔت ﻋﻣوم آﻳﺔ اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ
ﺳورة اﻟﺑﻘرة؛ ﻓﻬﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺗﻘدح؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ ﺗﺧﺻﻳص
ﻋﺎم اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ – وﻟو آﺣﺎدﻳﺔ – وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﻛر ﻋﻧد أي
ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء .ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﻟﻔت ﺑﻣﺎ روﺗﻪ ظﺎﻫر اﻟﻘرآن
ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺑﻘرة ،ﻓﻘد واﻓﻘت ﺑﻪ ظﺎﻫر اﻟﻘرآن ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟطﻼق؛
ﻓﻠم ﺗﻛن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟظﺎﻫر اﻟﻘرآن ﻟذﻟك ﻣن ﻛﻝ وﺟﻪ ،ﺑﻝ ﻣن
وﺟﻪ دون وﺟﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘﻊ ﻟﻔﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﻗﻳس رﺿﻲ اﷲ

اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
إﺑراﻫﻳم ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،دار اﻟدﻋوة
اﻷﺑﻲ ،ص ،اﻟﺛﻣر اﻟداﻧﻲ ،ﺑﻳروت ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ،اﻟﺑﺎﻋث اﻟﺣﺛﻳث ﺷرح اﺧﺗﺻﺎر ﻋﻠوم اﻟﺣدﻳث ﻻﺑن
ﻛﺛﻳر ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻹﺳﻧوي ،ج1400) ،ﻫـ( ،اﻟﺗﻣﻬﻳد ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻫﻳﺗو ،ط،1
ﺑﻳروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻹﺳﻧوي ،ج (1999) ،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳوﻝ ﺷرح ﻣﻧﻬﺎج اﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﺑﻳﺿﺎوي،
ط ،1ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ،م1985) ،م( ،إرواء اﻟﻐﻠﻳﻝ ،ط ،2ﺑﻳروت ،اﻟﻣﻛﺗب
اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻵﻣدي ،س1404) ،ﻫـ( اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻷﺣﻛﺎم ،ﺗﺣﻘﻳق ﺳﻳد
اﻟﺟﻣﻳﻠﻲ ،ط ،1ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ
اﺑن أﻣﻳر اﻟﺣﺎج ،م1999) ،م( اﻟﺗﻘرﻳر واﻟﺗﺣﺑﻳر ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑداﷲ
ﻣﺣﻣود ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
أﻣﻳر ﺑﺎدﺷﺎﻩ ،م ،ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺣرﻳر ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﺑﺧﺎري ،ع1418) ،ﻫـ( ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑداﷲ ﻋﻣر ،ط،1
ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﺑﺧﺎري ،م1987) ،م( ،ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﺗﺣﻘﻳق وﺗﻌﻠﻳق ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﻐﺎ،
ﺑﻳروت ،دار اﺑن ﻛﺛﻳر
اﻟﺑرزﻧﺟﻲ ،ع1996) ،م( ،اﻟﺗﻌﺎرض واﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن اﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ،
ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﺑزدوي ،ع ،أﺻوﻝ اﻟﺑزدوي ،ﻛراﺗﺷﻲ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎوﻳد ﺑرس
اﻟﺑﺷري ،م1983) ،م( ،ﻣﻛﻧون اﻟﺧزاﺋن وﻋﻳون اﻟﻣﻌﺎدن ،ﻣطﺎﺑﻊ ﺳﺟﻝ
اﻟﻌرب ،ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ،ﻣﻧﺷورات و ازرة اﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ
اﻟﺑﺻري ،م1403) ،ﻫـ( اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺣﻘﻳق ﺧﻠﻳﻝ
اﻟﻣﻳس ،ط ،1ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﺑطﺎﺷﻲ ،م1985) ،م( ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻝ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔروع واﻷﺻوﻝ،
ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ،ﻣﻧﺷورات و ازرة اﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ
اﻟﺑﻬوﺗﻲ ،م1402) ،ﻫـ( ،ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ،ﺗﺣﻘﻳق ﻫﻼﻝ ﻣﺻﻳﻠﺣﻲ،
ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر

ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔت ﺑﻣﺎ روﺗﻪ ظﺎﻫر اﻟﻘرآن ﻓﻲ آﻳﺔ ،ﺑدون أن
ﺗﻛون واﻓﻘت ﺑﻪ ظﺎﻫر اﻟﻘرآن ﻓﻲ آﻳﺔ أﺧرى؛ ﻓﺎﻓﺗرﻗت اﻟﺣﺎﻝ
ﻟذﻟك ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﻓﺎطﻣﺔ ،وﺛﺑت ﺿﺑط ﺳﺑﻳﻌﺔ ﺑﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
روﺗﻪ ﻟظﺎﻫر اﻟﻘرآن ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟطﻼق.
) (190وذﻟك ﻷن ﻧظﺎم اﻟدﻳن اﺳﺗدﻝ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﻳن
وﺗرﺟﻳﺣﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻫذﻩ وأﻳﺔ اﻟوﻓﺎة
ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،ﻣﻊ أن ﻫذا اﻟﺟﻣﻊ ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻳم ﻟﻪ  -ﺑداﻫﺔ -
إﻻ أن ﻟو ﺟﻌﻝ آﻳﺔ اﻟطﻼق ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ أﻳﺿﺎ.

اﻟﺑﻳﻬﻘﻲ ،أ1344) ،ﻫـ( اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى ،ط ،1ﺣﻳدر آﺑﺎد اﻟﻬﻧد ،ﻣﺟﻠس
داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ
اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ ،س1416) ،ﻫـ( ،ﺷرح اﻟﺗﻠوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ ،ﺗﺣﻘﻳق
زﻛرﻳﺎ ﻋﻣﻳرات ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ،أ1386) ،ﻫـ( ،اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻛﺑرى ،ﺗﺣﻘﻳق ﺣﺳﻧﻳن ﻣﺣﻣد
ﻣﺧﻠوف ،ط ،1ﺑﻳروت ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﺟﺻﺎص ،أ1405) ،ﻫـ( ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻗﻣﺣﺎوي،
ﺑﻳروت ،دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺟﻧدي ،أ1995) ،م( ،ﻋدة اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻘب اﻟﻔراق أو اﻟطﻼق ،اﻟﻣﺣﻠﺔ
اﻟﻛﺑرى ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﺟﻧدي ،أ2005) ،م( ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء ،اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﺟوﻳﻧﻲ ،ع ،اﻟورﻗﺎت ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف ﻣﺣﻣد
اﺑن ﺣﺑﺎن ،م1993) ،م( ،ﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﺗﺣﻘﻳق ﺷﻌﻳب اﻷرﻧﺎؤوط ،ط،2
ﺑﻳروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﺣﺑﻧﻛﺔ ،ع2007) ،م( ،ﺿواﺑط اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ط ،8دﻣﺷق ،دار اﻟﻘﻠم
اﺑن ﺣﺟر ،أ ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﺑﺎز وﻣﺣﻣد اﻟدﻳن
اﻟﺧطﻳب ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﺑن ﺣزم ،ع ،اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﺎﻵﺛﺎر ،ﺗﺣﻘﻳق أﺣﻣد ﺷﺎﻛر ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﺧرﺷﻲ ،م ،ﺷرﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﻳﻝ ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟدردﻳر ،أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ،اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﻳﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻳش ،دار اﻟﻔﻛر ،ﺑﻳروت
اﻟرازي ،م1400) ،ﻫـ( اﻟﻣﺣﺻوﻝ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺻوﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق طﻪ ﺟﺎﺑر
اﻟﻌﻠواﻧﻲ ،ط ،1اﻟرﻳﺎض ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد
اﻟرازي ،م1995) ،م( ،ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣود ﺧﺎطر ،طﺑﻌﺔ
ﺟدﻳدة ،ﺑﻳروت ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون
اﻟرازي ،م2000) ،م( ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ اﻟﻐﻳب ،ﺑﻳروت ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟرﻣﻠﻲ ،م1984) ،م( ،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟزرﻛﺷﻲ ،م2000) ،م( اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﻳط ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺗﺎﻣر،
ط ،1ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟزرﻛﺷﻲ ،م1998) ،م( ،اﻟﻧﻛت ﻋﻠﻰ اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﺗﺣﻘﻳق زﻳن
اﻟﻌﺎﺑدﻳن ﻓرﻳﺞ ،ط ،1اﻟرﻳﺎض ،أﺿواء اﻟﺳﻠف
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زﻛرﻳﺎ ﺑن ﻏﻼم اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ )2002ﻫـ( ،أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ أﻫﻝ
اﻟﺣدﻳث ،ط ،1دار اﻟﺧراز
زﻳدان ،ع2000) ،م( ،اﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرأة وﺑﻳت اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ط ،2ﺑﻳروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ.
اﺑن اﻟﺳﺑﻛﻲ ،ع1999) ،م( ،رﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟب ﻋن ﻣﺧﺗﺻر اﺑن
اﻟﺣﺎﺟب ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻠﻲ ﻣﻌوض وﻋﺎدﻝ ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود ،ط،1
ﺑﻳروت ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب
اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،م ،أﺻوﻟﻪ ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،م ،اﻟﻣﺑﺳوط ،ﺗﺣﻘﻳق أﺑو اﻟوﻓﺎ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻛراﺗﺷﻲ ،إدارة
اﻟﻘرآن واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
اﺑن ﺳﻌد ،م1986) ،م( ،اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى ،ﺗﺣﻘﻳق إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس،
ط ،1ﺑﻳروت ،دار ﺻﺎدر
اﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ ،م )1999م( ﻗواطﻊ اﻷدﻟﺔ ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﺣﻣد،
ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﺳﻳوطﻲ ،ج1993) ،م( ،اﻟدر اﻟﻣﻧﺛور ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﺳﻳوطﻲ ،ج ،ﺗدرﻳب اﻟراوي ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑداﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف،
اﻟرﻳﺎض ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﺣدﻳﺛﺔ
اﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ ،م1415) ،ﻫـ( ،اﻹﻗﻧﺎع ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺗب اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت،
ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﺷرﺑﻳﻧﻲ ،م ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ ،م1995) ،م( أﺿواء اﻟﺑﻳﺎن ﻓﻲ إﻳﺿﺎح اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن،
ط ،1ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،م1999) ،م( إرﺷﺎد اﻟﻔﺣوﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق أﺣﻣد ﻋزو ﻋﻧﺎﻳﺔ،
دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،م ،ﻧﻳﻝ اﻷوطﺎر ،إدارة اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﻳرﻳﺔ
اﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ ،ع1409) ،ﻫـ( ،اﻟﻣﺻﻧف ،ﺗﺣﻘﻳق ﻛﻣﺎﻝ اﻟﺣوت،
اﻟرﻳﺎض ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد
اﻟﺷﻳرازي ،إ2003) ،م( اﻟﻠﻣﻊ ،ط ،2ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ ،م1986) ،م( ،إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺋﻝ ﺷرح ﺑﻐﻳﺔ اﻵﻣﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳﻳن وﺣﺳن اﻻﻫدﻝ ،ط ،1ﺑﻳروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻟطﺑري ،م2000) ،م( ،ﺗﻔﺳﻳرﻩ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻝ
اﻟﻘرآن ،ﺗﺣﻘﻳق أﺣﻣد ﺷﺎﻛر ،ﺑﻳروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ،م ،اﻟﻠﻣﻌﺔ اﻟدﻣﺷﻘﻳﺔ ،ط ،1ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟف اﻟدﻳﻧﻳﺔ
اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،ع1407) ،ﻫـ( ،اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،ط،1
ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،ع2000) ،م( ،اﻻﺳﺗذﻛﺎر ،ﺗﺣﻘﻳق ﺳﺎﻟم ﻋطﺎ وﻣﺣﻣد
ﻋﻠﻲ ﻣﻌوض ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ،م ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

اﻟﻌطﺎر ،ح1420) ،ﻫـ( ،ﺣﺎﺷﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻣﻊ ،ط ،1ﺑﻳروت،
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﺋﻲ ،خ1407) ،ﻫـ( ،إﺟﻣﺎﻝ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻗواﻝ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،ﺗﺣﻘﻳق
ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻷﺷﻘر ،ط ،1اﻟﻛوﻳت ،ﺟﻣﻌﻳﺔ إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث
اﻟﻐزاﻟﻲ ،م1997) ،م( اﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺻوﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد
ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻷﺷﻘر ،ط ،1ﺑﻳروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﺑن ﻗداﻣﺔ ،ع1405) ،ﻫـ( ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻔﻛر
اﺑن ﻗداﻣﺔ ،م1399) ،ﻫـ( روﺿﺔ اﻟﻧﺎظر ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟﺳﻌﻳد،
ط ،2اﻟرﻳﺎض ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺳﻌود
اﻟﻘرطﺑﻲ ،م2006) ،م( ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑداﷲ
اﻟﺗرﻛﻲ وﻣﺣﻣد ﻋرﻗﺳوﺳﻲ ،ط ،1ﺑﻳروت ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ع1982) ،م( ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟﻳﻠﻰ اﻟزوﺑﻌﻲ2007) ،م( ،أﺣﻛﺎم اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ط،2
ﻋﻣﺎن ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق
اﺑن ﻣﺎزﻩ ،ب ،اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ،دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﻣﻧﺻور )2007م( ،ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌﻣوم ﺑﺎﻟﺳﻳﺎق ﻋﻧد
اﻷﺻوﻟﻳﻳن وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻔﻘﻬﻲ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻌدد 2007 ،2م ص-11
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اﻟﻣرﻏﻳﻧﺎﻧﻲ ،ع ،اﻟﻬداﻳﺔ ﺷرح اﻟﺑداﻳﺔ ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج ،ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ،
ﺑﻳروت ،دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
اﺑن ﻣﻠك ،ع2004) ،م( ،ﺷرح ﻣﻧﺎر اﻷﻧوار ،ط ،1ﺑﻳروت ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﺑن ﻣﻧﺻور ،س ،(1982) ،ﺳﻧﻧﻪ ،ﺗﺣﻘﻳق ﺣﺑﻳب اﻟرﺣﻣن اﻷﻋظﻣﻲ،
ط ،1اﻟﻬﻧد ،اﻟدار اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ
اﺑن ﻣﻧظور ،م ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ط ،1ﺑﻳروت ،دار ﺻﺎدر
ﻧﺑﻳﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﻳﺎم2007) ،م( ،اﻵﺛﺎر ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ
زوﺟﻬﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﺑﺈﺷراف د .ﻣﺎزن اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻫﻧﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻏزة
اﺑن اﻟﻧﺟﺎر ،م1997) ،م( ،ﺷرح اﻟﻛوﻛب اﻟﻣﻧﻳر ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد
اﻟزﺣﻳﻠﻲ وﻧزﻳﻪ ﺣﻣﺎد ،ط ،2ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﻳﻛﺎن
اﻟﻧﺟﻔﻲ ،م ،ﺟواﻫر اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﺷرح ﺷراﺋﻊ اﻹﺳﻼم ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣود
اﻟﻘوﺟﺎﻧﻲ ،ط ،7ﺑﻳروت ،دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
اﺑن ﻧﺟﻳم ،اﻟﺑﺣر اﻟراﺋق ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ،أ1986) ،م( ﺳﻧﻧﻪ ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﻏدة ،ﻣذﻳﻠﺔ
ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺣﻠب ،ﻣﻛﺗب اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
أﺑو ﻧﻌﻳم ،أ1405) ،ﻫـ( ،ﺣﻠﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺎء ،ﺑﻳروت ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ
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Fundamentalism Roads in the Pay Discrepancy Evidence in Several Death
Fundamentalist Study to Say Bobad Term
* Aref Ezzedine Hassounah

ABSTRACT
It appeared in some academic letters of jurisprudence in this day and age a recent call to revive say
;Bobad term in determining the waiting period for several pregnant women whose husband has died
taking the doctrine of Shiite and Ibadi and the lack of Sunnis.
If this is not to say Bobad-term seriousness of the outcome, the risk in daring to correct year explicit
prelude to the selection of that speech and weighted, hence, the theme of this research is to defend the
Sunnah to clarify ways fundamentalists in pay opposes evidence in several of death in a way shows
the weakness to say Bobad term leave what is true of the year in question.
I was keen on this research to argue the most likely to say Bobad term of contemporary discussing.
KEYWORDS: Waiting Period for pregnant woman by the deceased, and opposes weighting, farterm, modern Sabieh Aloslmah

ابن منظور ،لسان العرب ،ج3ص(1)281
ابراھيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج2ص(2)587
الرازي ،مختار الصحاح ،ص(3)467
ابراھيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج2ص )(4
(5)587
الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص190
الشربيني ،مغني المحتاج ،ج3ص(6)384
زيدان ،المفصل في أحكام المرأة ،ج9ص(7)121
رُويَتْ في عدة المتوفى عنھا زوجھا الحامل أحاديثُ أخرى غير حديث سبيعة ،إال أنھا جميعا أحاديث ضعيفة ،أو شديدة الضعف؛ ولھذا أضربنا عن ذكرھا ،وبخاصة أن من شرط التعارض بين األدلة أن تكون األدلة صحاحا أو حسانا يصح االحتجاج بھا )انظر ھذه األحاديث في :الطبري في تفسيره ،ج23ص 454وسعيد بن منصور ،سننه ،ج1ص 396وابن حجر ،فتح الباري ،ج8ص 654واأللباني ،إرواء الغليل ،ج7ص(8).(197
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المغازي ،باب فضل من شھد بدرا ،ج4ص1466برقم  3770ومسلم في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا وغيرھا بوضع الحمل ،ج2ص 1122برقم (9)1484
أي قال أبو سلمة معترضا على فتوى ابن عباس للرجل الذي سأله(10).
((11).
قلت :وھذه الرواية من دالئل رجوع ابن عباس رضي ﷲ عنھما عن قوله بأبعد األجلين؛ ألن من المستبعد جدا أن يبلغه عن أم سلمة خبر سبيعة – رضي ﷲ عنھم – ثم ال يقول به ويبقى مصرا على قوله األول؛ ولعله لھذا نسب كثير من العلماء إلى ابن عباس رضي ﷲ عنھما رجوعَه عن ھذا القول )انظر مثال :ابن عبد البر ،االستذكار ،ج6ص213
ت( .وفي رواية للبخاري) :فوضعت بعد موته بأربعين ليلة( .وفي أخرى للنسائي) :بعشرين ليلة أو خمس عشرة( .وفي رواية للترمذي والنسائي) :فوضعت بعد وفاة زوجھا بثالثة وعشرين يوما( .والبن ماجه) :بضع وعشرين( .وفي ذلك روايات أخرُ مختلفةٌ قال في الفتح بعد أن ساقھا :والجمع بين ھذه الروايات متعذر؛ التحاد القصة ،ولعل ھذا ھو السر في إبھام من أبھم المدة ] كما في رواية :فلم تنشب أن وضعت حملھا بعد وفاته [؛ إذ محل الخالف أن تضع لدون أربعة أشھر وعشر ،وھنا كذلك؛ فأقل ما قيل في ھذه الروايات نصف شھر ،وأما ما وقع في بعض الشروح  -أن في البخاري عشر ليال وفي رواية للطبراني ثمان أو سبع  -فھو في مدة إقامتھا بعد الوضع إلى أن استفتت النبي صلى ﷲ عليه وآله وسلم ال في مدة بقية الحمل ،وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شھران ،وبغيره ] أي بغير التصريح [ دون أربعة أشھر "(12).
وفي نيل األوطار للشوكاني ،ج7ص " :54وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه من حديث أبي السنابل أن سبيعة وضعت بعد موت زوجھا بثالثة وعشرين يوما " .وفيه أيضا " :وفي رواية ألحمد) :فلم أمكثْ إال شھرين حتى وضع ُ
فأنْكحَھا :أي أذن لھا أن تتزوج .على ما ذكره الدكتور البغا في تحقيقه لصحيح البخاري(13) .
أخرج ھذه الرواية البخاري في صحيحه ،كتاب التفسير ،باب أوالت األحمال أجلھن أن يضعن حملھن ،ج4ص 1864برقم 4626ومسلم في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا وغيرھا بوضع الحمل ،ج2ص 1122برقم  1485ولكن في رواية مسلم :أن سبيعة " نفِسَتْ بعد وفاة زوجھا بليال " .ولم يقل :بأربعين ليلة .وقد علق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه ﷲ في تحقيقه لصحيح مسلم بقوله) " :بعد وفاة زوجھا بليال( قيل إنھا شھر وقيل إنھا خمسون وعشرون ليلة وقيل دون ذلك "(14) .
)فقال وﷲ ما يصلح (..القائل ھو أبو السنابل نفسه رضي ﷲ عنه على ما ذكره البغا في تحقيقه لصحيح البخاري(15).
ﷲ علَ ْيهِ و لَّم ف ِي م اء الْي َْوم الَّذِي قَال لَھَا فِيهِ أَبُو السَّ نَابِل مَا قَالَ ،ويُمْكِن الْجمْع بيْنھمَا أ َنْ يُ ْحمَل ق َْولھَا حِين أَم يْت ل َى إ ادَة وقْت تَوجُّھھَا ،و َال يَلْزَم ِم ْنهُ أَنْ يكُون ذَ لِك فِي الْي َْوم الَّذِي قَال لَھَا فِيهِ مَا قَال )انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ج9ص 473وانظر أيضا :الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص(16).(54
صلَّى َّ
ﷲ عَ لَ ْيهِ َو َسلَّمَ( ،ق َدْ يُخَالِف فِي الظَّاھِر ق َْوله فِي رِوَ ايَة الزُّ ھْرِ ِّ
ي الْمَذْ كُورَ ة) :فَلَمَّا قَا َل لِي َذلِكَ جَ َمعْت َعلِيّ ثِيَابِي حِين أَمْسَ يْت(؛ فَإِ َّنهُ ظَاھِر فِي أَ َّنھَا ت ََوجَّ ھْت إِلَى النَّبِ ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْسَ عَ ِرَ َ
َ َ
َ
َ
َسَ
قول أم سلمة رضي ﷲ عنھا في حق سبيعة " :فمكثتْ قريبا من عشر ليال ،ثم جاءت النبيَّ صلى ﷲ عليه وسلم " يُخالف في ظاھره الرواية التي فيھا قول سبيعة رضي ﷲ عنھا " :فلما قال لي ذلك ،جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت ،وأتيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم " .ولكن يمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال :إنھا أتت النبي صلى ﷲ عليه وسلم حين أمست بعد عشر ليال من كالم أبي السنابل معھا؛ فيحمل قولھا " :حين أمسيت " على إرادة وقت توجھھا إلى النبي صلى ﷲ عليه وسلم بعد عشر ليال .فقد قال ابن حجر رحمه ﷲ " :وَ ق َْوله فِي َھ ِذه ِ الطَّ رِ يق الثَّانِيَة )فَمَ َكثَتْ قَرِ يبًا مِنْ عَ شْر لَيَالٍ ثُمَّ جَ اءَتْ ال َّنبِيّ َ
ي صَ لَّى َّ َ َ سَ َ
أخرج ھذه الرواية َ البخاري في صحيحه ،باب أوالت االحمال أجلھن أن يضعن حملھن ،ج5ص 2037برقم (17)5012
وإنما أوردنا مذاھب الصحابة رضي ﷲ عنھم في مسألة عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا؛ اعتبارا بأن من العلماء من يحتج بمذھب الصحابي ،وأن من ھؤالء الذين يحتجون بمذھب الصحابي من يجيز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه به ،كما يأتي بيانه(18).
أخرجه البيھقي في سننه الكبرى ،كتاب العدد ،باب عدة الحامل من الوفاة،ج7ص 430برقم  15875وابن أبي شيبة في مصنفه ،في المرأة يتوفى عنھا زوجھا فتضع ،ج3ص 554برقم  17096وسند ھذا األثر من أصح األسانيد؛ ألنه سلسلة ذھبية)(19
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،في المرأة يتوفى عنھا زوجھا فتضع ،ج3ص 554برقم (20)17097
غيرھما من الصحابة أيضا ،حتى عند من يرى الترجيح بين مذاھب الصحابة إن تعارضت وال يقول بسقوطھا حالئذ جملة(21).
يالحظ ھھنا أننا لم نجعل مذھب علي وابن عباس رضي ﷲ عنھم في ھذه المسألة من جملة األدلة المتعارضة فيھا بما ھي مذاھب صحابة معارضة لمذاھب من ذكرناھم من الصحابة أيضا ،أو معارضة لخصوص حديث سبيعة؛ وذلك ألن من احتج بمذھب الصحابي من األصوليين فھو يشترط لحجيته أن ال يعارض نصا خاصا  -كحديث سبيعة ھذا – وإال لم يكن حجة؛ كالقياس الذي ھو حجة بشرط أن ال يعارض نصا خاصا .وحينئذ فمذھب علي وابن عباس رضي ﷲ عنھم في ھذه المسألة ال حجيَّة له في مقابلة حديث سبيعة؛ النه مذھب صحابي مخالف لنص خاص؛ وإذا لم يكن مذھبھما لذلك حجة ،لم يكن من جملة األدلة المتعارضة في ھذه المسألة رأسا ،سواء رجع ابن عباس عن مذھبه ھذا أم لم يرجع عنه ،وسواء بلغ عليا رضي ﷲ عنه حديث سبيعة ھذا أم لم يبلغه؛ إذ ليس من شرط ترك االحتجاج بمذھب الصحابي إن عارض نصا خاصا أن يكون النص بلغ الصحابي ،بل سواء بلغه أم لم يبلغه؛ فال حجية في مذھب الصحابي في مقابلته .وإذا سقطت بذلك حجية مذھب علي وابن عباس رضي ﷲ عنھم في ھذه المسألة لم يكن مذھبھما معارضا
مذھبَعليا؛ وأنه لذلك لم يكن مستفيضا بين الصحابة رضي ﷲ عنھم ،وأنه لذلك أيضا لم يكن بلغ ابن عباس حتى أبلغته به أم سلمة )(22
قلت :الظاھر من ھذا الحوار بين عمر وعلي وزيد رضي ﷲ عنھم أنھم ثالثـتَھم لم يبلغھم حديث سبيعة ھذا؛ ألنه لو بلغ عليا ما خالفه إلى القول بأبعد األجلين – مع استبعاد تأويله إياه بالخصوصية لسبيعة  -ولو بلغ عمرَ وزيدا الستدال به على علي وأللزماه به ،كما استدل به أبو سلمة وأبو ھريرة على ابن عباس رضي ﷲ عنھم – إذ لو لم يستدال عليه به لما أرسل غالمه كريبا إلى أم سلمة يسألھا عنه  -فحيث لم ينقل إلينا في ھذا الخبر شيء من ذلك ،فالظاھر أن الحديث ما بلغھما أيضا ،كما أنه لم يبلغ
(23).17098
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،في المرأة يتوفى عنھا زوجھا فتضع ،ج3ص 554برقم
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب التفسير ،باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ،ج4ص 1647برقم (24)4258
األجلين(25).
يالحظ ھنا أن ھذا القول من ابن مسعود رضي ﷲ عنه من مرجحات القول بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنھا بمجرد الوضع؛ ألن من غير العدل أن نجعل عليھا التغليظ بجعل عدتھا بالوضع حين يكون أبع َد األجلين ،وال نجعل لھا الرخصة بجعل عدتھا بالوضع حين يكون أقربَ
(26)1647
انظر بيان ھذه المرادات في تعليق الدكتور مصطفى البغا على صحيح البخاري ،ج4ص
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب التفسير ،باب أوالت األحمال أجلھن أن يضعن حملھن ،ج4ص 1864برقم 4626ومسلم في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا وغيرھا بوضع الحمل ،ج2ص 1122برقم (27)1485
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،في المرأة يتوفى عنھا زوجھا فتضع ،ج3ص 554برقم (28)17100
انظر :السيوطي ،الدر المنثور ،ج1ص(29)739 - 738
السيوطي ،الدر المنثور ،ج1ص(30) 739- 738
العموم والخصوص الوجھي :أن يكون العام والخاص بحيث يجتمعان في شيء ،وينفرد كل منھما عن اآلخر في شيء .أما العموم والخصوص المطلق :فأن يكونا بحيث يجتمعان في شيء ،وينفرد األعم منھما في شيء ،وال ينفرد األخص )انظر :عبد الرحمن حنبكة ،ضوابط المعرفة ،ص(31) 49- 48
((32).
المراد بكون آية البقرة عامة عموما بدليا :أن لفظ ) أزواجا( فيھا لما كان جمعا منَـكَّرا في سياق اإلثبات ،فقد كان في الواقع من قبيل اللفظ المطلق ال من قبيل اللفظ العام؛ مع أن العموم في اللفظ المطلق عموم بدلي تناوبي وليس عموما استغراقيا؛ ألنه ال يتناول أفراده دفعة واحدة ،بل يتناولھا على سبيل البدل والتناوب ،وقد ترتب على ھذا الفرق بين اللفظ المطلق واللفظ العام :أن العموم االستغراقي في اللفظ العام أقوى من العموم البدلي في اللفظ المطلق؛ وھو ما عبر عنه األصوليون بقولھم إن العموم في اللفظ العام عموم بالذات ،حين أن العموم في اللفظ المطلق عموم بالعرض ال بالذات )انظر :ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج5ص.(351
على أن اللفظ المطلق وإن لم يكن من قبيل اللفظ العام المطلق ،إال أنه يعامل معاملة العام المطلق عند األصوليين؛ ولھذا جعلوا التعارض بين المطلق والمقيد من باب التعارض بين العام والخاص؛ بحيث أجروا على تعارض المطلق والمقيد عين األحكام األصولية الجارية على تعارض العام والخاص؛ ولھذا أيضا تناولوا أحكام تعارض المطلق والمقيد في باب الكالم على تعارض العام والخاص .وفي تقرير ھذا يقول اإلسنوي رحمه ﷲ " :أقول :لما كان المطلق عاما عموما بدليا ،والمقيد أخص منه ،كان تعارضھما من باب تعارض العام والخاص؛ فلذلك ذكره في بابه ") اإلسنوي ،نھاية السول ،ج1ص.(457
أما حديث سبيعة فليس فيه عموم في الحامل بحيث يعم المطلقة من الحوامل ،وال فيه عموم في المتوفى عنھا زوجھا بحيث يتناول الحائل من المتوفى عنھن؛ ولھذا فليس بينه وبين آية سورة البقرة عموم وخصوص وجھي ،بل بينھما عموم وخصوص مطلق فقط ،كما يأتي بيانه )(33
(34).441
البخاري ،كشف األسرار ،ج1ص
الرازي ،تفسيره ،ج6ص(35)109
)(36
انظر :الطبري ،تفسيره ،ج23ص 455- 454والكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص197ومن عجائب االستدالل للقول بأبعد األجلين في ھذه المسألة أن من يقول به أخذا بمذھب علي وابن عباس رضي ﷲ عنھم يستدل له بالجمع بين آيتي البقرة والطالق ،ويزيد بعضھم بأن ينسب ھذا االستدالل بالجمع بينھما إلى علي رضي ﷲ عنه ،مع أن الواقع أن عليا وابن عباس رضي ﷲ عنھم ال يرون الجمع بين ھاتين اآليتين؛ ألنھما يريان أية الطالق – وأوالت األحمال أجلھن أن يضعن حملھن – نزلت في الحامل المطلقة وال تتناول الحامل المتوفى عنھا زوجھا؛ واالستدالل الصحيح لمذھبھما لذلك أنھما إنما عمال بآية البقرة فيما إن كانت األشھر أبعد األج لين ،وباإلجماع إن كان الوضع أبعد األجلين ،وأما عدم تخصيصھما آية البقرة بحديث سبيعة؛ فألنه لم يبلغھما ،ولھذا رجع ابن عباس عن رأيه وخصص به اآلية حين
بلغه(37).
انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ج8ص654
انظر :الرازي ،تفسيره ،ج6ص(38)109
انظر :ابن حزم ،المحلى باآلثار ،ج10ص(39) 29
((40) .
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص :أن األول تناول أفرادا خرجت عنه بالدليل المخصص ،حين أن الثاني لم تناول تلك األفراد رأسا من أول األمر بل أريد به ما عداھا من األفراد ابتداء )انظر :الصنعاني ،إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،ص317
وقد فصَّل الكالم على السياق من جملة مخصصات الفظ العام األستاذ الدكتور محمد خالد منصور حفظه ﷲ )انظر :محمد خالد منصور ،تخصيص العموم بالسياق عند األصوليين وأثره في االستنباط الفقھي ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،المجلد الثالث ،العدد 2007 ،2م ص 35- 11وانظر ع َّد السياق من جملة مخصصات العام أيضا في :زكريا الباكستاني  ،أصول الفقه على منھج أھل الحديث ،ص(41)97
انظر :الطبري ،تفسيره ،ج23ص(42)455
انظر :الجصاص ،أحكام القرآن ،ج2ص(43)120
انظر :القرطبي ،تفسيره ،ج21ص(44) 51
انظر :الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص(45)54
الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص(46)197
انظر :برھان الدين ابن مازه ،المحيط البرھاني ،ج4ص 70وابن نجيم ،البحر الرائق ،ج4ص144وا لكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص(47) 192
)(48
انظر :الدردير ،الشرح الكبير ،ج2ص
(49)474
انظر :الشربيني ،مغني المحتاج ،ج3ص 388والرملي ،نھاية المحتاج ،ج7ص134
انظر :البھوتي ،كشاف القناع ،ج5ص 413وابن قدامة ،المغني ،ج9ص(50)111
انظر :ابن عبد البر ،االستذكار ،ج6ص(51)211
انظر :النسائي ،سننه ،ج6ص96و 97و الطبري ،تفسيره ،ج23ص 454- 453والسيوطي ،الدر المنثور ،ج 8ص (52) 203
انظر :ابن أبي شيبة ،مصنفه ،ج3ص(53)554
انظر :البخاري ،صحيحه ،ج4ص 1864ومسلم في صحيحه ،ج2ص 1122والنسائي ،سننه ،ج6ص191حيث جاء فيه " :اختلف أبو ھريرة وابن عباس في المتوفى عنھا زوجھا إذا وضعت حملھا ،قال أبو ھريرة :تزوج .وقال ابن عباس :أبعد األجلين "...وقال الشيخ األلباني في تعليقه على سنن النسائي " :صحيح "(54).
(55)54
انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص 197والشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص
وذلك قوله بعدما نقل عن سحنون قوله بأبعد األجلين " :وھو شذوذ مردود؛ ألنه إحداث خالف بعد استقرار اإلجماع " )ابن حجر ،فتح الباري ،ج9ص(56) .(474
انظر :ابن أبي شيبه ،مصنفه ،ج3ص 555وابن عبد البر ،االستذكار ،ج6ص 211وابن قدامة ،المغني ،ج9ص 111ولكن نبه ابن قدامة إلى أن ھذا القول عن علي رضي ﷲ عنه روي عنه " من وجه منقطع " .إال أن الحافظ ابن حجر رحمه ﷲ صحح إسناد ھذا القول عن علي رضي ﷲ عنه بقوله :أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح ")ابن حجر ،فتح الباري ،ج9ص .(474وقد حمل ابن عبد البر قول علي ھذا على أنه رضي ﷲ عنه لم يبلغه حديث سبيعة ،وإال ما كان يعدوه )انظر :ابن عبد البر ،االستذكار ،ج6ص(57) 213
((58) .
انظر :البخاري في صحيحه ،كتاب التفسير ،باب أوالت األحمال أجلھن أن يضعن حملھن ،ج4ص 1864برقم 4626ومسلم في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا وغيرھا بوضع الحمل ،ج2ص 1122برقم  1485وابن قدامة ،المغني ،ج9ص 111والشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص 54وقد نبه ابن عبد البر إلى أن ابن عباس رضي ﷲ عنھما رجع عن ھذا القول ،واستدل إلثبات ھذا الرجوع بأن أصحاب ابن عباس يفتون بالوضع ال بأبعد األجلين )انظر :ابن عبد البر ،االستذكار ،ج6ص 213حيث جاء فيه " :وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ،ويصحح  -وﷲ أعلم بذلك  -أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون إن الحامل المتوفى عنھا زوجھا إذا وضعت فقد حلت لألزواج ولو كان وضعھا لحملھا بعد موت زوجھا بساعة ".
كما أن ابن حجر رحمه ﷲ قال بعد نقله قول ابن عباس رضي ﷲ عنھما بأبعد األجلين " :ويقال إنه رجع عنه ،ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك " )ابن حجر ،فتح الباري ،ج9ص .(474وكذلك فعل الشوكاني رحمه ﷲ حين قال بعد حكايته ھذا القول عن ابن عباس رضي ﷲ عنھما " :وروي عنه أنه رجع ")الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص.(54
انظر :الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص(59)54
انظر :البخاري في صحيحه ،كتاب التفسير ،باب أوالت األحمال أجلھن أن يضعن حملھن ،ج4ص 1864برقم 4626حيث جاء فيه " :عن أيوب عن محمد قال :كنت في حلقة فيھا عبد الرحمن بن أبي ليلى  -وكان أصحابه يعظمونه  -فذكر آخر األجلين " .ومعنى) :فذكر آخر األجلين( :أنه أفتى بذلك ،كما صرح به الدكتور مصطفى البغا في تحقيقه لصحيح البخاري .وانظر أيضا ابن حجر ،فتح الباري ،ج9ص 474حيث جاء فيه " :وقد تقدم في تفسير الطالق أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتھا بالوضع ،وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك ،وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة " .وانظر أيضا :الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص 54حيث جاء فيه " :وروي عن ابن أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتھا بالوضع وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمھور حتى كان يقول من شاء العنته على ذلك "(60).
انظر :القرطبي ،تفسيره ،ج4ص127وابن حجر ،فتح الباري ،ج9ص ،474والشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص(61)54
)(62
انظر :العاملي ،اللمعة الدمشقية ،ج6ص 63- 62والنجفي ،جواھر الكالم ،ج32ص 276- 275حيث قال النجفي في حكاية مذھبھم ھذا " :فإن وضعت قبل استكمال األربعة أشھر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائھا ،وكذا العكس ،بال خالف أجده فيه عندنا ،بل اإلجماع بقسميه عليه ،مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة " .إلى أن قال أيضا " :ولعل ھذا السر في اعتدادھا بأبعد األجلين الذي استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه
إجماعنا(63)."35
البطاشي ،غاية المأمول في علم الفروع واألصول ،ج4ص 276والبشري ،مكنون الخزائن وعيون المعادن ،ج10ص
انظر :الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص(64)54
انظر :الزوبعي ،أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ،ص(65)194- 193
انظر :نظام الدين عبد الحميد ،أحكام انحالل عقد الزواج في الفقه اإلسالمي والقانون العراقي ،ص261 - 259و290و 298نقال عن :الزوبعي ،أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ،ص 194حيث نقلت ھذا الرأي عنه ونقلت كالمه في ترجيحه ،ولم أتمكن من العثور على كتابه المذكور في حد بحثي(66).
انظر :الجندي ،عدة النساء عقب الفراق أو الطالق ،ص 164و الجندي ،أحكام العدة عند النساء ،ص(67)285
انظر :نبيلة صيام ،اآلثار عير المالية للمتوفى عنھا زوجھا ،ص )(68
(69)49
انظر :البزدوي ،أصوله ،ج1ص 373والبخاري ،كشف األسرار ،ج1ص441
لم يفرق الحنفية بين العموم والخصوص الوجھي والعموم والخصوص المطلق في طرق دفع التعارض بين العام والخاص عندھم؛ وذلك بناء على أن في كل من العام والخاص عموما وخصوصا وجھيا جھةَ خصوص وجھ َة عموم؛ فيكون عام أحدھما مع خاص اآلخر – وعكسه  -كالعام والخاص المطلقين من غير فرق؛ فيجري على العام والخاص عموما وخصوصا وجھيا حكم العام والخاص عموما وخصوصا مطلقا عند تعارضھما )انظر :البرزنجي ،التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية ،ج2ص(70)7
)(71
أخرجه البخاري في صحيحه ،ج4ص1647و
(72)1864
مراد البخاري بقوله في لفظ ) أزواجا( إنه من الخاص النسبي :أنه خاص بالنسبة إلى المتوفى عنھن  -ألنه ال يتناول المطلقات أيضا  -وإن كان عاما عموما بدليا في حقيقته؛ بما أنه يعم الحوامل والحوائل من المتوفى عنھن.
البخاري ،كشف األسرار ،ج1ص(73) 441
السرخسي ،المبسوط ،ج1ص(74) 136- 135
البابرتي ،العناية شرح الھداية ،ج6ص(75)102
انظر تقديم النسخ على الترجيح والجمع من طرق دفع التعارض عند الحنفية إذا علم التاريخ ،في :التفتازاني ،شرح التلويح على التوضيح ،ج2ص(76)219
البخاري ،كشف األسرار ،ج3ص(77)144- 143
وھو كون العام ھو المتأخر(78).
التفتازاني ،شرح التلويح على التوضيح ،ج1ص(79)73
انظر :التفتازاني ،شرح التلويح على التوضيح ،ج2ص(80) 39
انظر تصريح الحنفية بأن الخاص المتراخي عن العام ناسخ له وليس مخصصا ،في :ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج5ص 11والتفتازاني ،شرح التلويح على التوضيح ،ج1ص(81)74
انظر :الكاساني ،البدائع ،ج3ص 203وابن عبد البر ،الكافي في فقه أھل المدينة ،ج1ص 294والخرشي ،شرحه على مختصر خليل ،ج4ص145والشربيني ،مغني المحتاج ،ج3ص 395وابن قدامة ،المغني ،ج9ص 103وقد نقل الجصاص الحنفي رحمه ﷲ اتفاق الصحابة وعامة أھل العلم رضي ﷲ عنھم على أن عدة األمة المتوفى عنھا زوجھا شھران وخمس ليال؛ وذلك قوله في آية البقرة " :وھذه اآلية خاصة في الحرائر دون اإلماء؛ ألنه ال خالف بين السلف فيما نعلمه وبين فقھاء األمصار في أن عدة األمة المتوفى عنھا زوجھا شھران وخمسة أيام ،نصف عدة الحرة ،وقد حكي عن األصم أنھا عامة في األمة والحرة ،وكذلك يقول في عدة األمة في الطالق أنھا ثالث حيض ،وھو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة؛ ألن السلف لم يختلفوا في أن عدة األمة من الحيض والشھور على النصف من عدة الحرة ،وقال النبي صلى ﷲ عليه وسلم) :طالق األمة تطليقتان ،وعدتھا حيضتان( .وھذا خبر قد تلقاه الفقھاء بالقبول ،واستعملوه في تنصيف عدة األمة؛ فھو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا ")الجصاص ،أحكام القرآن ،ج2ص(82).(120
على أن بفرض ھذا اإلجماع غير قطعي؛ نظرا لمخالفة األصم ،فيبقى أن الحنفية يرون آية البقرة مخصوصة بإخراج األمة المتوفى عنھا زوجھا عن عمومھا؛ ألنھم ذھبوا إلى أن عدتھا شھران وخمس ليال ال أربعة أشھر وعشر ليال؛ وإذا ثبت عندھم تخصيص عموم ھذه اآلية في حق األمة المتوفى عنھا زوجھا ،لم يبق مانع على أصولھم من تخصيصه تخصيصا ثانيا في حق الحامل المتوفى عنھا زوجھا بحديث سبيعة األسلمية.
)(83
انظر :ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج5ص 282حيث قال رحمه ﷲ بعدما ذكر اختالف العلماء في أن الحامل المتوفى عنھا زوجھا تعتد بالوضع أم بأبعد األجلين " :ال يقال تنقضي عدتھا باألشھر فقط؛ ألنه قول ثالث رافع لمجمع عليه " .وقد عنى بالمجمع عليه :إجماع المختلفين في عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا على أن الحامل ال تنقضي عدتھا بغير الوضع.
انظر تجويز الحنفية تخصيص عام القرآن بخبر الواحد إن سبق تخصيصه بقطعي ،في :ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج2ص(84)233
ھذا ويالحظ ھھنا أن الحنفية يجعلون المقيد المتأخر ناسخا للمطلق المتقدم ،كما يجعلون الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم )انظر :أمير بادشاه ،تيسير التحرير ،ج1ص(85) 409
((86)..
يعني ألن سبق تخصيصه بقطعي نعم يأذن بتخصيصه باآلحادي ،ولكنه ال يأذن بنسخه باآلحادي أيضا؛ ألن بين التخصيص والنسخ فرقا ھو أن تخصيص العام قطعي الثبوت بالظني جائز إن استويا في قوة الداللة أو كان الخاص أقوى داللة ،حين أن نسخ العام قطعي الثبوت بالظني غير جائز ولو استويا في قوة الداللة ،وھو كما صرح به اإلمام الرازي – فيما نقلناه عنه آنفا  -من أن نسخ العام باآلحاد ال يجوز ،حين أن تخصيصه به يجوز
الرازي ،المحصول ،ج1ص(87)502
)(88
انظر :الزركشي ،البحر المحيط ،ج2ص
(89)197
أمير بادشاه ،تيسير التحرير ج 1:ص271:
وھو الكمال بن الھمام رحمه ﷲ مصنف التحرير الذي شرحه تلميذه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير(90).
)(91
يعني أن ما أوجب اشتراط المقارنة في المخصص األول  -وإال كان ناسخا – يوجب اشتراطھا في المخصص الثاني أيضا ويجري فيه؛ لعدم الفرق بين المخصصَ
ين(92).
ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج2ص135
انظر تفريق الحنفية بين النسخ والتخصيص في أثر كل منھا على داللة العام وقلبھا إلى الظنية بعد القطعية ،في :ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج2ص150- 149وأمير بادشاه ،تيسير التحرير ،ج1ص(93) 333
انظر :أمير بادشاه ،تيسير التحرير ج 1:ص 271:وابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج2ص 135وابن ملك ،شرح منار األنوار ،ص 236حيث قال ابن ملك بأن العام " إذا خص منه شيء بدليل مقارن ،يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ اتفاقا "(94).
ضھم ] أي بعض الحنفية [ ،كالشافعية على عدم اشتراطھا في التخصيص مطلقا " )ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج4ص(95).(96
قال ابن أمير الحاج " :اشتراط المقارنة في المخصص األول قول أكثر الحنفية ،وبع ُ
انظر نص الحنفية على أن اإلجماع ال يَـنسخ وال ي ُـنسخ ،في :السرخسي ،أصوله ،ج2ص 67- 66وابن ملك ،شرح منار األنوار ،ص 244ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج5ص176حيث قال ابن أمير الحاج رحمه ﷲ  " :ال يُـنسخ اإلجماع القطعي  -أي ال يُدفع الحكم الثابت به  -وال يُـ ْنسخ به غي ُره "(96).
َ
ُ
التلويح على التوضيح ،ج1ص(97)75- 74
انظر :التفتازاني ،شرح
(98)67
انظر ذھاب الجمھور إلى تقديم الجمع والترجيح على النسخ من طرق دفع التعارض ،في :اإلسنوي ،التمھيد ،ص 409والعطار ،حاشيته على جمع الجوامع ،ج2ص
ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج4ص(99) 147
اآلمدي ،اإلحكام ،ج2ص(100) 343
البخاري ،كشف األسرار ،ج1ص(101)441
ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج4ص(102) 145
البزدوي ،أصوله ،ج1ص(103)373
أخرج ھذه الرواية :ابن سعد في الطبقات الكبرى ،ج2ص(104)338
أخرج ھذه الرواية :أبو نعيم في حلية األولياء ،ج1ص 68وابن سعد في الطبقات الكبرى ،ج2ص(105)338
)(106
أخرجه البخاري في صحيحه ،ج4ص 1912ومسلم في صحيحه ،ج4ص
(107).1913
ننبه ھھنا إلى أن المراد بالتخصيص ھنا التقييد؛ ألن لفظ أزواجا في آية البقرة مطلق ال عام ،ولكنه عام عموما بدليا؛ فصح لذلك التعبير عن تقييده بالتخصيص ال بالتقييد
يعني ال بأن يكون خصوص آية البقرة – بما ھي خاصة بالمتوفى عنھن فقط وال تتناول المطلقات أيضا – ھو المخصص لعموم آية الطالق؛ بحيث يخرج عن عمومھا الحوامل من المتوفى عنھن ،وتكون عدتھن باألشھر ال بالوضع )(108
األبي ،الثمر الداني ،ج1ص(109)486
(110)465
الشربيني ،اإلقناع ،ج2ص
ابن قدامة ،المغني ،ج9ص 111ويالحظ أن ابن قدامة لم يجعل تأخر آية الطالق موجبا كونَھا ناسخة آلية البقرة ،بل جعلھا مخصصة لعمومھا فقط(111) .
)(112
انظر ترجيح الحكم المعلل على غير المعلل ،في :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج2ص
(113)269
الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج1ص150
ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج4ص(114)146
انظر تصريح الجمھور غير الحنفية بسلوك ھذا المسلك لرفع تعارض ھاتين اآليتين ،في :األبي ،الثمر الداني ،ج1ص 486والشربيني ،اإلقناع ،ج2ص 465ابن قدامة ،المغني ،ج9ص(115)111
وإنما قلنا إن ھذا مذھب أكثر األصوليين من غير الحنفية؛ ألن من الشافعية – كاإلمام الجويني رحمه ﷲ – من ذھب في دفع تعارض ما بينھما عموم وخصوص وجھي إلى الجمع بينھما إن أمكن ،ال إلى الترجيح ،كما يأتي تفصيله (116) .
وبالجملة فاألصوليون مختلفون في طرق دفع تعارض العام والخاص إن كان بينھما عموم وخصوص وجھي :فمنھم من قال بالجمع بينھما إن أمكن – وھو مذھب اإلمام الجويني وبعض األصوليين  -ومنھم من قال بالترجيح بينھما ولو علم المتقدم من المتأخر منھما – وھو مذھب أكثر األصوليين من غير الحنفية  -ومنھم من قال بالنسخ إن علم المتقدم منھما من المتأخر ،وبالترجيح إن لم يعلم ذلك ،وھو مذھب الحنفية .وھذا مع مالحظة أن أكثر األصوليين من غير الحنفية يرون أن العام يبنى على الخاص حيثما تواردا مطلقا ولو كان العام متأخرا والخاص متقدما ،أو كان بينھما عموم وخصوص وجھي؛ ولھذا لجأوا فيما بينھما عموم وخصوص وجھي إلى الترجيح بينھما؛ لتعيين ما يبنى عمومه على خصوص اآلخر منھما ،ولم يقولوا بالنسخ ولو علم التاريخ؛ وذلك حين أن الحنفية يرون أن المتأخر من العام والخاص ينسخ المتقدم؛ حتى لو تأخر العام كان ناسخا للخاص المتقدم؛ ولھذا قالوا بجريان النسخ بين العام والخاص إن عُلم التاريخ ولم يقولوا بالترجيح بينھما ولو كان بينھما عموم وخصوص وجھي )انظر تفصيل ھذه المذاھب في دفع تعارض ما بينھما عموم وخصوص وجھي ،في :أبو الحسين البصري ،المعتمد ،ج1ص 422- 420والشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج2ص 273- 272والرازي ،المحصول ،ج5ص 548- 544والبرزنجي ،التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية ،ج2ص.(10
وھذا ھو الفارق بين الجمع بين اآليتين والترجيح بينھما؛ إذ في الترجيح بينھما يجعل الراجح مخصصا لعموم المرجوح ،وال يجعل المرجوح مخصصا لعموم الراجح أيضا .أما في الجمع بين اآليتين :فيجعل كل منھما مخصصا لعموم اآلخـر(117) .
(118)35
الشيرازي ،اللمع ،ج1ص
الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج1ص(119)150
َ ،ال يُ ْبنَى الْعَام على الْخَاصِّ " )الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص(120).(197
وھو قول الحنفية؛ ألنھم قالوا بنسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر ولم يقولوا ببناء ذلك العام عليه )انظر :ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج2ص 253والكاساني ،البدائع ،ج3ص197والشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج1ص(400؛ ولھذا ذھب الحنفية في خصوص ھذه المسألة ھنا إلى نسخ آية البقرة بآية الطالق ال إلى ترجيح آية الطالق عليھا  -مع أن آية البقرة خاصة بالمتوفى عنھن ومتقدمة على آية الطالق ،وأن آية الطالق عامة في المتوفى عنھا زوجھا والمطلقة ،ومتأخرة عن آية البقرة  -وذلك بناء على العلم بتقدم إحداھما على األخرى ،وأن العام المتقدم عندھم ينسخ بالخاص المتأخر وال يبنى العام عليه .قال الكاساني رحمه ﷲ " :فَأَمَّا نَسْ ُخ ْاألَشْھُرِ ب َِوضْ عِ الْ َح ْم ِل إذَ ا كان بين نُزُو ِل ْاآليَتَيْنِ زَ مَا ٌن يَصْ لُحُ ل ِلنَّسْ خِ ،فَيُنْسَ ُخ ال ْخَ اصُّ الْمُ َتقَ ِّدمُ بِالْعَا ِّم الْمُ َتأ َخِّ رِ  ،كما ھو مَذْ َھ ُ
ب مَشَايِخِنَا بِالْعِرَاقِ وَ
ُّ
أما الجمھور غير الحنفية فإنھم ال ينسخون الخاص المتقدم بالعام المتأخر وال العكس ،بل يبنون العام على الخاص مطلقا ولو كان الخاص متقدما والعام متأخرا )انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج1ص 400وابن السبكي ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ج3ص 305والسمعاني ،قواطع األدلة ،ج1ص 172واآلمدي ،اإلحكام ،ج2ص(343؛ ولھذا رجحوا بين ھاتين اآليتين – ولم ينسخوا إحداھما باألخرى – ليـبـنوا عام مرجوحھما على خاص راجحھما؛ فيخصصونه به.
أي عند من ال يقول بنسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر ،بل يبني العام المتأخر على الخاص المتقدم؛ فيجعل ذلك الخاص مخصصا لذلك العام ،وھم الجمھور غير الحنفية )انظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج1ص 400وابن السبكي ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ج3ص 305والسمعاني ،قواطع األدلة ،ج1ص(121).(172
أي وإن لم يعلم المتقدم منھما )(122
أي مذھب الحنفية الذين ينسخون الخاص المتقدم بالعام المتأخر وال يبنون العام عليه ،ومذھب الشافعية الذين ينبون العام المتقدم على الخاص المتأخر وال ينسخونه به )(123
الزركشي ،البحر المحيط ،ج4ص(124) 440- 438
ج1ص(125)422- 420
وھو مذھب اإلمام الجويني من الشافعية ،حيث قال رحمه ﷲ  " :إذا تعارض نطقان فال يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدھما عاما واآلخر خاصا أو كل واحد منھما عاما من وجه وخاصا من وجه ...وإن كان أحدھما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منھما بخصوص اآلخر " )الجويني ،الورقات ،ص(126).(23
الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص(127)197
القرطبي ،تفسيره ،ج4ص(128)127
(129)277
البطاشي ،غاية المأمول في علم الفروع واألصول ،ج4ص
النجفي ،جواھر الكالم ،ج32ص(130)276- 275
يعني وإن كان يؤخذ على ھذا الجمع مأخذ ھي أوال ..:الخ )(131
(132).276
النجفي ،جواھر الكالم ،ج32ص- 275
انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص(133)197
الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص(134)197
القرطبي ،تفسيره ،ج4ص(135)127
البطاشي ،غاية المأمول ،ج4ص(136)277
الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج1ص )(137
(138)325
انظر :الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص 54وابن عبد البر ،االستذكار ،ج6ص213
انظر :عبد البر ،االستذكار ،ج6ص213حيث صرح بأن عليا رضي ﷲ عنه لم يبلغه حديث سبيعة ،وإال لقال به(139).
ما اقترحناه في تصوير الجمع بين اآليتين بأن تعتد المطلقة الحامل بأبعد األجلين من الوضع أو القروء الثالثة  -أنسب في االستدالل في ھذه المسألة مما اقترحه اإلمام الجصاص رحمه ﷲ من تصوير الجمع بأن تعتد المطلقة الحامل باألقراء بعد الوضع )(140
(141)120
الجصاص ،أحكام القرآن ،ج2ص
يعني حتى بفرض أن حديث سبيعة غير موجود ،فيبقى أن قول ابن عباس رضي ﷲ عنھما بأبعد األجلين غير صحيح؛ لعدم الفائدة من تكميل األشھر بعد الوضع(142).
)(143
ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج1ص
(144)401
انظر مثال :المرغيناني ،الھداية ،ج2ص31
ھذا نص البرزنجي :متوفيا عنھا زوجھا؛ بالبناء للمعلوم ،والصواب :متوفى عنھا زوجھا ،بالبناء للمجھول؛ الن المتوفي ھو ﷲ سبحانه ال الزوج(145).
البرزنجي ،التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية ،ج2ص )(146
(147)8
كما أن اإلجماع منعقد أيضا على أن الحامل ال تنقضي عدتھا إال بالوضع ،سواء أكان مطلقة أم متوفى عنھا زوجھا.
" )الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج3ص(148).(197
ْاإل
ك الْعِدَّ ةِ أَ ْبعَدَ َ ،وعَ م ًَال ب ِآ َيةِ عِ َّدةِ ال َْوفَاةِ إنْ كان أَ َجلُھَا أَبْعَ دَ ؛ فَكَانَ َعم ًَال بِھِمَا جميعا
قال الكاساني رحمه ﷲ مستدال للقول بأبعد االجلينَ " :و ِألَنَّ في ِاالعْ ت ِدَ ادِ بِأَ ْب َع ِد ْاألَجَ لَيْنِ جَ مْعً ا بين ْاآليَتَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ؛ ِألَنَّ فيه َعم ًَال بِآ َيةِ عِ دَّ ة ِ الْحَ َب ِل إنْ كان أَجَ ل ُ تِلْ َ
بِقَدْرِ ِمْكَانِ انظر :السرخسي ،أصوله ،ج1ص(149)142
بالوضع)(150
أي انقضاء عدة الحامل
ابن حزم ،المحلى باآلثار ،ج10ص(151) 29
الرازي ،تفسيره ،ج6ص(152)109
انظر :أمير بادشاه ،تيسير التحرير ،ج3ص 102وابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج4ص(153)224
انظر :ابن قدامة ،روضة الناظر ،ج1ص 248وابن النجار ،شرح الكوكب المنير ،ج3ص(154) 375
انظر :اآلمدي ،اإلحكام ،ج2ص 358وانظر تفصيل المذاھب في التخصيص بمذھب الصحابي في :الزركشي ،البحر المحيط ،ج2ص 528فما بعدھا والعالئي ،إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة ،ص )(155
(156).84
الظاھر أن مراده بالصفتين :الوضع واألشھر؛ ألن الوضع صفة العدة في أية الطالق ،واألشھر صفة العدة في آية البقرة
البطاشي ،غاية المأمول ،ج4ص(157)277
البخاري ،كشف األسرار ،ج1ص(158) 440
الشوكاني ،نيل األوطار ،ج7ص(159)54
ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج1ص(160)401
ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،ج5ص(161)79
الشوكاني ،إرشاد الفحول ،ج1ص(162)138
النجفي ،جواھر الكالم ،ج32ص(163)276
أخرجه البخاري في صحيحه ،ج4ص(164)1647
ويالحظ ھھنا أن من األقدمين من الفريقين من نبه على أن من مقاصد عدة الوفاة مثال إظھار التأسف على الزوج الذي وفى بعھدھا حتى مات عنھا )انظر مثال :المرغيناني ،الھداية ،ج2ص .(31ولكن أحدا من ھؤالء لم يجعل ھذا المقصود من مقاصد العدة سببا في ترجيح القول بأبعد األجلين – كما فعل ھؤالء المعاصرون  -وال سببا في ترك العمل بحديث سبيعة األسلمية – وأعني من ھؤالء من قال بھذا القول أيضا أو رجحه – وھذا ما عنيته بأن أحدا من األقدمين لم يسبق ھؤالء المعاصرين إلى ترجيح ھذا القول بمثل ھذه المرجحات ،وﷲ تعالى أعلم(165) .
قلت :ھذا الظاھر المعقول ،لما كان مناقضا لمفاد حديث سبيعة األسلمية – كما نفصله في متن ھذا البحث – فقد امتنع التعويل عليه واالستناد إليه في تأييد قول علي وابن عباس رضي ﷲ عنھم بأبعد األجلين .وھذا حتى لو فرض أن الحديث بلغھما وأصرا بعد ذلك على قولھما؛ فكيف والظاھر أن الحديث لم يبلغھما ،وأنه لما بلغ ابن عباس رضي ﷲ عنھما رجع عن قوله ؟!(166) .
ليلى الزوبعي ،أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ،ص(167) 194 - 193
نظام الدين عبد الحميد ،أحكام انحالل عقد الزواج في الفقه اإلسالمي والقانون العراقي ،ص 259- 258نقال عن :ليلى الزوبعي ،أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ،ص 195فلم أجد كتابه فيما قدرت عليه من البحث )(168
الجندي ،عدة النساء عقب الفراق أو الطالق ،ص(169)164
ألن العمل بالحديث الصحيح الصريح واجب باإلجماع ،وترك الواجب حرام )(170
محض(171)..
مع أن عدة الوفاة في حق الحائل المتوفى عنھا زوجھا قبل الدخول بھا – ال تكون تعبدا محضا إال أن لو لم نجعل من مقاصدھا مراعاةَ حفيظة األحماء ،وال إظھا َر التأسف على نعمة الزواج ،وال إظھارَ الحزن على فَـقْـ ِد الزوج .ومع أن حديث سبيعة ھو دل على بطالن كون ھذه األمور الثالثة من مقاصد عدة الوفاة ،وأن العدة في ھذه الصورة لذلك تعبد
أي المدخول بھا الحائل )(172
أي أقراؤھا الثالثة ،كما في عدة المطلقة؛ وھذا بناء على أن قوله تعالى " :والمطلقات يتربصن بأنفسھن ثالثة قروء " دل على أن تلك األقراء الثالثة كافية في تعرف براءة الرحم في حق كل من فارقھا زوجھا ،سواء فارقھا بموت أم بطالق(173).
الوفاة)(174
أي وتمضي أقراؤھا الثالثة في أثناء األشھر األربعة التي ھي عدة
وھو األشھر األربعة والعشرة األيام)(175
البھوتي ،كشاف ا لقناع ،ج5ص(176)411
ليلى الزوبعي ،أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ،ص(177) 194
وھو النكاح قبل انقضاء العدة)(178
المرغيناني ،الھداية ،ج2ص(179)32
والواقع أن عليا رضي ﷲ عنه – وھو القائل بأبعد األجلين – تزوج بعد سيدتنا فاطمة الزھراء رضي ﷲ عنھا بتسع ليال فقط )انظر :أبو طالب المكي الحارثي ،قوت القلوب في معاملة المحبوب ،ح2ص(180) .(408
وبھذا تخرج المتوفى عنھا زوجھا قبل الدخول؛ فإنھا تعتد عدة الوفاة تعبدا ،ولو اقتضتھا تعجيل الزواج مصلحةٌ ناجزة ال تعارضھا مصلحة أرجح منھا ھي استبراء الرحم )(181
َ
نبيلة صيام ،اآلثار عير المالية للمتوفى عنھا زوجھا ،ص(182)49
نبيلة صيام ،اآلثار عير المالية للمتوفى عنھا زوجھا ،ص(183)49
ويالحظ ھنا قول سبيعة رضي ﷲ عنھا تروي عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم " :وأمرني بالتزوج إن بدا لي "(184).
وذلك قولھا قبل سوق كالمه بعبارته :وقد اطلعت على ترجيح م بھذا الصدد لألستاذ نظام الدين عبد الحميد يقول فيه)" ..:ليلى الزوبعي ،أحكام العدة في الشريعة ،ص .(194ثم ساقت طعونه على حديث سبيعة بدون أي تعقيب أو استدراك عليه(185).
قيـّ
أما الباحثة نبيلة صيام ،فإنھا وإن خالف نص حديث سبيعة فرجحت القول بأبعد األجلين ،إال أنھا لم تجرؤ على ما اجترأ عليه نظام الدين وليلى الزوبعي من الطعن على ھذا الحديث ورده ،بل اكتفت بترك مناقشته والتعرض له في ترجيحھا ،وإن أوردته من جملة أدلة الجمھور الذين خالفتھم فيما رجَّ حَـتْه .وال يخفى ما في ھذا األسلوب من مجافاة للمنھج العلمي الصحيح المعتبر في البحث العلمي؛ ولھذا فإن كنت في شخصي أكاد أعذرھا بسبب قلة علمھا وكونھا في مبدأ أمرھا ،إال أنني ال أعذر مشرفھا على رسالتھا الدكتور مازن اسماعيل ھنية ،عميد الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية في غزة ،وال أعذر مناقشيھا الدكتور أحمد شويدح عميد كلية الشريعة والقانون ،والدكتور ماھر السوسي رئيس قسم الدراسات العليا؛ إذ كان من واجب ھؤالء الفضالء أن ال يجيزوا ھذا الجزء من الرسالة ،مع ما فيه من مجانبة الحق الظاھر ،ومجافاة المنھج العلمي في المناقشة والترجيح.
نظام الدين عبد الحميد ،أحكام انحالل عقد الزواج في الفقه اإلسالمي والقانون العراقي ،ص 261- 260نقال عن :ليلى الزوبعي ،أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ،ص(186) 196
وھذا غير رجوع طرق الحديث الضعيف إلى راو واحد متھم في ضبطه أو في عدالته؛ فإن تلك الطرق المتعددة ال تصلح حينئذ سببا في تقوية ھذا الحديث؛ ولھذا ميز علماء الحديث بين رجوع الطرق كلھا إلى راو ضعيف ،ورجوعھا إلى راو ثقة )انظر :أحمد محمد شاكر ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث البن كثير ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص 162حيث جاء فيه :والغريب " :ما تفرد به واحد ،وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ،ولكل حكمه .فإن اشترك اثنان أو ثالثة في روايته سمي عزيزا " .وانظر ھذا المعنى أيضا في :السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،تدريب الراوي ،تحقيق عبدالوھاب عبد اللطيف ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،ج2ص(187). (181
انظر :الزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصالح ،ج1ص 266حيث جاء فيه " :وجدنا أحاديث في الصحيحين ال يرويھا إال راو واحد في مرات متعددة ،كحديث )إنما األعمال بالنيات( "(188) .
فإن قيل :عمر رضي ﷲ عنه إمام من أئمة الصحابة ،وال كذلك سبيعة رضي ﷲ عنھم؛ فق ُبل لذلك ما تفرد به عمر ،وال يقبل ما تفردت به سبيعة .قلنا :إذا استوى الصحابيان في ضبط ما يرويه كل منھما عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،فال تأثير لتفاوت ما بينھما من العلم واإلمامة بعد ذلك؛ ألن مدار قبول الحديث على ضبط الراوي – بعد عدالته – ال على إمامته وجاللته في العلم.
وإن قصد نظام الدين بجواز حصول التوھم منھا أن يُـلْم إلى نحو ما وقع لعمر بن الخطاب حين شك في ضبط فاطمة بنت قيس رضي ﷲ عنھما فيما روته له من أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لم يفرض لھا نفقة وال سكنى بعدما طلقھا زوجھا ثالثا؛ فقال قولته المشھورة " :ال ندع كتاب ربنا بقول امرأة ال ندري حفظت أو نسيت ") أخرجه ابن حبان في صحيحه ،بتحقيق شعيب األرناؤوط ،ج10ص 63وقال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح على شرطھما( .فھو بذلك يتشبَّه في حاله مع سبيعة رضي ﷲ عنھا بحال عمر بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس رضي ﷲ عنھما ،وھيھاتَ له ذلك؛ فإن عمر رضي ﷲ عنه إذا شك في حفظ صحابية بعينھا ،فإن ھذا ال يجعل الشك في الحفظ أصال وقاعدة في كل صحابية أو امرأة تروي حديثا عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم .كما أن عمر رضي ﷲ عنه إنما شك في حفظ فاطمة لما ثبت من حالھا في الحفظ والضبط حقا وواقعا؛ فإنھا في أحاديثھا – كما نص عليه ابن حجر في فتح الباري ،ج9ص - 481أطلقت في موضع التقييد ،أو عممت في موضع التخصيص ،وھو ما لم يقع لسبيعة في حديثھا ھذا رأسا .وأما أن سبيعة بحديثھا ھذا خالفت عموم آية الوفاة في سورة البقرة؛ فھي مخالفة ال تقدح؛ ألنھا من قبيل تخصيص عام القرآن بالسنة – ولو آحادية – وھو ما ال ينكر عند أي من العلماء .كما أنھا إذا كانت خالفت بما روته ظاھر القرآن في آية البقرة ،فقد وافقت به ظاھر القرآن في آية الطالق؛ فلم تكن مخالفتھا لظاھر القرآن لذلك من كل وجه ،بل من وجه دون وجه ،وھو ما لم يقع لفاطمة بنت قيس رضي ﷲ عنھا؛ فإنھا خالفت بما روته ظاھر القرآن في آية ،بدون أن تكون وافقت به ظاھر القرآن في آية أخرى؛ فافترقت الحال لذلك )(189
ِحَ
بينھا وبين فاطمة ،وثبت ضبط سبيعة بموافقتھا فيما روته لظاھر القرآن في آية الطالق.
وذلك ألن نظام الدين استدل إلثبات القول بأبعد األجلين وترجيحه بأنه مقتضى الجمع بين آية الطالق ھذه وأية الوفاة في سورة البقرة ،مع أن ھذا الجمع ال يستقيم له  -بداھة  -إال أن لو جعل آية الطالق عامة في الحامل المتوفى عنھا زوجھا أيضا(190).
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إبراھيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،تحقيق مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة
األبي ،ص ،الثمر الداني ،بيروت ،المكتبة الثقافية
أحمد محمد شاكر ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث البن كثير ،بيروت ،دار الكتب العلمية
اإلسنوي ،ج1400) ،ھـ( ،التمھيد ،تحقيق محمد حسن ھيتو ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة
اإلسنوي ،ج (1999) ،نھاية السول شرح منھاج الوصول للبيضاوي ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية
األلباني ،م1985) ،م( ،إرواء الغليل ،ط ،2بيروت ،المكتب اإلسالمي
اآلمدي ،س1404) ،ھـ( اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق سيد الجميلي ،ط ،1بيروت ،دار الكتاب العربي
ابن أمير الحاج ،م1999) ،م( التقرير والتحبير ،تحقيق عبدﷲ محمود ،بيروت ،دار الكتب العلمية
أمير بادشاه ،م ،تيسير التحرير ،دار الفكر
البخاري ،ع1418) ،ھـ( ،كشف األسرار ،تحقيق عبدﷲ عمر ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية
البخاري ،م1987) ،م( ،صحيحه ،تحقيق وتعليق مصطفى البغا ،بيروت ،دار ابن كثير
البرزنجي ،ع1996) ،م( ،التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية ،بيروت ،دار الكتب العلمية
البزدوي ،ع ،أصول البزدوي ،كراتشي ،مطبعة جاويد برس
البشري ،م1983) ،م( ،مكنون الخزائن وعيون المعادن ،مطابع سجل العرب ،سلطنة عمان ،منشورات وزارة التراث القومي
البصري ،م1403) ،ھـ( المعتمد في أصول الفقه ،تحقيق خليل الميس ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية
البطاشي ،م1985) ،م( ،غاية المأمول في علم الفروع واألصول ،سلطنة عمان ،منشورات وزارة التراث القومي
البھوتي ،م1402) ،ھـ( ،كشاف القناع ،تحقيق ھالل مصيلحي ،بيروت ،دار الفكر
البيھقي ،أ1344) ،ھـ( السنن الكبرى ،ط ،1حيدر آباد الھند ،مجلس دائرة المعارف النظامية
التفتازاني ،س1416) ،ھـ( ،شرح التلويح على التوضيح ،تحقيق زكريا عميرات ،بيروت ،دار الكتب العلمية
ابن تيمية ،أ1386) ،ھـ( ،الفتاوى الكبرى ،تحقيق حسنين محمد مخلوف ،ط ،1بيروت ،دار المعرفة
الجصاص ،أ1405) ،ھـ( ،أحكام القرآن ،تحقيق محمد قمحاوي ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي
الجندي ،أ1995) ،م( ،عدة النساء عقب الفراق أو الطالق ،المحلة الكبرى ،دار الكتب القانونية
الجندي ،أ2005) ،م( ،أحكام العدة عند النساء ،المحلة الكبرى ،دار الكتب القانونية
الجويني ،ع ،الورقات ،تحقيق عبد اللطيف محمد
ابن حبان ،م1993) ،م( ،صحيحه ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،ط ،2بيروت ،مؤسسة الرسالة
حبنكة ،ع2007) ،م( ،ضوابط المعرفة ،ط ،8دمشق ،دار القلم
ابن حجر ،أ ،فتح الباري ،تحقيق عبد العزيز بن باز ومحمد الدين الخطيب ،بيروت ،دار الفكر
ابن حزم ،ع ،المحلى باآلثار ،تحقيق أحمد شاكر ،دار الفكر
الخرشي ،م ،شرحه على مختصر خليل ،بيروت ،دار الفكر
الدردير ،أحمد بن محمد ،الشرح الكبير على مختصر خليل ،تحقيق محمد عليش ،دار الفكر ،بيروت
الرازي ،م1400) ،ھـ( المحصول في علم األصول ،تحقيق طه جابر العلواني ،ط ،1الرياض ،جامعة اإلمام محمد
الرازي ،م1995) ،م( ،مختار الصحاح ،تحقيق محمود خاطر ،طبعة جديدة ،بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون
الرازي ،م2000) ،م( ،تفسيره المسمى مفاتيح الغيب ،بيروت ،دار الكتب العلمية
الرملي ،م1984) ،م( ،نھاية المحتاج ،بيروت ،دار الفكر
الزركشي ،م2000) ،م( البحر المحيط ،تحقيق محمد محمد تامر ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية
الزركشي ،م1998) ،م( ،النكت على ابن الصالح ،تحقيق زين العابدين فريج ،ط ،1الرياض ،أضواء السلف
زكريا بن غالم الباكستاني )2002ھـ( ،أصول الفقه على منھج أھل الحديث ،ط ،1دار الخراز
زيدان ،ع2000) ،م( ،المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية ،ط ،2بيروت ،مؤسسة الرسالة.
ابن السبكي ،ع1999) ،م( ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ،ط ،1بيروت ،عالم الكتب
السرخسي ،م ،أصوله ،بيروت ،دار المعرفة
السرخسي ،م ،المبسوط ،تحقيق أبو الوفا األفغاني ،كراتشي ،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية
ابن سعد ،م1986) ،م( ،الطبقات الكبرى ،تحقيق إحسان عباس ،ط ،1بيروت ،دار صادر
السمعاني ،م )1999م( قواطع األدلة ،تحقيق محمد حسن محمد ،بيروت ،دار الكتب العلمية
السيوطي ،ج1993) ،م( ،الدر المنثور ،بيروت ،دار الفكر
السيوطي ،ج ،تدريب الراوي ،تحقيق عبدالوھاب عبد اللطيف ،الرياض ،مكتبة الرياض الحديثة
الشربيني ،م1415) ،ھـ( ،اإلقناع ،تحقيق مكتب البحوث والدراسات ،بيروت ،دار الفكر
الشربيني ،م ،مغني المحتاج ،بيروت ،دار الفكر
الشنقيطي ،م1995) ،م( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،ط ،1بيروت ،دار الفكر
الشوكاني ،م1999) ،م( إرشاد الفحول ،تحقيق أحمد عزو عناية ،دار الكتاب العربي
الشوكاني ،م ،نيل األوطار ،إدارة الطباعة المنيرية
ابن أبي شيبة ،ع1409) ،ھـ( ،المصنف ،تحقيق كمال الحوت ،الرياض ،مكتبة الرشد
الشيرازي ،إ2003) ،م( اللمع ،ط ،2بيروت ،دار الكتب العلمية
الصنعاني ،م1986) ،م( ،إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،تحقيق القاضي حسين وحسن االھدل ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة
الطبري ،م2000) ،م( ،تفسيره المسمى جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق أحمد شاكر ،بيروت ،مؤسسة الرسالة
العاملي ،م ،اللمعة الدمشقية ،ط ،1منشورات جامعة النجف الدينية
ابن عبد البر ،ع1407) ،ھـ( ،الكافي في فقه أھل المدينة ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية
ابن عبد البر ،ع2000) ،م( ،االستذكار ،تحقيق سالم عطا ومحمد علي معوض ،بيروت ،دار الكتب العلمية
ابن العربي ،م ،أحكام القرآن ،بيروت ،دار الكتب العلمية
العطار ،ح1420) ،ھـ( ،حاشيته على جمع الجوامع ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية
العالئي ،خ1407) ،ھـ( ،إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة ،تحقيق محمد سليمان األشقر ،ط ،1الكويت ،جمعية إحياء التراث
الغزالي ،م1997) ،م( المستصفى في علم األصول ،تحقيق محمد سليمان األشقر ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة
ابن قدامة ،ع1405) ،ھـ( ،المغني ،بيروت ،دار الفكر
ابن قدامة ،م1399) ،ھـ( روضة الناظر ،تحقيق عبد العزيز السعيد ،ط ،2الرياض ،جامعة اإلمام السعود
القرطبي ،م2006) ،م( ،الجامع ألحكام القرآن الكريم ،تحقيق عبدﷲ التركي ومحمد عرقسوسي ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة
الكاساني ،ع1982) ،م( ،بدائع الصنائع ،بيروت ،دار الكتاب العربي
ليلى الزوبعي2007) ،م( ،أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ،ط ،2عمان ،مؤسسة الوراق
ابن مازه ،ب ،المحيط البرھاني ،دار إحياء التراث العربي
محمد خالد منصور )2007م( ،تخصيص العموم بالسياق عند األصوليين وأثره في االستنباط الفقھي ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،المجلد الثالث ،العدد 2007 ،2م ص35- 11
المرغيناني ،ع ،الھداية شرح البداية ،المكتبة اإلسالمية
مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي
ابن ملك ،ع2004) ،م( ،شرح منار األنوار ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية
ابن منصور ،س ،(1982) ،سننه ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،ط ،1الھند ،الدار السلفية
ابن منظور ،م ،لسان العرب ،ط ،1بيروت ،دار صادر
نبيلة محمد صيام2007) ،م( ،اآلثار غير المالية للمتوفى عنھا زوجھا ،رسالة ماجستير بإشراف د .مازن اسماعيل ھنية ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسالمية ،غزة
ابن النجار ،م1997) ،م( ،شرح الكوكب المنير ،تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ،ط ،2مكتبة العبيكان
النجفي ،م ،جواھر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،تحقيق محمود القوجاني ،ط ،7بيروت ،دار إحياء التراث العربي
ابن نجيم ،البحر الرائق ،بيروت ،دار المعرفة
النسائي ،أ1986) ،م( سننه ،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مذيلة بأحكام األلباني عليھا ،حلب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية
أبو نعيم ،أ1405) ،ھـ( ،حلية األولياء ،بيروت ،دار الكتاب العربي
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Fundamentalism roads in the pay discrepancy evidence in several death
Fundamentalist study to say Bobad term
Aref Ezzedine Hassounah
abstract

It appeared in some academic letters of jurisprudence in this day and age a recent call to revive say Bobad term in determining what expire by several pregnant woman whose husband has died; taking the doctrine of Shiite and Ibadi and the lack of Sunnis، and Ataraha what it masses of scientists from the end of promised as soon as the situation at all - unnecessarily So.
If this is not to say Bobad-term seriousness of the outcome، the risk in daring to correct year explicit prelude to the selection of that speech and weighted، hence the theme of this research is to defend the Sunnah to clarify ways fundamentalists in pay opposes evidence in several of death in a way shows the weakness to say Bobad term leave what is true of the year in question.
I was keen on this research to argue the most likely to say Bobad term of contemporary discussing them in Trgiham him، and based weakness.
Keywords: Several pregnant by the deceased، and opposes weighting، opposes public and private from the face، far-term، modern Sabieh Aloslmah
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