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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  

السالم على سيد الخلق  الصالة و دوان إال على الظالمين، وال ع العاقبة للمتقين و هللا رب العالمين، و الحمد

  .آله وأصحابه أجمعيين محمد و

بعد فال يخفى أن مذهب األئمة المتبوعين يستمد بعضها من بعض في مسائل قضائية خاصة في أحوال  و

ليس  و .قد ذكر فقهاء المذاهب وجه األخذ بمثل تلك المسائل عند قيام ضرورة تحمل على ذلك خاصة، و

، بإقامة أنظمة وضعية مقام أحكام هاالخروج على مذهب أو على المذاهب كل معنى هذا التمشي مع الهوى و

استسخافاً لكل  م لكل جديد، وجرى سير أهل الشأن عليه في كثير من بالد المسلمين استحساناً منه اكم شرعية

توارثة بينها فضالً عن أن تسعى جهدها لتندمج تتفانى في المحافظة على مفاخرها الم ، مع أن كل أمة القديم

  .في غيرها من األمم تكون قد أقرت بأنها ليست بأمة مجيدة ذات مفاخر متوارثة

الفقه صلح لكل زمان ومكان في أيام مجد اإلسالم فال يعقل أال يصلح لهذا الزمان الذي ظهر فيه للعيان مبلغ  و

  .ت عرضة لالنحالل من فساد تلك األنظمةالخلل في أنظمة الغرب حتى أصبحت المجتمعا

دل في أحكام القضاة لكن ال عمن المعلوم أن العامة إذا تركوا وشأنهم يبتكرون من الجيل ما يعرقل سير ال و

. يعجز القضاة النبهاء عن إقامة سياج يكفل حراسة العدل من أن تمسه يد محتال في كل زمان وفي كل مكان

ضية تحدث للناس أق: قال عمر بن عبد العزيز و. ستحسنوافإذا فسدوا فا: معاوية ولهذا المعنى يقول إياس بن

    .بقدر ما أحدثوا من الفجور

فإذا حدث مرض اجتماعي كالعبث بالطالق مثال يحلف هذا بالطالق بدون سبب، ويطلق ذاك ثالثاً مجموعة 

إيقاع  و. بالطالقلهم في العبث بال باعث على االستعجال، فليس دواء ذلك مسايرة المرضى بتعبيد طرق 

إن الطالق الثالث واحدة أو ليست بشيء لقول فالن  و. ، بأن يقال لهم إن الحلف ليس بشيءأنكحتهم في ريبة



توجب اتساع الخرق  ، و ال برهان، بل هذه المسايرة تزيد في فتك المرض بهم بدون حجة و لرأي فالن و

بإقامة اع  بكلمة اهللا سبحانه من حصول البركة في الحرث والنسل تزيل حكمة استباحة األبض ، وعلى الراقع

ليس باألمر الهين  الذين ليس ألهوائهم قرار، مقام كلمة اهللا جل جالله في ذلك، و "المتمجهدين" كلمة المتفيقهين

لى آراء الخروج عما يفقهه األئمة المتبوعين إلى أقوال شذاذ، مما صدرت تلك األقوال منهم إال غلطاً، أو إ

  .رجال متهمين أظناء يسعون في األرض فساداً إذ زين لهم الشيطان سوء عملهم

ليس  ، والمحاكم بأيدي أبنائه الذين عقوهفي هذه المسايرة هي التي أدت إلى تخلي الفقه عن كثير من أبوابه  و

  .مع قوادمه من عدم صالحية الفقه لكل زمان ومكان بدون تقويض دعائمه، أو قص خوافيه ذلك ناشئا

 ،قية الباقية في المحاكم من الشرعنرى اليوم بعض هؤالء األبناء ال يهدأ لهم بال قبل أن يقضوا على الب و  

، ومتابعة ألهواء المستغربين من أبناء الشرق في حين أننا كنا باسم الشرع عن مخاتلة، مسايرة منهم للمرضى

أن يصلح ما  ، وة أن يعاد النظر في األنظمة كلهاير منقوصجداً من حلول عهد استعادة الحقوق كاملة غ نؤمل

لم يزال  ، وومة بيدها زعامة العالم اإلسالميبمدد الفقه اإلسالمي كما هو الجدير بحكيحتاج منها إلى اإلصالح 

  .ذلك أملنا

بهما على  التظاهر بمظهر االستدالل أما تحميل األدلة من الكتاب والسنة ما ال تحتمله من المعاني، و و  

. ، فال يفيدان سوى تلبيس مكشوف، ومخادعة يشف ستارها الرقيق عما تحتهاهللا بها من سلطان لأنظمة ما أنز

تفوتهم أية فرصة من غير أن ينتهزوها في وصم الفقه  اللمرصاد، االمنتدبون لتشكيك المسلمين في دينهم ب و

 ها هو ذا قد ألقى بعض أساتذة الجامعة المصرية و. همهين، والفقه براء منهم ومن أعمالقبأعمال هؤالء المتفي

  :هو يقول في آخرها أكثر، و نذ سنة وثالث محاضرات عن تاريخ الفقه اإلسالمي م المستشرقينمن 



عالقة أخرى بين الشريعة اإلسالمية والتشريع المدني تخالف كل ما تقدم مخالفة تامة ، توجد في الدور  و" 

، وهو دور تطوره المعاصر وحسبنا أن نذكركم بالتعديالت التي أدخلت منذ سنة ألف من تاريخ الشرع األخير

  هـا "وتسعمائة وعشرين على األحوال الشخصية في مصر

أنتم أوالً رأيتم إقحام أحكام في الشرع  ، يريد أن يقول هالغة لمن ال يعقل مغزى هذا الكالمفي ذلك عبرة با و

الحاضر دليل  ناس لتغطية مصدر األحكام الجديدة الغريبة عن الشرع، وإن حاكموا حولها أقواالً عن أ و

  .الغابر

كم عندنا من ذكريات أليمة في هذا الصدد ال يفيد ذكرها هنا غير تجديد األلم وقد بلغني منذ مدة أن بعض  و

وارث بين طوائف ذا رسالة يقترح فيها ما هو قاض على البقية الباقية في محاكم القطر من الفقه المتإالقضاة 

الفقهاء المستمدين من الكتاب والسنة، فأكبرت ذلك ممن يعد نفسه من قضاة الشرع، ثم فكرت في الرساالت 

، وقلت في نفسي لعل تلك الرسالة مبعثها على قلمه ولسانه بلد على غير طراز رسالة رسل اهللالقائمة في ال

، وفرعه بوادي النيل ق، أصله غرس يد األسباطي مستشربمن محفل عروفكره وجنانه ليس من مجمع فقهي 

  .يعيش يمدد األقباط

بتلك أعتبر بما ينطوي عليه من العبر، إذ بعث هذا القدر  نما أنا ناظر إلى هذا الحدث هذا النظر، ويب و

  .، فقبلت أوراقها، وتصفحت صفحاتها فإذا الخبر يصدق الخبرالرسالة إلى مرأى مني ومنظر

قد  المرسوم بخط أعجمي ينبئ عن عجمة ما حوله ، ونظري اسم الرسالة على ظهرها  ليهأول ما وقع ع و

الكلمات السافلة ، يجذبه عمله الطالح إلى حيث تكون ر آية إلهية تقذف به إلى الهاويةركبت على االسم المذكو

لى سماء ذاك المخبر، أن بومة غربية حلقت ع ، يخيل إلى الناظر من هذا المظهر ومن الدرك األسفل

قد  وها هو نظام وضعي يسد مسد األحكام الشرعية في الطالق و: ترفع صياحاً منكراً وهي تقولالمسلمين 

  .انتهى زمن الحكم في محاكمكم



في الدساتير الوضعية التي ال تستمد من األحكام القانون من الكلمات المصطلحة  م ومن المعلوم أن النظا و

 فكأن المؤلف اعتبر األنظمة الوضعية. ال تداولهما الفقهاء ال في السنة و كتاب وأنها لم ترد في ال الشرعية، و

نسميه  و السنة فقط  ، وعد وتقده نحن مستمداً من الكتاب واحدعد ما نعاألحكام الشرعية من واد واحد، و و

  .يتبدل من حين إلى آخر ضعي يتغير وشرعياً، من طراز النظام الو

الثالث بلفظ واحد مثالً بعد أن اعتبره المسلمون على اختالف طوائفهم بينونة  الحق أن حكم الطالق و  

شاهد متهوس تغييره بجرة قلم إذ . صدر اإلسالم إلى القرن الحاضرة من السن مغلظة، استناداً على الكتاب و

لغاء الحكم ، فال عجب في أن يجترئ ذلك المتهوس على اقتراح إونة المغلظة إلى الواحدة الرجعيةمن البين

حدثت نفس كل من يعرف لسان أمة بالتسلق  بالمرة في عصر مدت الفوضى أطنابها على مقومات الجماعة، و

   .مفاجأة الناس بآراء تهد كيان األمة على االجتهاد، و

بعد أن  –بعد اسم الرسالة استعرضت ما في تصديرها فإذا مؤلفها يتبجح في تمهيد رسالته بأن والده الجليل  و

ارج المذهب مقام أحكام في كان هو أول من خرج على المذهب بإقامة أحكام من خ –حنف ألجل القضاء ت

. التغيير بإنابة عالم مالكي مثالً في حسم المشكلة التي ذكرها هذا التبديل وعن ، مع أنه كان في غنية المذهب

بعد  و. كه، بدون أن يتذوقه تذوق أهلهنحن نعلم جيداً أن أخطر أمة على الفقه من ينخرط ألجل المال في سل و

منقبة والده من حيث أنه كان أول مبتكر لعمل الخروج على المذهب، تخيل أن يكون هو بهذا االقتراح أن ذكر 

عل والده بل في الخروج على المذاهب فقدوة كوالده في الخروج لكن ال في الخروج على المذهب فقط كما 

مهيد بمالحظة أن أهل الشأن ربما يبلغ بهم االفتتان تر قليالً لعدل عن هذا اللو فك كلها على األمة جمعاء، و

بالغربيين إلى حد أن يعرضوا عن الفقه المتوارث بالمرة تبعاً لكل متهوس، على أن شهادة الشبل لألسد يجب 

د في ذمة لم يدخل بع - أطال اهللا بقاءه –ذلك األسد  و. أال تخفى قيمتها على من انخرط في سلك القضاء

 المجلس التشريعي، و قضاء السودان، و كالة األزهر ، و إليه فقط تقدير أعماله في األزهر، و ، والتاريخ



كما أن  ــ مقاالت عموريات جادت به قريحته من مؤلفات، و إليه فحسب تقدير ما المحافل الماسونية، و

خ في حينه بعد عمر طويل تحسن عواقبه باإلنابة ليهم، بل هو أيضاً إلى التاريليس إتقدير أعمال أبي األشبال 

األمة  إجماع فقهاء هذه سنة رسول اهللا و التوبة ما جنت يداه في رسالته هذه خاصة من المخالفة لكتاب اهللا و و

  .، كما ترى انبالج الصبح عن قربتقول الزائغين رغم

جمهرة فقهاء ألمصار  تابعيهم و و عينالتاب كيف يتصور أن يغلط جمهور الصحابة و!!! فيا سبحان اهللا    

أال ينتبهوا في دور من األدوار، إلى أن  ، وه في اللغة العربيةعلى توالي القرون إلى يوم إصدار المؤلف رسالت

باالهتداء إلى الحق في  ، وقد اختص هذا المؤلف الفذالطالق يكون محاالً ال لغواً فقطذكر الثالث في إنشاء 

 ط بنياال لحقتها هجنة من رطانة أسب بين أقباط وادي النيل، والتي لم تمسها عجمة ذلك بعربيته القحة 

حلة من ، وال ارتضى في نعلماء السنة نقال صحيحاً صريحاً من له عن أحدثالذي لم ينقل م هبفقه ، واسرائيل

ألف حرام على من فحرام  –منهم العبيديون  و –ون األئمة هلاعيلية الذين يؤسمالنحل إال عند الروافض اإل

أصولهما هذا التخبط أن يكتب في  الفقه و ويتخبط في الحديث  يرتبك في وجوه داللة الكتاب هذا االرتباك، و

لوطة مصحفة من مطبوعات الهند ومصر في العلمين غالحديث ظناً منه أن اقتناء عدة كتب م دقائق الفقه و

بدون أن يكون تعلم  ، واعده على السباق في هذه الحلبةتسيصعده إلى قمة االجتهاد من غير أن تكون مواهبه 

  :ماً قال الشاعريقد خبرة ، و العلمين على أستاذ يدربه عن كفاءة و

  ك منها الكثيرــما العلم مخزون كتب                     لدي

  اً فقيهاً تصيرــيومبهذا                       بنكــــــــال تحس

  رــكنها ال تطيـــــل                      ريش اجةــــــــفللدج



قد  القول بما لم يقل به أحد فيه ينبئان عن خلل في العقل، و االنفراد عن أهل العلم برأي في الشرع، و و  

إني ال : (معناه روينا في فضائل أبي حنيفة وأصحابه ألبي العوام الحافظ بسنده إلى زفر بن الهذيل أنه قال ما

  ).بما لم يقل به أحديقول : قالوا كيف ذلك؟ قال. حتى يسكت، بل أناظره حتى يجن أناظر أحداً

أن يترك  - إن كان التيه أبقى عنده من العقل بقية صالحة للتعقل ه ـأرى من الواجب الديني أن أوصي و   

 يسا من صناعته، وله بأنهما لالحديث ألنه استبان من كتاباته ما يقضي عليه قضاء ال مرد  الكتابة في الفقه و

  :قد قال الشاعر العربي و. العاقل يترك ما ال يحسنه

  ثريد رجاالً لقصعة و خلق اهللا للحروب رجاالً                     و

كفاه أن يحافظ على  و. اآلخرة الطيش فيهما هالك في الدنيا و الغلط فيهما غلط في صميم الدين، و و   

على  -حيث لم أر من تكلم - التوبة مما بدر منه ونحن نتكلم هنا اإلنابة و القضاء الذي ساقه القدر إليه مع

بعض مواضع من مواطن زيغه في الرسالة كالماً يجلو إن شاء اهللا تعالى عما وراء األكمة تحذيراً للجمهور 

علم من  من االغترار بكالمه انخداعاً منهم بما يتلوه من اآليات في غير متناولها بتأويالت  ليس هو على

 أن يفقه معاني متونها، وانجذاباً إلى ما يسرده من األحاديث في غير مواردها من غير  مخرجها ،و مدخلها و

العلوم من الصحف بدون أستاذ  سائر الحديث و يعرف رجال أسانيدها كما هو شأن من يحلو له تلقي الفقه و

موطئ قدم يستقر عليه لحظة  "هدالمتمج" أدع لهذا ني بحول اهللا سبحانه وتوفيقه الإ ، وخطأيرشده في مواقع ال

وقد سميت ما كتبته في هذه . من صادم الحق ال يكون عنده حجة أصالًفيما أناقشه من المسائل، وذلك ألن 

هو  النهاية و عليه االعتماد في البداية و اهللا سبحانه ولي الهداية و و) على أحكام الطالق اإلشفاق(األوراق 

  .الوكيلنعم  حسبي و

 

 ھل یحل الطالق الرجعي عقد النكاح

  



القاعدة العامة في العقود أنها تلزم كال من الطرفين ما التزم به ):  15 - 14في ص ( قال مؤلف الرسالة   

الحق أن القياس : والطالق يزيل عقد النكاح سواء الرجعي وغيره قال ابن السماني ... من حقوق في العقد

  .هـاقع زال النكاح كالعتق لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا يقتضي أن الطالق إذا و

أراد مؤلف هذه الرسالة أن يفرع على تلك القاعدة عدم جواز انفراد الرجل بالطالق لوال إذن الشرع : أقول   

قه باطالً ألنه ال فتتقيد صحة طالقه باإلذن حتى إنه إذا طلق على صورة تخالف الوجه المأذون به يكون طال

محلول العقد ال تكون المرأة محال لوقوع أن الطالق الرجعي إذا جعل النكاح  يملكه وحده بطبيعة التعاقد، و

ممن يدعي األخذ ، لكن أستغرب عليهما بنى جل ما في اقتراحه ، و لو في العدة الثالث و الطالق الثاني و

 و ،إن كان يريد التفلسف في هذا خاصة في مورد النص، و فقط أن يفتتح اقتراحه برأي فجبالكتاب والسنة 

ظة، يجب أال يعرب عن علمه أن المسلم ال يملك شيئاً بطبيعة التعاقد بل حأراد أن ينحاز إلى أهل لرأي ل

 كيت و دما يعمل كيت ونأن المرأة حينما قبلت الزواج من غير أن تشترط الخيار لنفسها ع بتمليك اهللا إياه، و

ام ، فإذن يكون إلزتزمت إيقاع الزوج طالقها متى شاءأن الزوج له حق طالقها متى شاء فقد ال هي تعلم

ليس في ذلك إلزام ما لم تلتزمه حتى تكون لمثل هذا الرأي أي قيمة، فال يمكن  والطالق على المرأة بالتزامها، 

كذا القول بحل الطالق  ، وجرف هار ألنها على ،أن يبني على هذه القاعدة المستقعدة ما أراد أن يبنيه عليها

خارج عما يفقهه أئمة الدين، فاهللا  الرجعي لعقد النكاح فإنه رأي باطل مخالف لكتاب اهللا وسنة رسوله، و

فقد عد اهللا رجالهن أزواجاً لهن  ) بعولتهن أحق بردهن و: (ى يقول في حق المطلقات رجعياًتعال سبحانه و

 ،يزعم أنه ال زوجية بينهما) تمجهدالم(هذا  حق إعادتهن إلى الحالة األولى، و جعل لهمو مادامت العدة قائمة، 

كذلك يقول اهللا جل  ، وكل حشيشإذا حاول أن يتمسك بالرد فسيفاجئه من الرد ما يفهمه أنه كفريق يتمسك ب و

اآليتان على أن  هو استدامة القائم ال إعادة الزائل، فدلت ، فاإلمساك)الطالق مرتان فإمساك بمعروف: (شأنه

كذلك يدل على ما ذكرنا األحاديث الواردة في طالق  ، ولطالق الرجعي إلى أن تنقضي العدةالنكاح باق بعد ا

ه الرواية على تقدير صحة هذ) ليراجعها فإنها امرأته( ال سيما رواية جابر في مسند أحمد بلفظ  ابن عمر و



ل امرأة له بعد إيقاع الطالق الرجعي عليها، والمراجعة ، ألنه نص في أنها لم تزكما يدعي مؤلف الرسالة

دير انقضاء المدة قبل قإعادة المرأة إلى حالتها األولى من المعاشرة الزوجية بعد جعلها بحيث تبين على ت

الزكاة  الصيام و هذا معنى شرعي لها منذ عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم كالصالة و و. العودة إلى المعاشرة

ونحوها، ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوي لها فقد نطق خلفاً ألنه إذا كلم الرجل المرأة في شيء  الحج و

غير العودة إلى المعاشرة األحاديث التي وردت هي فيها ال يصح أن يراد منها  يقال أنه راجعها لغة، و

قد يؤدي إلى أن تكون المعاشرة ، فال إمكان للمشاغبة في ذلك، على أن العودة إلى معاشرتها بدون عالزوجية

إحراز إرث الزوجية عند الوفاة قبل  السكنى و ، ثم وجوب النفقة وير شرعية لو لم يكن العقد قائماًبينهما غ

. ، كل ذلك من الدليل على دوام الزوجية بينهما بعد الطالق الرجعيالزوج بحق الرجعة انفراد و انقضاء العدة،

إجماع األمة العتبر  السنة و القواطع، بمعنى أنه لوال الصوارف من الكتاب و على أن قول ابن السمعاني في

قرار بوجود النصوص ضده بل اإلالذي يقول بالقياس مع االعتراف بقيام  فمن. زوال النكاح مقتضى القياس

أن ا حاول ، فبانهداده انهد ملوجيز ذلك األصل المصطنع الخياليفانهد بهذا البيان ا ،فارق بين المقيس عليه

  .، فماذا تكون قيمة قول جدلي مغلوط  فيه أمام تلك الرواسي من الحججالقصور يبنيه عليه من العاللي و

  غیره تقسیم الطالق إلى مسنون و
  

إنما  طالق غير مسنون و لم تدل اآليات واألحاديث على طالق مسنون و: 16ص ( قال مؤلف الرسالة في

 ط معينة أذن بها الشارع فمن أوقعه على غير هذه الشرائط وشرو دلت على طالق بأوصاف خاصة و

يملكه إذ لم يؤذن به من الشارع فكان لغواً فلم يجز لنا  أتى بعمل ال األوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه و

  ).هـابهذا الوصف  إثباته أصالً إال على هذه الشريطة و

قد ذكر مالك في الموطأ ما هو طالق  و!!! عم هذاغريب من تعود تقليب أوراق كتب الحديث أن يز: أقول

ل طائفة حتى فقهاء هذه ألمة من ك باقي أصحاب الصحاح والسنن، و و كذلك البخاري في صحيحه السنة و



: عطاء الخرساني عن الحسن قال منها مارواه شعيب بن رزيق و –، وأدلة كثيرة جداً ىابن حزم في المحل

هي حائض، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرأين ، فبلغ  لق امرأته و بن عمر أنه طثنا عبد اهللادح

يا ابن عمر ما هكذا أمرك اهللا قد أخطأت السنة، السنة أن تستقبل  :سلم فقال ذلك رسول اهللا صلى اله عليه و

رسول اهللا إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا : الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني فراجعتها فقال

 :رواه الطبراني قال. كانت معصية ال كانت تبين منك و: لو طلقتها ثالثاً أكان يحل لي أن أراجعها قال تأرأي

حدثنا علي بن سعيد الرازي ، حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي حدثنا أبي ثنا شعيب بن (

حاول عبد الحق إعالله  و. يق معلى بن منصوربطر يأخرجه الدارقطن و. الحديث) حدثنا الحسن :رزيق قال

هقي أخرجه البي و – يعقوب بن شيبة ، ووثقه ابن معين ، ووقد روى عنه الجماعة . ليس بذاك بمعلى و

ما يرمي  ، واألربعة من رجال مسلم و هو ، ولم يعله إال بالخرساني بطريق شعيب عن عطاء الخرساني، و

يروي هذا  و. قد تابعه شعيب في رواية الطبراني ، ووجود متابع لهي بعض حديثه يزول ببه من الوهم ف

سماع أبي بكر من ابن قانع قبل  ، ون قانع عن محمد بن شاذان عن معلىالحديث أيضاً أبو بكر الرازي عن اب

هو  ، وأخرى عن الحسن مباشرة شعيب يرويه مرة عن عطاء الخرساني عن الحسن، و اختالطه قطعاً، و

، فروى مرة د أن سمعه من عطاء سمعه من الحسنالظاهر أنه بع روى عنهما سماعاً، و و .جميعاً ممن لقيهما

أخرى عن الحسن كما يقع مثل ذلك لكثير من الرواة على ما يذكر في جامع التحصيل ألحكام  طاء وععن 

قليد منه البن حزم، أما محاولة الشوكاني لتضعيف شعيب بن رزيق فبت و. المراسيل للحافظ أبي سعيد العالئي

للحافظ قطب ) محلىمن القدح المعلى، في الكالم على بعض أحاديث ال( هجام جاهل بالرجال كما يظهر هو و

أما رزيق الدمشقي كما وقع في بعض روايات  ابن حبان، و شعيب قد وثقه الدارقطني و ، والدين الحلبي

صرح الحسن  ي، وعظمه جماعة منهم الذهبأما علي بن سعيد الرازي فقد  و. الحديث فمن رجال مسلم

  .عمر؟ قال نعم يالحسن لق: قيل ألبي زرعة ، وبسماعه من ابن عمر



األدلة في هذا  الحاصل أن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة االحتجاج مهما احتوشت حوله شياطين الشذوذ، و و

من ذلك أن من خالف السنة يقع طالقه  الباب كثيرة جداً في األصول الستة فضالً عن باقي كتب الحديث، فعلم

مع مخالفته لألمر ألن النهي لطارئ ال ينافي المشروعية األصلية كما فصل في علم األصول كالصالة في 

  .البيع عند النداء لصالة الجمعة األرض المغصوبة و

ابتداء برضاها لمصالح إنما شرع تقييدها  رفع تقييد حرية المرأة ، و أما الطالق فإنه إزالة ملك النكاح ، و

، فإذا علم الرجل انقالب تلك المصالح إلى المفاسد فله أن يرفع هذا التقييد حتى دنيوية رأياً ترتبه عليه دينية و

إنما أمر الشارع الرجل أن يفرق  السنة، و ، فالطالق مشروع األصل بالكتاب وتعود المرأة إلى حالتها األولى

لى األطهار التي ال وطء فيها ليكون طالقه إياها في زمن الرغبة لتتأكد حاجته الطلقات الثالث التي يملكها ع

تلك  ليكون أبعد عن الندم مع ما في الطالق أثناء الحيض من إطالة مدة العدة على المرأة، و إلى الفراق، و

نما يوجب طوارئ ال تخل بأصل المشروعية، فإذا جمع الرجل الطلقات الثالث في حيض أو طهر جامع فيه فإ

يمنع اإلثم الطارئ ترتب األثر عليه كالظهار فإنه  ال و إيقاعها مجموعة في حيض أو طهر جامع فيه اإلثم،

جود النص على  سنا في حاجة إلى قياس مع و لم يمنع ذلك من ترتب أثر عليه، و زور و منكر من القول و

  .قياساًإنما ذكرنا الظهار تنظيراً ال  السنة و ما قلنا في الكتاب و

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم أخطأت السنة بمعنى الطريقة التي أمر اهللا سبحانه إجراء الطالق عليها، ال  و

كذا المراد في طالق البدعة ليس  السنة التي يثاب عليها الفاعل، ألن الطالق ليس بأمر يثاب عليه المطلق، و

ألن الطالق في  ل بمعنى ما خالف الطريقة المذكورة،بمعنى ما أحدث بعد الصدر األول على خالف السنة، ب

سلم كما نذكر نصوص األحاديث  مجموعة مما وقع في عهد النبي صلى اهللا عليه وإيقاع الثالث  الحيض و

 و. اإلثم ال في الوقوع من نازع فإنما نازع في الدالة على ذلك عند ذكر الحجة على وقوع الثالث مجموعة، و



ليس عند من يحاول أن ينازع في هذه  صحة الطالق في الحيض على حد سواء، و ، وصحة الثالث مجموعة

  .ال شبه دليل، كما يتضح من األدلة التي نسوقها في البحثين اآلتين أو في تلك دليل و

الخروج منه  إنما ضرب الطحاوي مثالً بالصالة ليقرب إلى ذهن المتفقهة وجه الفرق بين الدخول في العقد و و

 ليس هو في حاجة إلى القياس مع وجود النصوص من الكتاب و جل أن يقيس الطالق على الصالة، وال أل

اإلجابة عنه باطلة فإنها قياس للعقود على  االعتراض صحيح و السنة فال معنى لما يقوله مؤلف الرسالة، و

وي ألنه قياس للخروج من على أنه ال مانع من قياس لو أراده الطحا. العقد تعلق به حق اآلخر العبادات، و

ال فارق  ما إلى ذلك، و حق المرأة في المهر وإنما  الطالق حق متمحض للرجل، و النكاح بما لم يؤمر به، و

الترمذي في سب  قوله بعد أن ذكر حديث الحاكم و و. مؤثر في صحة القياس إال عند خياله الذي اصطنعه

من الدليل على أنه بلغ مرتبة اإلجتهاد في الحديث " صحيحكال اإلسنادين عددي  و"): الطالق مرتان(نزول 

  .أيضاً ال في الفقه فقط في حين أن بلوغ أمثال ابن حجر من المتأخرين لتلك المرتبة موضع نظر

  !!فمن أنتم حتى يكون لكم عند ؟

حة، نسأل لو كان للبحث في سبب نزول اآلية المذكورة غرض يتعلق بما نحن فيه لكنت أريه أين تكون الص و

  .اهللا السالمة

  صحة الطالق في الحیض
  

يعني حديث ابن عمر في  -ألفاظه كثيرة في كتب السنة روايات هذا الحديث و و: 24في ص  : (قال    

فيها خالف شديد في احتساب الطلقة التي طلقها ابن عم في الحيض حتى  و -هي حائض طالق امرأته و

 "فردها علي ولم برها شيئاً" فيرجح رواية أبي الزبير) 26ص (ربة بل ألفاظها مضط. كادت تكون اضطراباً

روايته سماعاً عن جابر ) 25ص (يؤيد صحة رواية أبي الزبير القواعد الصحيحة و بموافقتها لظاهر القرآن و



) 26ص (رواية الخشني  ابن لهيعة حجة ثقة، و هذا إسناد صحيح و و) ليراجعها فإنها امرأته( في مسند أحمد

هي واحدة في حديث  و" :قد فهموا من قوله و. هذا إسناد صحيح جداً و "ال يعتقد بذلك" ن محمد بن بشار،ع

في (ابن القيم لم يجدا مخلصاً من هذه الحجة  ابن وهب أن الضمير يعود إلى تلك الطلقة حتى أن ابن حزم و

ى الطلقة في قبل العدة فيكون دليالً إال أن يزعما األدراج والصحيح الواضح إرجاعه إل) احتساب طلقة الحيض

المراد بالمراجعة هنا المعنى اللغوي  و) 28ص( على بطالن الطالق في الحيض ومؤيدة لرواية أبي الزبير 

  .هـا) 30ص ( أما استعمالها في مراجعة المطلقة الرجعية فإنما اصطالح مستحدث بعد عصر النبوة للكلمة و

هذا متابعة منه  ال أثر له، و بأن الطالق في الحيض غير صحيح و) 27ص (أقول قد صرح المؤلف في     

 غيرهما بشهادة الحفاظ األثبات، تالعب بما صح من األخبار في الصحيحين و من سار سيرهم، و للروافض و

دعوى  محاولة لتقوية المنكر بما ال يقويه بل بما هو أنكر منه بين قادة النقد، و قول بالتشهي ، و و

. اضطراب في عقل مدعيه اب في األحاديث التي أخرجها أصحاب الصحاح تدل على وقاحة بالغة واالضطر

باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك : (قد بوب البخاري على وقوع طالق الحائض في صحيحه حيث قال و

لفظه  هي حائض و ساق حديث ابن عمر في طالق امرأته و بدون أي إشارة إلى خالف في ذلك ، و) الطالق

  .حسبت لها التطليقة التي طلقها و: نص مسلم أيضاً على احتساب تلك التطليقة حيث قال و) مرة فليراجعها(

زمن استعرض األحاديث التي ورد فيها لفظ . كذلك حديث الحسن عن ابن عمر قد سبق ذكره مع إسناده و

ع الشرعية في عهد النبي صلى اهللا يشك لحظة أن هذا اللفظ من األوضا غيرهما ال المراجعة في الصحيحين و

كل ما وقع في  لم يحدث فيه اصطالح مستحدث بعد عهد النبوة أصالً، و غيره، و عليه وسلم كالطالق و

المراجعة فهو بالمعنى الشرعي، أعني العود إلى المعاشرة الزوجية  الرجعة و أحاديث الطالق من االرتجاع و

قع في نصوص الفقهاء من هذا القبيل على طبق ما ورد في األحاديث بعد إيقاع الطالق الرجعي، بل كل ما و

 ديث الباب،إذا حادثها في شيء، في أحاقد سبق عدم صحة إرادة المعنى اللغوي الذي يتحقق  معنى، و لفظاً و



لتي ابن القيم لي يجنح إلى منع كون المعنى الشرعي مراداً من المراجعة خجالً من األحاديث الماثلة أمامه ا و

ربأ بنفسه عن أن يتكلم بمثل هذا المنع غير المجدي أصالً في  نى الشرعي أصالً، وعال تحتمل غير الم

   . التشغيب الساقط عند حملة الحديث أنفسهم فضالً عن الفقهاء

في سلوك طريق منع  أقل إدراكاً لمواطن االفتضاح، لم ير بأساً حيث أن الشوكاني أوسع خطواً في الزيغ، و و

مؤلف الرسالة حول هذا المنع  فظ المذكور في رسالته في الطالق البدعي، ولن المعنى الشرعي مراداً من الكو

يسأل عن تحديد زمن بعد زمن النبوة لحدوث  إلى صورة دعوى غير منتبه إلى أنه يطالب بالبديل عليها، و

كابن حزم، من غير نظر إلى  االصطالح المستحدث الذي يدعي حدوثه مجترئاً على الدعاوي من غير بينة

مرد له بأن المراد من المراجعة  هي تقضي قضاء ال صحة األخبار في احتساب الطلقة في حالة الحيض و

  .المعنى الشرعي حتماً

قد صحت  فاألمر بالمراجعة في تلك األحاديث يفيد بمفرده وقوع الطالق في حالة الحيض بال شك، فكيف و

أما التراجع في اآلية فإنما ذكر فيها إذا احتاج األمر  و. في تلك الحالة كما سبقاألخبار في احتساب الطلقة 

عقد جديد بينهما وليس ذلك مما نحن فيه ومن أحاط خبراً باألحاديث الواردة في طالق ابن عمر، بل بالنبذة 

بن عبد الرحمن  حديث سعيد سيما حديث شعبة عند الدارقطني وال لتي ذكرها ابن حجر في الفتح، واليسيرة ا

هو العود إلى معاشرة  المحي عنده أيضاً، يجزم أن المراجعة في تلك األحاديث بالمعنى الشرعي فقط، و

ابن القيم  ال صارف، و الزوجية بعد الطالق الرجعي والحقيقة الشرعية هي المتعينة إال عند وجود صارف و

بمظهر اإلنكار للمعنى الشرعي مكابرة، حيث ال حيث كان مستحضراً لتلك األحاديث لم يرض لنفسه أن يظهر 

 رد الهبة الجائرة، و النكاح ، و: هي و مجال لإلنكار، بل حاول أن يثبت للمراجعة ثالث معان في الشرع

عند االحتمال  والعود إلى المعاشرة الزوجية بعد الطالق الرجعي، حتى يصح له أن يقول هذا مشترك محتمل، 

معنى العود إلى إلى الزوجة وقوعاً تعين  اته أن نسبة المراجعة إلى الزوج قياماً، ويسقط االستدالل، لكن ف



المعاشرة بعد الطالق، فال يرد االعتراض باالشتراك على أنه نسي أن كالمنا في لفظ المراجعة كما وقع في 

ع في حديث رد الهبة ال اإلرجاع الذي وق تلك األحاديث ال التراجع الذي وقع في كتاب اهللا بمعنى النكاح، و

سلك طريق عدم تسليم إرادة المعنى الشرعي في تلك األحاديث معتبراً بأن المعنى  الجائرة، ثم جاء الشوكاني و

اللغوي أعم في رسالته في الطالق البدعي، لتوغله في المماحكات الزائفة، التي استفادها من كتب العجم، التي 

السنة باتفاق بين أهل العلم، فال  تعينة في الكتاب وة الشرعية هي الملحقيقفاته أن ا درسها هو دون ابن القيم، و

حيث أنكر في نيل األوطار، أن التخريف  مجال لمنع إرادتها، بعد االعتراف بثبوتها، ثم أوغل في التخريف، و

شرعي ظناً منه أن إغفال األحاديث التي هي نصوص في المعنى ال يكون للمراجعة معنى شرعي، مكابرة و

ال يوجد من يكشف الستار عن وجوه خيانته  فيما نقله عن فتح ابن حجر يكفي في إضالل ضعفة أهل العلم، و

عند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن  و: في النقل، فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه

عنده  رجاله إلى شعبة ثقات، و نعم ، و: ؟ قالطليقةترسول اهللا أفتحتسب بتلك ال فقال عمر يا: عمر في القصة

عن عبيد اهللا بن عمر بن نافع عن ابن ) غيره ابن معين و هوثق(من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 

فإن  :فارقت امرأتك، قال عصيت ربك و: هي حائض، فقال إني طلقت امرأتي البتة و: ر أن رجالً قالمع

ابن عمر أن يراجعها بطالق بقى قال إنه أمر . أمر ابن عمر أن يراجع امرأتهسلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

في هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على  و. أنت لم تبق ما ترجع به امرأتك ، وله

اديث قاله ابن حجر، هذا على تقدير تسليم أن هناك معنى لغوياً تصح إرادته في أح انتهى ما. المعنى اللغوي

ابن عمر لكن من راجع معاجم اللغة يتبين له أن المعنى اللغوي للفظ المراجعة يتحقق فيما إذا حادثها في أمر، 

هذا المعنى األعم ال تصح إرادته أصالً في تلك األحاديث إال إذا أحدث الشوكاني لتلك الكلمة معنى خاصاً  و

في أحاديث ابن عمر نص في المعنى الشرعي ) راجعهافلي همر(حديثاً يوافق رأيه المستحدث على البيان أن 

أمر رسول اهللا صلى  :قال بعضهم: (ما ما قاله ابن حزم في المحلىأ و. بدون حاجة إلى ما أخرجها الدارقطني

قلنا ليس ذلك دليالً على ما زعمتم، ألن ابن عمر بال . بمراجعتها، دليل على أنها طلقة يعتد بهاسلم  اهللا عليه و



أن يراجعها كما كانت  فراقه لها، والسالم برفض  طلقها حائضاً فقد اجتنبها، فإنما أمره عليه الصالة وشك إذ 

معنى كما كانت قبل الطالق، فهو اعتراف منه بأنه دليل ) كما كانت من قبل(فإن كان يريد بقوله  )قبل بال شك

ال شرعي للكلمة، بل  س بمعنى لغوي وإن كان يريد معنى كما كانت قبل االجتناب، فهو لي على الطلقة، و

لكن أين القرينة الصارفة  التقييد و يمكن أن يكون معنى مجازياً منتزعاً من المعنى الشرعي بعالقة اإلطالق و

  .بعد هذا البيان، ارم كلمة مؤلف الرسالة حيث شئت من الوديان عن الحقيقة الشرعية؟ و

بل الرد  مجمل ال يدل على أن الطلقة لم تقع، "لي ولم يرها شيئاًفردها ع"لفظ أبي الزبير عند أبي داوود  و 

اإلمساك يستعمالن في الرجعة التي تعقب  الرد و عليه يفيد أن تلك الطلقة ليست من إفادة البينونة في شيء و

  .الطالق الرجعي

ى خالف هذا يعني األحاديث كلها عل: لو فرضنا أن فيه بعض داللة على عدم االحتساب فقد قال أبو داوود و

قد ذكر غير واحد أنه  و( لمسلم نحوه كما تقدم قد رواه البخاري مصرحاً بذلك، و أنها حسبت عليه بتطليقة، و

  ).هو مذهب الرافضة :قال حكى عدم وقوع الطالق البدعي لإلمام أحمد فأنكره و

هو مشهور بالتدليس، فمن  و أبو الزبير محمد بن مسلم المكي يذكره كل من ألف في المدلسين في عدادهم و

يقبلها بشروط من يقبل رواية المدلس بشروط، لكن لم تتحقق تلك  ويرد رواية المدلس مطلقاً يرد روايته، 

قد رواه جماعة جلة فلم  قال ابن عبد البر لم يقله أحد غير أبي الزبير، و. الشروط هنا فترد روايته هذه اتفاقاً

لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا حتى إن أبا الزبير لو لم : هل الحديثقال بعض أ يقل ذلك واحد منهم و

هو  غيرهما لكان خبره هذا منكراً فكيف و خالفه هؤالء رواة حديث ابن عمر في الصحيحين و يكن مدلساً و

      مدلس مشهوراً؟

في جزئه الحبي بخطه بدل لفظ الشوكاني  و(أما ما أخرجه ابن حزم بطريق محمد بن عبد السالم الخشني  و

عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهللا عن نافع ) هو يدل على مبلغ علمه بالرجال الخشني و



ال يعتد بذلك، فقد قال ابن حجر في تخريج : قال ابن عمر هي حائض عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته و

إن كان من رجال  هـ على أن بنداراً واتحسب  لطلقة الاأن الرافعي إنه بمعنى أنه خالف السنة ال بمعنى 

غير  الكذب و الصحيح لكنه ممن ينتقي من أحاديثهم ال ممن تقبل رواياته كلها، ألنه متهم بسرقة الحديث و

عدالته عند بعض أصحاب الصحاح، فروى من حديثه ما  تترجح من أهل النقد و قد تكلم فيه كثير ذلك، و

إن  ليس الخشني كالبخاري في االنتقاء و البخاري لم يخرج حديثه هذا مع إكثاره عنه، و ، وسلم من النكارة

  . كان ثقة

  

دعوى أن حديث أحمد بطريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر يؤيد صحة حديث أبي الزبير مما  و    

صحة أصالً كما ذكره أهل تضحك منه الثكلى، ألن مسند أحمد على انفراد من انفرد به ليس من دواوين ال

  .يته إنما كان ليبعد الموضوع عنهدفاع ابن حجر عنه قبل أن تتسع دائرة روا النقد، و

اختلط بعد احتراق كتبه اختالطاً شديداً فال يكتب حديثه إال من رواية  ابن لهيعة يدلس عن الضعفاء، و و

ليس هذا من رواية أحدهم بل من  القعنبي عنه، و ابن يزيد ، و ابن المبارك، و ابن وهب ، و: العبادلة األربعة

 - جماعة من أهل النقد توقفوا في رواية أبي الزبير عن جابر إال ما كان بطريق الليث على أن. رواية حسن

 هذه ليست بطريق الليث، و كما ذكره الحافظ أبو سعيد العالئي في جامع التحصيل و - حتى فيما لم يخالف فيه

التحديث مقام العنعنة لقلة ضبط من انفرد برواية مثل هذا المسند  يسلم من إقامة السماع ومثل مسند أحمد ال 

  الرواية عند من يعرف طريق النقد؟الصحة لمثل هذه  فأنىالضخم 

على فرض صحتها ليست مما يمكن أن يتصور تأييدها لعدم وقوع الطالق في حالة الحيض كما توهم  و

هذا اللفظ يكون من األدلة على وقوع الطالق  و) ليراجعها فإنها امرأته(لرواية متمجهد العصر، ألن لفظ هذه ا

دوام الزوجية بينهما ما دامت العدة قائمة كما يقول بذلك جماهير الفقهاء فإن المراجعة إنما  و في تلك الحالة



 الرواية  تفسر إجمال نص في دوام الزوجية بينهما، بل هذه) فإنها امرأته(قوله  تكون بعد الطالق الرجعي، و

أن الطالق في حالة الحيض ليس بشيء يفيد البينونة مادامت العدة ) فليس بشيء(الرواية األخرى بأن معنى 

  .قائمة، فتتفق رواية أبي الزبير مع رواية اآلخرين

 ما رواه ابن حزم بطرق همام بن يحيى عن قتادة عن خالس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته و و

ال (هو مدلس على أن قوله  أن فيه عنعنة  قتادة و فيه أن هماماً في حفظه شيء و و. ال يعتد بها: هي حائض

كما اعتبر الجمع غير مخالف  –مجمل يدور أمره بين أن تكون ال يعتد بها باعتبار أنه أتى بالسنة ) يعتد بها

 يؤيد اإلجماع الجاري بينهم االحتمال األول، و بين أن تكون ال يعتد بها في حد ذاتها و و –للسنة عند بعضهم 

رأى ابن عبد البر في أمثال هذا إرجاع الضمير إلى تلك  ليس خالس ممن عرف بالشذوذ في المسائل، و

  .الحيضة فإنها ال تعتد بها في عدة المرأة

نبي صلى اهللا عليه جنوح المؤلف إلى تأييد رواية أبي الزبير المنكرة بما في جامع ابن وهب عن عمر عن ال و

ثم إن شاء أمسك بعد  ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر مرة فليراجعها ثم"قال في حق ابن عمر  سلم أنه و

، من "هي واحدة تعالى أن تطلق لها النساء، وتلك العدة التي أمر اهللا . إن شاء طلق قبل أن يمس ذلك و

ابن القيم جهدهما في  قد سعى ابن حزم و ضاء بالنار ومن قبيل االستجارة من الرم و االختالل في التفكير

اع يزداد بذكر احتمال كونه مدرجاً بغير دليل، لكونه نصاُ في موضوع النز) هي واحدة و(التخلص من لفظ 

  .الجمهور حجة إلى حججهم

الضمير هو إرجاع  اكتشف متمجهدنا طريقاً في التخلص منه مع قلب الحديث إلى أن يكون دليالً لزعمه و و

بمناسبة قربها فلنفرض إرجاعه إليها كما يشتهيه مع خلوه عن الفائدة ) إن شاء طلق و(إلى الطلقة المستفادة من 

 مع ما فيه من صرف الكالم عن المحدث عنه، لكن أين يوجد في هذا أدنى تأييد لرواية أبي الزبير و و

سلم على لسان عمر بأن  لنبي صلى اهللا عليه وأن ابن عمر طلق امرأته في الحيض فأمره ا: قصارى ما يفيده



. هذه الطلقة غير المعلوم إيقاعها واحدة يطلقها، و يراجعها على أن يكون مخيراً فيما بعد بين أن يمسكها و

هي واحدة حتماً إذا وقعت في  فمن يقول عن هذه الطلقة غير المعلوم وقوعها في الخارج أنها اثنتان أو ثالث و

هل ينافي فرض كونها واحدة أن يقع قبلها طالق على المرأة حقيقة كما يدل عليه لفظ  ت، وتحقق الخارج و

  المراجعة في الحديث؟

 السيما اللغة العربية القحة مبلغاً يغنيه عن تعلمها من أهلها، و لعل المؤلف بلغ من التوسع في العلوم و و

أدرك هو وحده أن ما يقال له  احد عنده، والمفروض في صف و استقائها من مصادرها حتى اصطف الواقع و

اعتبارات مستعجمة أدخلت في العربية يره، يالعدد باعتبار تص ، والعدد باعتبار مرتبته العدد باعتبار ذاته، و

هي  و - على تقدير إرجاع الضمير إلى الطلقة المفروضة –) هي واحدة و(فيجب هجرها فإذن يكون معنى 

أفال يحق أن يقال لمثله من !!! على الجمهور ابن القيم و الحجة على ابن حزم و فتتم بذلك) الطلقة األولى(

  .تنكب ال يقطرك الزحام: تمجهدينالم

رواية ابن سيرين التي يعول  مر في حالة الحيض طلقة واحدة فقط كما في رواية الليث وعكان طالق ابن  و

هو يظن صدقه من أن طالقه في حالة  ويفند ما كان يسمعه طول عشرين سنة من بعضهم  هو عليها، و

  .ابن سيرين كلتيهما في صحيحه يث ولقد أخرج مسلم روايتي ال الحيض كان ثالثاً، و

الطهر إال من  يعلم الحيض و على أن القول ببطالن الطالق في الحيض يجعل الطالق بيد المرأة حيث ال

يكرره في أوقات إلى  لحيض يعيد الرجل الطالق وقالت المرأة إن الطالق كان في ا ، فإذا طلق الرجل وجهتها

هو يعلم أنه طلقها  يعاشرها معاشرة غير شرعية و أن تعترف بأن الطالق كان في الطهر أو يسأم الرجل و

  .هقفتفي ذلك من المفاسد ما ال يخفى على م ثالثاً في ثالثة أطهار و

  .لعل هذا البيان كاف في دحض تقول المؤلف في هذا البحث و



  الطالق بلفظ واحد
  

الناس يفهم من أقوال جمهور من تعرضوا لهذا البحث من العلماء أنهم كل الذي يظنه ) 44في ص : ( قال   

يعتبرون أن الخالف بين المتقدمين في وقوع  و... ما في معناه و) طالق ثالثاً(يريدون بالطالق الثالث لفظ 

 ورد في األحاديث و اما في معناها بل يحملون كل م كلمة والطالق الثالث أو عدم وقوعه إنما هو في هذه ال

قلب  و... كل هذا خطأ صرف و) طالق ثالثاً( يقاع طلقات ثالث على أنه قول المطلقإاألخبار من التعبير عن 

عوا قأو مفهوم إلى استعمال باطل، غير مفهوم ثم تنالوا و ؛عدول عن استعمال صحيح لألوضاع العربية، و

، بل هي تالعب بالعقول و إنما هي تالعب باأللفاظ محال و) 53ص ( كلمة أنت طالق ثالثاً بالنية، و بينة ثالثاً

) 55ص (لم يعرفها الصحابة  و. ال يعقل أن تكون موضع خالف بين األئمة من التابعين فمن بعدهم ، واألفهام

إنما الذي أمضوه هو ما  لفطرة السليمة، ولم يمضها أحد منهم على الناس إذ كانوا أهل اللغة المتحققين بها با و

أنا أخالف من سبقني من  تحققت منه، و هذا المعنى قد بدا لي منذ أكثر من عشرين سنة و كان بالتكرار، و

نحوه ال يكون في داللة األلفاظ على  و) أنت طالق ثالثاً(أقرر أن قول القائل  و) 52ص (الباحثين جميعاً 

اإليقاع محال عقالً، باطل لغة،  في اإلنشاء و) ثالثاً(أن قوله  دة، وحالعقل إال طلقة وافي بديهة  المعاني لغة و

أقرر أيضاً أن الخالف  فصار لغواً من الكالم، ال داللة له على شيء في تركيب الجملة التي وضع هو فيها، و

رة بعد أخرى يعني في لحوق تكرار الطالق م في نحوه، إنما هو بين التابعين فمن بعدهم في الطالق الثالث و

بإيجادها باأللفاظ، فأنت طالق  حقائق معنوية ال وجود لها في الخارج إال) 45ص ( العقود الطالق للمعتدة، و

بعت ثالثاً ) 48ص (يقال  التكلم بلفظ ثالثاً بعده لغو، كما ال و ؛هي الطالق تقع به حقيقة معنوية و) 47ص(

دقق  قلنا كله بديهي ال يعارض فيه أحد فكر و) 49ص (هذا الذي  نشائه، وإ على قصد إلى إيجاد عقد البيع و

  ).هـاأنصف  تحقق من المعنى و و



لك من غير مطالبة ذهو الذي يقوله في مواضع من رسالته بشأن الطالق الثالث، فإذا لم تقبل كل  اأقول هذ 

مثله بهذا التهور، في مثل هذا البلد الطيب ؟ يتكلم في الدين !لإلسالم يا للفقه و بحجة، فأنت لست بمنصف، فيا

التابعين في أمر الطالق  ال تعرك أذنه، يتخيل المؤلف خالفاً بين الصحابة و قبلة العلم للعالم اإلسالمي، و

بمجهول عندهم، بل يعرفه  )بأنت طالق ثالثاً(ال الطالق  ال خالف بينهم أصالً إال في خياله و الثالث ، و

قوله هذا المعنى قد بدا لي منذ أكثر من  لم يجهله إال هذا المتمجهد، و تعرفه العرب، و ون والتابع الصحابة و

اإلنشاء،  لم يفرق أحد في ذلك بين الخبر و و. عشرين سنة يدل على أن التخريف كان يالزمه من عهد طفولته

كبرى، بخالف البتة التي يقول عنها نصاً في البينونة ال) طالق ثالثاً(غيره، بل عد فقهاء الملة لفظ  الطلبي و و

  .قولهم في مثل البتة من جملة ما يدل على وقوع الثالث مجموعة  عمر بن عبد العزيز ما يقوله، و

  

غيرهما عن إبراهيم بن عبد األعلى  الطبراني و من األدلة الظاهرة على ما قلنا ما أخرجه البيهقي في سننه و

: نت الفضل عند الحسن بن علي، فلما بويع بالخالفة هنأته، فقال الحسنكانت عائشة ب: عن سويد بن غفلة قال

لوال أني سمعت رسول : ثم قال -متعها بعشرة آالف و -أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين، أنت طالق ثالثاً

لرجل إذا طلق ا: سلم جدي، أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال اهللا صلى اهللا عليه و

إسناده  و. هـاامرأته ثالثاً عند األقراء أو طلقها ثالثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها 

  .صحيح

بيان مشكل األحاديث الواردة، في أن “حديث في كتابه لبعد أن ساق هذا ا: قال ابن رجب الحنبلي الحافظ

  .”الطالق الثالث واحدة

، فهي من قال أنت طالق ثالثاً(لى أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه مما كتب عمر رضي اهللا عنه إ و

  .كما أخرجه أبو نعيم) ثالث



هو ينوي  قد روى محمد بن الحسن في اآلثار بسند، عن إبراهيم بن يزيد النخعي في الذي يطلق واحدة و و

إن تكلم  يست نيته بشيء، ول إن تكلم بواحدة فهي واحدة، و: هو ينوي واحدة، قال ، أو يطلق ثالثاً وثالثاً

  .هـاهو قول أبي حنيفة  ليست نيته بشيء، قال محمد بهذا كله نأخذ، و بثالث كانت ثالثاً، و

لو كان الطالق ألفا ما أبقت البتة منها شيئاً، من قال البتة فقد رمى : كما في الموطأقال عمر بن عبد العزيز 

  .الثالثلفظ  لفظ البتة عن يهذا رأيه ف. هـاالغاية القصوى 

قال  و.. "أنت طالق ثالثاً"لو رأى امرأة من نسائه مطلعة فقال  و): 5ج 247ص( قال الشافعي في األم  و

  .هـاالواحدة منهن هي هذه وقع عليها الطالق 

  أم عمرو طالق ثالثاً و :قال الشاعر العربي و

                             

  :كذلك قال الشاعر العربي اآلخر فية الثاء في مباراته مع صاحبيه ومطلقاً المرأته حينما استعصت عليه قا

  أعظم من يخرق أعق و الطالق عزيمة              ثالث و أنت طالق و و

  ما المرئ بعد الثالث تندم فبيني بها إن كنت غير رفيقة             و

ا في مبسوط شمس األئمة السرخسي حتى سأل الكسائي محمد بن الحسن عن ذلك، فأجابه بما استحسنه على م

  .غيره، بل أطال النحاة الكالم فيه و

 عن أحد من أئمة النحو و ليس في استطاعة أحد المتهوسين أن ينقل شيئاً ينافي إرسال الثالث بلفظ واحد و

شرح المفصل البن  خصائص ابن جني، و و إيضاح أبي علي الفارسي، فدونك كتاب سيبويه، والعربية، 

نحوها من أمهات الكتب، فلن تجد فيها مهما بحثت كلمة تنافي ما ذكرنا فكيف  ارتشاف أبي حيان و ويعيش، 



ال الفقهاء  ال التابعون و بلفظ واحد لم يعرفه الصحابة، و تقول إن الطالق الثالث تتحكم يا متمجهد العصر، و

 كل ذلك افتراء على الصحابة و الق، ولم يكن إيقاع الثالث عندهم إال بتكرير لفظ الط ال عرفته العرب، و و

  .أبو موسى رضي اهللا عنهما العلوم العربية، فها هو عمر و العرب و فقهاء الدين و تابعيهم، و التابعين و

ال  ال ابن سيرين و ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه ال الحسن و: عرفه إبراهيم النخعي الذي يقول عنه الشعبي و

يقول عنه ابن عبد البر في التمهيد ما  و. الشام ال من أهل الحجاز، و ن أهل الكوفة وال م ، ومن أهل البصرة

هو اإلمام  عرفه أبو حنيفة و و. هو عرفه عمر بن عبد العزيز وهو و. يقوله عند ذكر االحتجاج  بمراسيله

المخالفين  وافقين وعرفه محمد بن الحسن الذي اتفقت كلمات الم و. الوحيد الذي نشأ في مهد العلوم العربية

عرفه قبلها مالك عالم  بين األئمة، و هو اإلمام القرشي الوحيد عرفه الشافعي و و .على أنه حجة في العربية

  .يتحول يقينه عرفه هذا الشاعر العربي، فيا ترى هل يندى بعد هذا البيان جبينه و دار الهجرة، و

  

أما إن كان انتبه إلى  ، ويبني عليها األحكامحاول أن  نام، وإلغاء العدد في اإلنشاء لعله رؤيا رآها في الم و

ما ال مفهوم له يكون لغواً، فذلك انتباه ال  إلغاء العدد من طائفة من حذاق األصوليين بأن العدد ال مفهوم له، و

  .، نعوذ باهللا من مثل هذه اليقظةيمكن أن يجاريه فيه أحد

فالواهب يقول . من العدد في اإلنشاء واؤما شا لمعتق كلهم يوقعونا البائع و المطلق و المعير و فالواهب و

يقول المطلق أنتن طالق لنسوته  هم، ونبلفظ واحد وهبت هؤالء العبيد لفالن فتقع الهبة على كل واحد م

يقول البائع أو المعتق أو المعير بعت تلك الدور أو  و. فيقع على كل منهن كما فعل المغيرة بن شعبةاألربع، 

ال شك أن  أعرتها لفالن أو أعتقت هؤالء العبيد فلفظ واحد كفى في كل منها من غير حاجة إلى التكرار، و

المصدر الذي تضمنه تلك األفعال اإلنشائية لو كنا أردنا اإلفادة عنه بمفعول مطلق ألفدنا ذلك بذكر عدد يوافق 



ى عن ذكر المفعول ذكر المفعول في تلك األمثلة أغنالدور إال أن  كذا النساء و عدد العبيد الذين تم إعتاقهم، و

  .المطلق العددي

كون الزوج يملك زوجته بثالث تطليقات إنما أتى من  الشرع ال عالقة لذلك بلغة دون لغة بل اللغات كلها  و

مة، إنما دخل في كالم من ينطق به من العج باطل لغة و) أنت طالق ثالثاً(التطليق بلفظ : ذلك سواء فقوله في

لزوجته بثالث تطليقات  لكان لهذا الكالم معنى لو كان في شرع األعجميين ملك الرج كالم ال محصل له و

طالق غير طالق اإلخوان ال في  ليس كالمنا في شرع غير شرع اإلسالم و مجموعة كانت أو مفرقة، و

  .أي عنصر كانوا منالمسلمين 

قها ثالثاً بلفظ واحد في طهر أو حيض على خالف السنة أو فالمسلم إذا أراد أن يطلق امرأته فإما أن يطل

يفرقها على األطهار كما هو السنة بأي لغة كان التطليق سواء كان بالعربي أو الفارسي أو الهندي أو النوبي 

ثنين أو الثالث ثم يذكر لفظاً يحتمل مراده فيقع ما للغات فله أن يريد الواحدة أو االبدون أي فرق بين تلك ا

  .راد واحداً كان أو اثنين أو ثالثة فطابق لفظ اإلنشاء لما أرادأ

  

دعوى إلغاء العدد في اإلنشاء من الدعاوي التي أوالدها أدعياء إذ تبين مما سبق بيانه أن ال فرق بين الخبر  و

غيره في صحة مجيء المفعول المطلق العددي بعدها عند مساس الحاجة إلى  واإلنشاء وال بين الطلبي و

  .ي ذلك إلى الشرع فقط كما أسلفناإنما األمر ف ال نحواً و ذكرها ال لغة و

نحوها في  الصالة و التالوة و التكبير و محاولة القياس في مورد النص سخف على أن أجرها على قدر و و

 د فيها للتأكيد، والقسامة، فالعد الحلف في اللعان و ار بالزنا ورأما اإلق فالعدد فيها التعب، و ،القسامة اللعان و

ال العدد فيه للتأكيد  ال يحصل ذلك إال بإتيان العدد المنصوص، بخالف ما هنا فإن الطالق ليس من العبادات، و



كذلك كيف يقاس عدد يصح أن يكتفي بأقل منه بما ال يصح أن يكتفي بأقل  حتى يقاس على تلك أو هذه، و

   .القياس مع وجود فارق أسخف منه، و

: سلم على رجل جمع بين الثالث ف في حديث محمود بن لبيد في غضب الرسول صلى اهللا عليه ويقول المؤل

حديث محمود بن لبيد  دعنا من ظنك فإن يقينك خاطئ فضالً عن ظنك، و. أغلب ظني أن هذا هو ركانة و

ى اإلثم على على تقدير صحته ال يدل على عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل االستنباط بل عل

لسنا في صدد المناقشة في ذلك بل روى إمضاء الثالث عليه أبو بكر بن  ابن حزم و خالف رأي الشافعي و

البن حجر شغف غريب بنقل كل ما قيل في  هو من التوسع في الروايات على ما يعلمه أهل العلم، و العربي و

واختالف . هذا من معايب كتبه اب آخر ويرسل الكالم على عواهنه في كت في كتاب و ققد يحق كل شيء و

هو من  التحقيق أن محمود بن لبيد لم يسمع كما في فتح الباري، و قوله في محمود بن لبيد من هذا القبيل، و

المسند مع انفراد  ما في اإلصابة، نقل لما في بعض نسخ المسند، وو الكتب المرضية عنده بخالف اإلصابة 

  .بروايته ال يكون موضع تعويل في كل شيءالقطيعي  مثل ابن المذهب و

  

تصحيح الضياء ماذا يجدي مع  ق في مسند أحمد عن تطليق ركانة ثالثاً واسيأتي الكالم على حديث ابن إسح و

قد  و. أحمد من الغالة من يصحح جميع ما في مسند الضياء يصحح مثل حديث الخضري، و مثول المسند و

انتظر الكالم  ن طولون فيما علقناه على خصائص المسند، فدعنا من هؤالء ونقلنا ما يفند ذلك عن الحافظ اب

  .على حديث ركانة في البحث اآلتي

من الدليل على وقوع الثالث بلفظ واحد حديث المالعنة المخرج في صحيح البخاري، حيث قال عويمر  و

ها ثالثاً قبل أن يأمره رسول اهللا ، فطلقعليها إن أمسكتها يا رسول اهللاكذبت : العجالني في مجلس المالعنة

أنه عليه السالم أنكر عليه ذلك، فدل على وقوع الثالث  لم يرد في رواية من الروايات سلم و صلى اهللا عليه و



ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لم يكن ليدع الناس يفهمون وقوع الثالث بلفظ واحد لو لم يكن هذا . مجموعة

 هو يقدر أنها امرأته، و إنما طلقها و: منه ذلك األمة جمعاء حتى ابن حزم حيث قالقد فهم  الفهم صحيحاً، و

فهم البخاري أيضاً من الحديث ما فهمه األمة جمعاء من  كر ذلك عليه، ونلوال وقوع الثالث مجموعة أل

ث الوقوع حيث ساق هذا الحديث في صحيحه في باب من أجاز طالق الثالث، ثم حديث العسيلة، ثم حدي

األكثرون  ابن حزم و مراده بالجواز عدم اإلثم في الجمع كما هو رأي الشافعي و عائشة فيمن طلق ثالثاً، و

  .لسنا في صدد تحقيقه على أن وقوع الثالث مجموعة مقرون باإلثم كما بسط ابن عبد البر في االستذكار و

للفظ البخاري يخالف الحق، ألن وقوع  ليس المراد أن هناك اختالفاً في ذات الوقوع، ألنه على مخالفته و

، لم ينقل الخالف إال عن غالط الثالث مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم، كما قال ابن التين و

ابن حجر سها هنا في تجويز شموله لهذا المعنى تعويالً منه على  أو عمن ال يعتد بخالفه كما سيأتي تحقيقه، و

محدث أن يعول على مثله بدون أن يروي الخالف بأسانيد صحيحة عمن يعول عليهم ليس لل مثل ابن مغيث، و

  . فانتظر البحث في موضعه

  

تسعين أو عدد النجوم أو ثمانية أو نحوها عن  طلق ألفا أو مائة أو تسعاً و األحاديث كثيرة جداً فيمن و 

مصنف ابن أبي  ن بعدهم في الموطأ، وم التابعين و عن أصحابه الفقهاء و سلم، و الرسول صلى اهللا عليه و

واحد ألن من البعيد جداً أن يوجد بين ل ذلك يدل على وقوع الثالث بلفظ غيرها ك سنن البيهقي و ، وشيبة

الصحابة من ال يعرف انحصار عدد الطالق في ثالث حتى يوقع الطالق مرة بعد أخرى إلى أن يبلغ العدد ألفاً 

 غير أن يرشدهم طول هذه الطلقات، فقهاء الصحابة لعدد الطلقات في الشرع، وتسعين من  أو مائة أو تسعاً و

: محال أن يتصور على الصحابة مثل هذا اإلهمال فإذن هي ألفاظ المطلقين عند تطليقهم لنسائهم، فأحدهم قال



لى إيقاع ما تسعين، قصداً منهم إ هي طالق تسعاً و: ثالث قال هي طالق مائة، و: خر قالاآل هي طالق ألفاً و

  . يحتمل التشغيب بوجه من الوجوههو ظاهر ال تحصل به البينونة الكبرى و

إني طلقت امرأتي مائة تطليقة : أن رجالً قال لعبد اهللا بن عباس في رواية يحيى الليثي عن مالك أنه بلغه و

ر أسنده عبدالب و. زواًتسعون اتخذت بها آيات اهللا ه سبع و طلقت منك بثالث، و: فماذا علي؟ فقال ابن عباس

  .في التمهيد

زيد بن وهب أنه  بطريق عبد الرازق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل نا ىأخرج ابن حزم في المحل و 

أطلقت؟  فقال إنما كنت ألعب فعاله بالدرة : رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاً، فقال له عمر

  .ثله في سنن البيهقي بطريق شعبةم إنما يكفيك من ذلك ثالث و: فقال

جاء رجل إلى : يحيى أنه قال  يبرقان عن معاوية بن أب بنأخرج ابن حزم أيضاً بطريق وكيع عن جعفر  و

من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن  بانت منك بثالث، و: طلقت امرأتي ألفاً، فقال:  عثمان بن عفان فقال

بقيتها وزر عليك  و ثالث تحرمها عليك: ق ألفاًال لرجل طلعمر بن مرة عن سعيد بن جبير أن عباس ق

  .مثله في سنن البيهقي اتخذت آيات اهللا هزواً، و

  

أخرج ابن حزم أيضاً بطريق وكيع عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال  و

  .مثله في سنن البيهقي الحديث و.. ثالث تحرمها عليك: لمن طلق ألفاً

أما تسعمائة  أما ثالث فله و: سلم في رجل طلق ألفاً لنبي صلى اهللا عليه واأخرج الطبراني عن عبادة عن  و

عن جد  مثله في مسند عبد الرزاق و. إن شاء غفر له ظلم إن شاء اهللا عذبه و تسعون فعدوان و سبع و و

  .عبادة إال أن في رواية عبد الرزاق علالً



عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لمن طلق امرأته مائة ة أخرج البيهقي بطريق شعب و

يا أيها النبي إذا طلقتم (  فيجعل لك مخرجاً ثم قرأ بانت منك امرأتك، لم تتق اهللا عصيت ربك، و: تطليقة

  ).النساء فطلقوهن لعدتهن

أنه قال لمن طلق  –سعود يعني ابن م –أخرج أيضاً بطريق شعبة عن األعمش عن مسروق عن عبد اهللا  و

  .سائر ذلك عدوان بانت بثالث، و: امرأته مائة

أخرج ابن حزم بطريق عبد الرزاق عن معمر عن األعمش عن إبراهيم ن علقمة عن ابن مسعود أنه قال  و

  .هـاسائرهن عدوان  ثالث تبينها و: تسعين  لرجل طلق امرأته تسعاً و

قال رجل لشريح : سماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال أخرج ابن حزم أيضاً بطريق وكيع عن إ و

  .هـامعصية  تسعون إسراف و سبع و طلقت امرأتي مائة فقال شريح بانت منك بثالث، و: القاضي

ثالث تطليقات كما في البتة  ابن عمر رضي اهللا عنهم أن لفظ  حرام و زيد بن ثابت و صح عن علي و و

  .ذلك جمع الثالث بلفظ واحد غيرهما و ومنتقى الباجي  محلى ابن حزم و

  

إن قوماً يزعمون أن من طلق ثالثاً  :أخرج البيهقي  عن مسلمة بن جعفر أنه قال لجعفر بن محمد الصادق و

هذا من قولنا؟ من طلق ثالثاً فهو كما  يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال معاذ اهللا، ما بجهالة رد إلى السنة، و

  .قال

أن رجالً من قريش طلق : ع الفقهي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالمفي المجمو و

تسعون معصية  سبع و بثالث، و هبانت من: سلم فقال امرأته مائة تطليقة، فأخبر بذلك النبي صلى اهللا عليه و

  .في عنقه



الثالث تحرمها  ال الواحدة تبينها، والبيهقي عن عبد اهللا بن الزبير أن أبا هريرة ق الشافعي و أخرج مالك و و

قال ابن عباس مثل ذلك في رجل من أهل البادية طلق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل  غيره، و حتى تنكح زوجاً

  .مثل ذلك عن عبد اهللا بن عمر و. بها

  .سائرهن عدوان ثالث تبينها و: تسعين أسند عبد الرزاق عن ابن مسعود فيمن طلق تسعاً و و

أخبرنا أبو حنيفة عن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عمرو بن : حمد بن الحسن في اآلثارقال م و

قال يذهب أحدكم يتلطخ بالنتن ،  أتاه رجل فقال إني طلقت امرأتي ثالثاُ،: دينار عن عطاء عن بن عباس قال

 نكح زوجاً غيرك، قال محمد وقد حرمت عليك امرأتك، ال تحل لك حتى ت ثم يأتينا، اذهب فقد عصيت ربك، و

  .قول العامة ال اختالف فيه هو قول أبي حنيفة، و به نأخذ و

هو ينوي ثالثاً أو  و ةأخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق واحد: قال محمد بن الحسن أيضاً

إن تكلم بثالث كانت  ء، وليست نيته بشي حدة فهي واحدة واإن تكلم بو: هو ينوي واحدة قال يطلق ثالثاً و

  .هو قول أبي حنيفة قال محمد بهذا كله نأخذ، و .ليست نيته بشيء ثالثاً و

عن عبد الرزاق ) هو ابن المديني و(أخبرنا علي بن عبد اهللا : قال الحسين بن علي الكرابيسي في أدب القضاء

ي طالق الثالث واحدة ان يرومن حدثك عن طاوس أنه ك: عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس أنه قال

  .كذبه

ال بلغني ذلك : قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول طالق البكر الثالث واحدة ؟ قال روى ابن جريج و

  .هـاعنه، وعطء ألم الناس بان عباس 

األحاديث  قال أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن بعد أن سرد ما يدل على وقوع الثالث من اآليات و

  .هـاإن كان معصية  إجماع السلف توجب إيقاع الثالث معاً، و السنة و فالكتاب و: ل السلفأقوا و



به قال جماعة  فمن أوقع الثالث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثالث و: قال أبو الوليد الباجي في المنتقى و

عبد اهللا  عمران بن حصين، و والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة ألن هذا مروي عن ابن عمر،  الفقهاء، و

  .هـاال مخالف لهم  عائشة رضي اهللا عنهم و أبي هريرة، و ابن عباس، و بن مسعود ، و

قال أبو بكر العربي عند الكالم في حديث ابن عباس في إمضاء الثالث هذا حديث مختلف في صحته، فكيف  و

لم  بأن الرجل طلق ثالثاً مجموعة و ،تصريحفإن فيه اليعارضه حديث محمود بن لبيد؟  يقدم على اإلجماع و

أبو بكر بن العربي  و. لعله يريد رواية غير رواية النسائي . هـايرده النبي صلى اهللا عليه وسلم بل أمضاه 

غضبه عليه السالم أيضاً يدل على  أو أراد أنه لو كان رده لذكر في الحديث، و حافظ واسع الرواية جداً،

االستذكار في سرد األدلة على  ابن عبد البر توسع جداً في التمهيد و ما يريده، وكفى هذا في وقوعها، و

  .إثبات اإلجماع فيها المسألة، و

 ، والصحابة أكثر من عشرين كالخلفاء ال تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من: قال ابن الهمام في فتح القدير و

الباقون  قليل سواهم و أبي هريرة رضي اهللا عنهم و أنس ، و معاذ بن جبل، و زيد بن ثابت ، و العبادلة و

، لم يظهر لهم مخالف قد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثالث ، و يستفتون منهم، و يرجعون إليهم و

عن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثالث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه ألنه ال  فماذا بعد الحق إال الضالل، و

  .هـاغيره  الرواية عن أنس بأنها ثالث أسندها الطحاوي و جتهاد فيه فهو خالف ال اختالف ويسوغ اال

بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة أقوال السلف بأحوال  السنة و من أحاط خبراً بأدلة الجمهور من الكتاب و و

 وهمام في المسألة الم ابن يدرك مبلغ قوة كال بأحوال الصحابة رضوان اهللا عليهم أجمعين، أقوال السلف و و

إن سعى ابن حزم في تكثير عددهم جداً في أحكامه بأن حشر في عدادهم  في عدة المجتهدين من الصحابة و

كل من روى عنه مسألة أو مسألتان في الفقه ال إجالالً لمنزلة الصحابة في العلم بل ليتمكن من معاكسة 

أنى لمن يرو عنه إال مسألة أو مسألتان في الفقه، و كل منهم،  الجمهور في مسائل اإلجماع باشتراط النقل عن



إن كانت منزلة الصحابة في الصحبة  من كان و لسنة أن يعد في المجتهدين كائناًفي اأو حديث أو حديثان 

من تخيل اشتراط النقل عن مائة ألف صحابي  سيأتي بعض بسط لذلك، و هو ظاهر، و عظيمة القدر جداً و

حزم سبق ابن  غرق في بحر الخيال، و ءسلم في صحة اإلجماع على شي نبي صلى اهللا عليه ومات عنهم ال

  .إن تحنبل ال يكون إال متبعاً غير سبيل المؤمنين مثله و في معاكسة الجمهور في حجية اإلجماع و

ما في كثير من شيخه ثم تيقن ضالله بن رجب الحنبلي من أتبع الحنابلة منذ صغره البن القيم واكان الحافظ  و

بيان مشكل األحاديث الواردة في أن الطالق الثالث "المسائل ورد على قولهما في المسألة في كتاب سماه 

من  ، ومخارجها في ذلك عبرة بالغة لمن انخدع بتشغيبهما من غير أن يعرف مداخل األحاديث و و "واحدة

ال من  ال من التابعين و بت عن أحد من الصحابة واعلم أنه لم يث": جملة ما يقول ابن رجب في كتابه المذكور

ريح في أن الطالق الثالث بعد الدخول صالحرام شيء  في الحالل و ىأئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاو

عن األعمش أنه قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن أبي طالب  إذا سيق بلفظ واحد ويحسب واحدة 

 الناس عنق واحد إلى ذلك يأتون و و ه ثالثاً في مجلس واحد ترد إلى واحدة،يقول إذا طلق الرجل امرأت

إذا طلق الرجل : سمعته يقول :هل سمعت علي بن أبي طالب يقول؟ قال: قلت له ، فأتيته ويستمعون منه

 فقال أخرج إليك كتابي، ؟احدة، فقلت أين سمعت هذا من عليوامرأته ثالثاً في مجلس واحد فإنها ترد إلى 

إذا طلق الرجل امرأته : ذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقولفأخرج كتابه فإذا فيه، بسم اهللا الرحمن الرحيم ه

 :ال تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قلت ويحك هذا غير الذي تقول، قال ثالثاً في مجلس واحد فقد بانت منه، و

بن رجب حديث الحسن بن علي عليهما ثم ساق ا. هـالكن هؤالء أرادوني على ذلك  الصحيح هو هذا و

  .قال إسناده صحيح السالم السابق ذكره بسنده، و



قد نقل الحافظ جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي نصوصاً جيدة في المسألة عن كتاب ابن رجب هذا بخطه  و

تحت ة بدمشق هو من محفوظات الظاهري و ”إلى لم الطالق الثالث - يريد الحثيث -السير الحاث “في كتابه 

  .من قسم المجاميع 99رقم 

ال تحل  الطالق الثالث يقع ثالثاً هذا هو الصحيح من المذهب، و: من جملة ما يقول الجمال عبد الهادي فيه و

 المقنع، و هذا القول مجزوم في أكثر كتب أصحاب اإلمام أحمد كالخرقي، و له حتى تنكح زوجاً غيره، و

عن حديث ابن عباس كان ) يعني أحمد بن حنبل(قال األكرم سألت أبا عبد اهللا  .غيرها الهداية، و المحرر، و

عمر، واحدة بأي شيء تدفعه،  بكر ، و يأب سلم ، و الطالق الثالث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

يحك  أكثرهم لم و يجزم به في المغن و ”الفروع“قدمه في  برواية الناس عن ابن عباس أنها ثالث، و: فقال

قوله أكثر كتب أصحاب أحمد، إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد بن تيمية من المتأخرين كبني  و. هـاغيره 

بني مفلح ممن كصاحب الفروع  وا بابن تيمية فال يعد أقوالهم قوالً في المذهب، ورهم اغت المرادوة، و مفلح و

هي محفوظة تحت رقم  و –مسائله عن أحمد ق بن منصور شيخ الترمذي في اذكر اسح انخدع بابن تيمية، و

  .مثل ما ذكره األثرم -من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق 83

  

بل عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجاً عن السنة، حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن 

داً حتى تنكح زوجاً غيره ال تحل له أب حرمت عليه زوجته، و ومن طلق ثالثاً في لفظ واحد، فقد جهل و: السنة

هذا الجواب أسنده القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة عند ترجمة مسدد بن  و. هـا

إنما عده من السنة ألن الروافض كانوا يخالفون ذلك تالعباً منهم  سنده مما يعول عليه الحنابلة، و هد ومسر

  .بأنكحة المسلمين



قعت الثالث  إذا قال أنت طالق ثالثاً إال طلقتين و و“ام الكبير أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في التذكرة لإلم و

  ."ألنه استثناء األكثر فلم يصح االستثناء

 و: قال أبو البركات مجد الدين عبد السالم بن تيمية الحراني الحنبلي مؤلف منتقى األخبار في كتابه المحرز و

 عنه للبدعة و كان للسنة، و بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير مراجعة وقع ولو طلقها اثنتين أو ثالثاً 

أحمد بن تيمية يروي عن جده هذا، أنه كان  و. هـاالتفريق في األطهار سنة  عنه الجمع في الطهر بدعة، و

من القول نبرئ جده من أن يكون يبيت  أنت ترى قوله في المحرر و يفتري سراً برد الثالث إلى واحدة و

قد بلونا الكذب كثيراً فيما ينقله ابن تيمية  الزنادقة، و إنما ذلك شأن المنافقين و خالف ما يصرح به في كتبه، و

  .فإذا كذب على جده هذا الكذب المكشوف ال يصعب عليه أن يكذب على اآلخرين نسأل اهللا السالمة

ابن  الكمال الزملكاني و ألف أبو الحسن السبكي وقد  مذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم، و و

 غيرهم مؤلفات في الرد عليه في هذه المسألة و والحصني  يالتق العز بن جماعة و ابن الفركاح و جهبل و

   .أكثرها بمتناول األيدي غيرها من المسائل و

لجمهور، بل أفاض في المحلى ابن حزم الظاهري على افتتانه بالشذوذ في المسائل لم يسعه أال يسلك سبيل ا و

في التدليل على وقوع الثالث بلفظ واحد بتوسع يجب االطالع عليه ليعلم مبلغ زيغ من يزعم خالف ذلك من 

  .األظناء المتهمين

  

األحاديث التي  غيرهم، و التابعين و بهذا البيان الواسع استبان قول األمة جمعاء في المسألة من الصحابة و و

  .قوالً لقائل في وقوع الثالث بلفظ واحدسقناها ال تدع 



أمر بالطالق لقبل العدة من ) فطلقوهن لعدتهن(: داللة الكتاب على ذلك ظاهرة ال تقبل التشغيب فقوله تعالى و

غير أن يفيد بطالن الطالق في غير العدة بل يدل ما في نسق الخطاب على الوقوع في غير العدة حيث قال 

فلوال أنه إذا طلق لغير العدة وقع لما كان ظالماً ) ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسهوتلك حدود اهللا : (تعالى

اهللا أعلم  يريد و) من يتق اهللا يجعل له مخرجاً و: (يدل عليه أيضاً قوله تعالى لنفسه بإيقاعه في غير العدة، و

هو  مخرج مما أوقع إن لحقه ندم وفرق الطلقات على األطهار كان له  أنه إذا أوقع الطالق على ما أمره اهللا و

  .إدراك التأويل في الفهم و من مثلهم ابن عباس كما سبق و ابن مسعود و بهذا تأول اآلية عمر و الرجعة، و

هو  و. لو أن الناس أصابوا حد الطالق ما ندم رجل طلق امرأته: اهللا وجههم قال علي بن أبي طالب كر و

    .م في إدراك أسرار التنزيل من مثل مدينة العل إشارة إلى ذلك و

ى االثنتين كما عل) مرتان(مع بين االثنتين إذا حملت كلمة يدل على صحة الج) الطالق مرتان: (قوله تعالى و

هكذا فهم البخاري معنى اآلية حتى  ، والقرآن يفسر بعضه بعضاً و) نؤتها أجرها مرتين: (في قوله تعالى

االثنتين رماني ألنه ال يوجد من يفرق بين أيده الك كذا ابن حزم و واحد وذكرها في باب من أجاز الثالث بلفظ 

قوله أمام  ليس له اتساع في اللغة و ابن حجر فقهه تكلف و إليه ميل الشافعية، و الثالث في صحة الوقوع و و

التثاني  إذا حملت تلك الكلمة على أنها من قبيل اللغة ليس بشيء، و قول الكرماني فيما يتعلق بالنظر و

أو المكررة تدل على صحة وقوع الثالث إذا كان إيقاعها بتكرار اللفظ سواء كان في حيض أو طهر أو أطهار 

في مجلس أو في مجالس فإذا صح الطالق في طهر أو حيض بالتكرير صح فيه الطالق أيضاً بلفظ واحد حيث 

  .هذا ظاهر طهار ويفرق على األ نازع فيما لمإنما ينازع من ي ذاك و ال يوجد من يفرق بين هذا و

ظن به أنه بهذا القول ابتعد  الشوكاني حاول التمسك بكونها من قبيل التثاني المكررة كما يقول الزمخشري و و

أين يجد الشوكاني ما يتمسك به في اآلية كما شرحنا لكن الغريق يحاول أن  أنى يكون هذا و عن مذهبه و

  .يتمسك بكل حشيش



ن في اآلية ما يدل على القصر وأن المراد بالطالق هو الشرعي الذي يلغو خالفه كما هذا على فرض أ و

يزعم الشوكاني فكيف أن هذا وذاك بعيدان عن التسليم لظهور أن الطلقة الواحدة الرجعية تعتبر طلقة شرعية 

  .تقع بها البينونة عند انقضاء العدة مع عدم كونها طلقة بعدها طلقة

بو بكر الرازي الجصاص وجه داللة الكتاب على قول الجمهور بأوسع مما هنا، فمن أراد قد بسط اإلمام أ و

  .االستزادة فعليه بأحكام القرآن له

تشير اآليات في نسق الخطاب إلى أن األمر بتفريق الطالق على األطهار ألجل مصلحة دنيوية رجع إلى  و

لكن كثيراً ما يكون المطلق بحيث ال يندم . لندمهي صيانتهم عن التسرع في طالق يفضي إلى ا المطلقين، و

الجامع  ألن المفرق على األطهار قد يندم، و "الطالق في غير العدة"ألحوال خاصة، فالندم جائز االنفكاك عن 

بين الطلقات في الحيض أو في طهر جامع فيه قد ال يندم ألحوال خاصة كما قلنا فيكون الندم مجاوراً للطالق 

تحري ضده عند القائلين به فيتبين بذلك مبلغ قيمة كالم الشوكاني صفاً الزماً حتى يفيد األمر هنا المذكور ال و

  .هنا

األحاديث التي سبقت  على التفسيرين و "الطالق مرتان": قوله تعالى ، والحاصل أن اآليات في نسق الخطاب و

ألنه ال حاجة إليه في مورد  ن القياس،مع اإلثم فهي تغني ع “الطالق في غير العدة  “تدل كلها على وقوع 

  .النص

  

 و. زور، فلمجرد التنظير ال القياس أما ما يذكر من الظهار يترتب عليه حكمه مع أنه منكر من القول و و    

عقد البيع أو النكاح على المحرمات، : حيث توهم الشوكاني أن ذكره ألجل القياس بادر إلى التشغيب بقوله

النكاح  فاته أن الفارق في البيع و و. ور، لكنه باطل ال يترتب عليه أثره فال يصح القياسز منكر من القول و



ظاهر مكشوف، فإنهما عقدان ابتدائيان ال طارئان على العقدين القائمين، فيصح قياس الطالق في غير العدة 

الشوكاني من  غريب جداً كيف ال يسأم على الظهار رغم أنف الشوكاني لو كان إلى القياس حاجة، و

  .المشاغبات الفارغة

م على أحاديث هي أن الطحاوي كثيراً ما يذكر في األبواب في صدد الكال البد هما من اإلشارة إلى دقيقة، و و

يظن من ذلك من ال خبرة عنده أنه يريد القياس بذلك  و) كيت النظر هنا يقتضي كيت و و(من أخبار اآلحاد 

تطبيق منه لقاعدة أهل العراق في خبر اآلحاد من عرضه على األصول  ، بل هوليس كذلك في المسألة و

السنة، فإن كان الخبر مخالفاً لتلك األصول يعتبرونه شاذاً خارجاً عن  المجتمعة عندهم من البحث في الكتاب و

دهم هي من األصول الدقيقة عن يضاعفون النظر حتى يهتدوا إلى أدلة أخرى، و نظائره، فيتوقفون في أمره و

يحتاج تطبيقها إلى مجتهد دقيق النظر واسع العلم كالطحاوي فكتبه في غاية من النفع في أمثال تلك القواعد 

إن حافظ على انتسابه ألبي  وهو ال شك ممن بلغ مرتبة االجتهاد المطلق،  المهجورة عند ضعفة المتأخرين، و

بخالف ما يطرأ على العقود القائمة، من تلك األصول  البدء في العقود ال يصح إال بما أمر اهللا قوله و حنيفة، و

الحاصل أن ما يسوقه الطحاوي من  الخروج من الصالة تنظير كما أسلفناه، و التي يعرض عليها الخبر، و

خبر أو ترجيحه على خبر على أصلهم المذكور،  األنظار ليس ألجل القياس في مورد النص بل ألجل تصحيح

  .كرهإن صح القياس فيما يذ و

  

فقهاء األمة على توافق تام في المسألة، فمن خرج بعد هذا كله على كل ذلك يكاد  السنة و هو الكتاب و ها و  

يكون خارجاً على اإلسالم، إال إذا كان غالطاً يجهل المسألة جهالً بسيطاً فيمكن إيقاظه بخالف من كان جهله 

علم الخليقة بتلك المسألة المجهولة أمعتقداً مع هذا الجهل أنه مركباً أو مكعباً، بأن يكون جاهالً بجهله فقط، أو 

  .عنده، واهللا سبحانه هو الهادي



  یث ابن عباس في إمضاء عمر للثالثحد
  

ص (قال مؤلف الرسالة بعد أن ادعى إمضاء عمر للثالث على لمطلقين ثالثاً كان عقوبة منه ال حكماً شرعياً 

كانت عقوبة لوقتها، ثم  مر زاجرة للناس عن العبث بالطالق، وكانت هذه العقوبة من ع و: )81 – 80

 أكثر الصحابة حاضرون يرون أمر عمر الذي أقروه، و استرسل الناس في العبث و اضطرب األمر و

زجر، فيفتى  هذا األمر تعزيز وبعضهم يفهم أن  يرهبون خالفه تحرزاً من الخروج على رأي األكثرين، و

ال تقعان باعتبار الطلقتين األخريين في العدة باطلتين  تارة بعدم إمضائها، و تطليقات، وتارة بإمضاء الثالث ال

فت عن كثير منهم لاخت ثم جاء عصر التابعين فاختفوا أيضاً، و.. بذاك فتاء بهذا وكما ثبت عن ابن عباس اإل

) طلق فالن ثالثاً(العربي  سمعوا الروايات على الوجه كانت العجمة دخلت األلسنة و الروايات في الفتيا، و

نحوه  ، وأنت طالق ثالثاً: أنه قول القائلالخبر،  بين اإلنشاء و لم يتأمل الفرق فظنه من ال يحسن العربية و

 حمل حديث عمر على التكرار في مجلس بعد أن كان يعتبر تأكيداً على ما يراه النووي و و. (بقصد اإلنشاء

سيأتي أنه  في مسند أحمد و(يهدمه حديث ابن عباس في ركانة ) 83 – 82ص (يل ال يعتد به و، تأ)القرطبي

هو  و - )هذا الحديث نص في المسألة ال يقبل التأويل الذي في غيره و( قال ابن حجر ، و)متهدم فكيف يهدم

  .-معلول عند ابن حجر كما في تخريج أحاديث الرافعي له فماذا يفيد عدم احتماله التأويل

  

جداً كيف ال يوجد في كالم هذا المتمجهد رأي واحد عليه أثر بعض إصابة و لعل اهللا سبحانه  أقول إني أتعجب

  .هو الحكيم الخبير قضى أن يفض الخارجين على األمة جمعاء ال مرد  لقضائه و

يتهيبه الصحابة  فيا سبحان اهللا أمثل عمر رضي اهللا عنه يكره الناس على خالف ما ثبت في الشرع و

يحاول أهل الفساد   ما هذا إال من نزعات الروافض فيهم من يقيم بسيفه إعوجاج من يعوج؟ و فيجارونه و

  .إخفاء هذه النزعة تحت كلمات مطاطة



غاية ما يجده ال يتعدى أن  رواية تصح عن أي صحابي في اإلفتاء بأن الثالث واحدة ولن يجد أي زائغ  و

سبق، أو من قبيل رواية أبي الصهباء التي أبدى أهل العلم قد  يكون من قبيل ما نقله ابن رجب عن األعمش و

سيأتي، أو من قبل رواية أبي  ما فيها من العلل القادحة على فرض احتمال حملها على ما يقوله أهل الزيغ و

، أو من قبيل ما وقع في بعض ) 20 - 19ص ( قد سبق التدليل على وجوه اإلنكار فيها  الزبير المنكرة و

ممن يعده من  ركانة وسيأتي تفنيده، أو من قبيل ما كان ابن سيرين يسمعه عشرين سنة روايات طالق

  .الصادقين ثم استبان له خالفه كما في صحيح مسلم، أو من قبيل نقل ابن معيث المتهدم

خروج على  أي حرام، و أفلم يكن عمر رضي اهللا عنه يعلم أن إكراه الناس على خالف شرعهم حرام و

على فرض أنه أكره فيما قيمة اإلكراه على ترك الرجعة أو منع التزويج فوق قيمة  خروج، وأي  الشرع و

هم من غير أليس في استطاعة هؤالء المطلقين أن يراجعوا مطلقات. الطالق عند األكثرين اإلكراه على النكاح و

 ى أن تختلط األنساب ، وعلمه، أو أن يتزوجوا بغير علمه فمن الذي يستطيع أن يمنع الناس عما يملكونه إل

  يفتح الشرور كل باب؟؟؟

قد توهم ابن القيم أن يتمكن من تغطية كالمه الفاسد بأن يقول إن عمل عمر هذا كان من قبيل التعزيز   و 

أين هذا من التعزيز  المشروع له، فكيف يتصور أن يقدم أي شخص على إلغاء حكم شرعي تعزيزاً؟ و

ليس لذلك نظير واحد فيما أطال ابن القيم الكالم به بل  عند  فقهاء األمة؟ و المعروف في الشرع المعترف به

كما استرسل الطوفي الحنبلي في  -فتح هذا الباب، فتح لباب إلغاء الشرع كله بمثل هذه التعليالت الواهية

نحو  مر وحو سيدنا عفال ينطوي مثل هذا التعليل إال على خبث ن - المصحة المرسلة فتحاً لمثل هذا الباب

قتلها بحثاً من  نحو الشرع األغر نفسه كما ال يخفى من غاص في المسألة  و جمهور األصحاب الذين وافقوه و

  .جميع نواحيها من غير أن يكتفي بتقليد الشذاذ أو استطراف طرف من البحث فقط



تها من غير أن أشير ال يمكنني أن أفو قد ذكر ابن رجب فائدة نفيسة في أقضية عمر في كتابه المذكور و و

سلم فيه قضاء بالكلية  أن ما قضى به عمر على قسمين أحدهما ما لم يعلم للنبي صلى اهللا عليه و" هي إليها و

أجمعوا معه عليه فهذا ال يشك فيه أحد  شاورهم فيه و عمر الصحابة و هذا على نوعين أحدهما ما جمع فيه و

مسائل  الهدي و عليه القضاء و إحرامه أن يمضي في نسكه و كقضائه فيمن جامع في أنه الحق كالعمرتين و

هذا يسوغ فيه االختالف  الثاني ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمر بل بقوا مختلفين فيه في زمنه و كثيرة، و

قضاء بخالف قضاء عمر القسم الثاني ما روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيه  كمسائل الجد مع اإلخوة و

هذا ال عبرة فيه  سلم و أربعة أنواع أحدهما ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي صلى اهللا عليه و هو على و

أحدهما موافق لقضاء عمر : سلم فيه حكمان الثاني ما روى عن النبي صلى اهللا عليه و و. بقول عمر األول

سلم أنه رخص في  و الثالث ما صح عن النبي صلى اهللا عليه فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر، و

يلزمهم فهذا ال يمنع العمل بغير ما  األصلح و ما هو األفضل و أنواع من جنس العبادات فيختار عمر للناس،

أو ) كالمؤلفة(سلم لعلة فزالت فزال الحكم بزوالها  الرابع ما كان قضاء النبي صلى اهللا عليه و اختاره عمر، و

  .هـا "وجد مانع يمنع من ذلك

فنحن نتكلم اآلن على حديث ابن . األنواع على المتبصر مرجع هذه المسألة من تلك األقسام وال يخفى  و

حديث ركانة حتى يتبين أنه ليس ألحد من الزائغين وجه تمسك في الحديثين  عباس في إمضاء عمر للثالث، و

  .جميعاً بل فيهما ما يزيد الجمهور حجة إلى حججهم

أنهم يجدون فيه بعض متمسك لهم في خروجهم  وله هؤالء الشذاذ على أملأما حديث ابن عباس الذي يدندن ح

كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يعلى األمة فهو ما رو

إن الناس قد : فقال عمر بن الخطاب. سنتين من خالفة عمر، فطالق الثالث واحدة أبي بكر و سلم و عليه و

أن أبا الصهباء  طاوسفي لفظ عن  و. تعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهماس



أبي بكر  هات من هناتك، ألم يكن طالق الثالث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و: قال البن عباس

في لفظ عن  و. لطالق فأجازهم عليهمقد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في ا: واحدة؟ فقال

 أتعلم أنما كانت الثالث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اهللا عليه و: ، أن أبا الصهباء قال البن عباسطاوس

تلك األحاديث الثالثة أخرجها مسلم في  و. نعم: ثالثاً من إمارة عمر فقال ابن عباس أبي بكر و سلم و

  .صحيحه

ابن  أبو حاتم و قد ضعفه ابن معين و ستدرك الحاكم فمن رواية عبد اهللا بن المؤمل وفي م) يرددن(أما لفظ  و

 ىلوال تشيع الحاكم ألب لفظ ابن أبي مليكة في الحديث لفظ انقطاع و قال أبو داود منكر الحديث و عدي و

يعة من غير تسترهم بمذهب الش تخريج الحديث في مستدركه فكم بين الشيعة من يخدع بتلبيسات الروافض و

  .أن يعلموا مغزاهم بأمثال تلك المسألة

فلننظر أوالً في لفظ الثالث هل هو كل ثالث من أنواع الطالق بحمل الالم على االستغراق أم المراد ما هو 

معهود منها فالحمل على العموم متعذر ألن الثالث المفرقة على األطهار ال يتصور توحيدها سواء كان قبل 

وا قبل الحصر بدون اعتبار أن تكون ؤفي الثالث أو بعده فإن الناس كانوا يطلقون ما شا حصر عدد الطالق

أما بعده فال يتصور توحيدها أيضاً أن قوله  الثالث واحدة فال يكون لتوحيدها معنى قبل الحصر في الثالث و

فثالثة ال تحل المرأة نص على أن عدد الطالق اثنتان تصح المراجعة بعدهما  ... )الطالق مرتان : ( تعالى

فأنى يمكن توحيدها بعد نزول هذه اآلية فلم يبق إال احتمال أن يكون بعدها للرجل حتى تنكح زوجاً غيره ، 

هذا االحتمال بين أن يكون إيقاعها  الثالث غير الفرقة على األطهار التي ال وطء فيها دائراً ؛المراد بالثالث

ها بألفاظ فإما أن يكون اإليقاع بها على التعاقب في المدخول بها أو غير بلفظ واحد أو بألفاظ فإذا كان إيقاع

أما المدخول بها فإن  الثالث و محالً للثاني و يالمدخول بها فبأول لفظ تبين غير المدخول بها من غير أن تبق

أما إذا كان إيقاعها  ، وبل قوله ديانةقالثالث على التعاقب ألجل التأكيد ي ني واأتى بالث أراد المطلق بها واحدة و



بألفاظ غير متعاقبة أو بلفظ واحد فيدور أمره بين أن يكون بمعنى أن الثالث الجاري إيقاعها اآلن كان يجري 

كان الناس يراعون  أوائل عهد عمر رضي اهللا عنهم و عهد أبي بكر و إيقاع واحدة بدلها في عهد الرسالة و

 دفي تلك العهود ثم تتابعوا في إيقاعهم جميعاً في حيض أو طهر واح السنة في تفريق التطليقات على األطهار

إيقاعها اليوم بلفظ واحد أو ألفاظ  الثالث الجاري بين أنا يكون بمعنى أن و واحد أو ألفاظ غير متعاقبة،بلفظ 

 ذلك و كانوا يعدونها واحدة فهل نخالفهم في و غير متتابعة في طهر واحد أو حيض كان كذلك في تلك العهود

هما السير ينعتبرها ثالثاً على خالف ما كان يعد في تلك العهود؟ فاالحتمال األول من االحتمالين اللذين انتهى إل

   .التقسيم ليس هناك شي يضاده أو يخالفه و

 فكم رد النقاد أحاديث بمخالفتها آلراء رواتها مخالفة لرأي الراوي الصحابيأما االحتمال الثاني منهما ففيه  و

أحمد بن  يحي بن سعيد القطان و هو مذهب يحيى بن معين و كما بسط ابن رجب في شرح علل الترمذي و

لكن هذا فيما إذا كن  دون رأي الراوي و يإن رأى بعض أهل العلم االعتداد بالمرو ابن المديني و حنبل و

من اقتصر نظره  أيضاً، و مرجوح فأنى يعتد باحتمال مصطنع على هذا الرأي نصاً أو احتمل احتماالً غير

قد تواتر عن ابن عباس أنه يرى أن  و فقد غطى على بصره أفق نظره، على كتب المصطلح للمتأخرين

سعيد بن  عمرو بن دينار و قد سبق رواية ذلك عنه بطريق عطاء و الطالق الثالث بلفظ واحد يقع ثالثاً و

  .نفسه طاوسغيرهم بل بطريق  مجاهد و جبير و

  .هذا شذوذ يرد به الحديث كما يرد األول على خالف رواية اآلخرين و طاوسانفراد اً فيه أيض و

في أيضاً أنه سبق من تخريج الكرابيسي ، أن ابن طاس روى هذا الخبر عن أبيه كذب من نسب إلى والده  و

   .أن الثالث واحدة

  .مسلم بعض أحاديث منقطعة في صحيح لفظ انقطاع، و) إن أبا الصهباء قال(فيه أيضاً أن لفظ طاوس  و



ذكره النسائي ، وإن كان غيره فهو  فيه أيضاً أن أبا الصهباء إن كان مولى ابن عباس فهو ضعيف على ما و

  .ولهمج

ل مقدار ابن عباس أن يواجهه أحد من الصحابة ج و) هات من هناتك(فيه أيضاً أن في بعض طرق الحديث  و

  .ال يرد عليه بم يجب خطاب وفي طبقته فضالً عن مواله بمثل هذا ال

فيه أيضاً أنه على تقدير إجابته من غير أن يرد عليه يكون الجواب من هناته المردودة باعترافه ، وقد شهر  و

حكم رخص ابن عباس بين السلف والخلف، وعادة مسلم أن يحشر طرق الحديث في صعيد واحد تسهيالً لحكم 

  .تبة الحديثفي الحديث، وهي ريقة بديعة في تعريف مر

  .فيه أيضاً خروج عمر على الشرع بالرأي، وجل مقدار عمر رضي اهللا عنه عن مثل ذلك و

سلم فيما شجر بينهم، بل يحكمون  فيه أيضاً وصم جمهور الصحابة بأنهم ال يحكمون النبي صلى اهللا عليه و و

در هذا الشذوذ الروافض عند مص هذه شناعة ال يرتضيها للصحابة رضي اهللا عنهم إال الروافض و الرأي، و

  .أهل التحقيق

أما عد ذلك عمالً سياسياً يسوغ لعمر عمله تعزيزاً، فحاشاه عن ذلك، فمن الذي يبيح الخروج على الشرع  و

ن االحتمال يتقضي على األخذ باالحتمال الثاني من االحتمالين األخيرين، فإذن تع سياسة؟ فتلك عشرة كاملة،

كنت عللت هذا الحديث فيما علقته على ذيول طبقات الحفاظ بما  ، و1صحة الحديث األول منهما على تقدير

  .يقرب من هذا البيان على أن القول بأن الثالثة واحد ليس من قول المسلمين في شيء

  جعلوا الثالثة واحداً لو أنصفوا          لم يجعلوا العدد الكثير قليالً

                                                             
تماالت حتى يتم اإلجهاز من تابعه إرخاء للعنان إلى حد أضعف االح إنما تعرض له الشافعي و حتمال ضعيف جداً، والم أتعرض الحتمال النسخ ألنه  و 1

 الكالم في هذا طويل الذيل متشعب على التمسك بهذا الحديث من كل النواحي و



فهذا الحديث ألئمة : ا شرع في الكالم على حديث ابن عباس هذاقال ابن رجب في كتابه السابق عندم و  

 هو يرجع إلى الكالم في إسناد الحديث بشذوذه و من وافقه و اإلسالم فيه طريقان أحدهما مسلك اإلمام أحمد و

في إن كان ثقة هو علة  و) مخالفاً لألكثرين(انفراد الراوي بالحديث  ، وأنه لم يتابع عليه به و طاوسانفراد 

هذه طريقة أئمة  منكراً إذا لم يرو معناه من وجه يصح و أن يكون شاذاً و يوجب التوقف فيه و الحديث

هذا  غيرهم، و علي بن المديني و يحيى بن القطان و يحيى بن معين و الحديث المتقدمين كاإلمام أحمد و

أشرنا إليه فيما  قد و( منصور ، قال اإلمام أحمد في رواية ابنطاوسالحديث ما يرويه عن ابن عباس غير 

قال  و) مثله فيما نقاله عن األثرم و. (طاوسابن عباس روى عنه خالف ما روى كل أصحاب ) سبق

 .هـافي قديم الدهر فلم أجد له أصالً قد عنيت بهذا الحديث  هو حديث شاذ، و :)صاحب الجرح(الجوزجاني 

قال عبد  و. ترك العمل به ل بحديث وجب اطراحه وطراح العمامتى أجمع األمة على  و :ثم قال ابن رجب

قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون  الرحمن بن مهدي ال يكون إماماً في العلم، من يحدث بالشاذ من العلم، و

إال  قال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف و و الغريب من الحديث،

  .1في هذا الباب شيء كثير الناس، و خير العلم الظاهر الذي قد رواه شر العلم الغريب، و: عن مالك فدعه، و

  

لزوم  هو راوي الحديث أنه أفتى بخالف هذا الحديث و قد صح عن ابن عباس و و: ثم قال ابن رجب    

هذه أيضاً علة  نى وفي المغ ) بن قدامةاالموفق ( الشافعي كما ذكره  قد علل بهذا أحمد و الثالث المجموعة، و

قال القاضي  إجماع األمة على خالفه، و اإلنكار و قد انضم إليها علة الشذوذ و في الحديث بانفرادها، كيف و

عن أيوب  صالحه، يروي أشياء منكرة، منها هذا الحديث، و مع فضله و طاوسإسماعيل في أحكام القرآن 

 و: ثم قال ابن رجب في هذا الحديث، طاوسلبر شذ قال ابن عبد ا و طاوسأنه كان يتعجب من كثرة خطأ 
                                                             

شرح علل قال إبراهيم بن أبي عبلة من حمل شاذ العلم حمل شراً كبيراً، وقال شعبة ال يجيئك الحديث الشاذ إال من الرجل الشاذ ذكره ابن رجب في  1
 .الترمذي



قال الكرابيسي في أدب  و. هـاما ينفرد به من شواذ األقاويل  طاوسينكرون على كان علماء أهل مكة 

عكرمة  و. اهللا أعلم أنه أخذها من عكرمة ثراه و اً يروي عن ابن عباس أخباراً منكرة وطاوسالقضاء، إن 

عن عكرمة عامة ما  طاوس، وأخذ  طاوسكان قدم على  و جماعة، و ءعطا سعيد بن المسيب ، و هتوقا

سبق أن  و .هـ ا طاوس، ال على قال أبو الحسن السبكي، فالحملة على عكرمة و. هـايرويه عن ابن عباس 

  .1سقنا رواية الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفي ذلك عن أبيه، هذا ما يتعلق بالمسلك األول

هو الكالم في معنى  من تابعه، و و هوهو مسلك ابن راهوي: بن رجباي يقول أيضاً عن الطريق الثان و

أشار إليه الحوفي  و هق بن راهوياهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن اسح الحديث، و

د من رواية في سنن أبي داو أبو بكر الخالل يدل عليه، و بوب عليه أبو بكر األثرم في سننه و في الجامع و

عن ابن عباس، كان الرجل إذا طلق امرأته ثالثاً قبل أن  طاوسحماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن 

صدر من إمارة عمر، فلما  أبي بكر و سلم و يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

ر، فإن قيل تلك الرواية مطلقة، قلنا نجمع بين أيوب إمام كبي رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهن و

  .هـ ما ذكره ابن رجب في المسلك الثانيانقول هذا قبل الدخول  الدليلين، و

قد  حاول الشوكاني أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام في جزئه في الطالق الثالث، و و

إنما كالم الشوكاني هذا  ق فال يكون من هذا القبيل، وذكرنا ما ينافي حمل الالم في الثالث على االستغرا

لمجرد أن يبقى وهو يتكلم نفع كالمه أم لم ينفع شأن من قال عنه زفر بن الهذيل ما سبق ذكره، ثم قال 

يتتابع للناس حتى يغضب منه عمر أقول ما يعد نادراً  في بلد أو الشوكاني إن الطالق قبل الدخول نادر فكيف 

بلد آخر فيكون كالمه هذا غير وارد، على  في ما يكون غير نادر بل كثير الوقوع في زمن آخر وزمن كثيراً 

                                                             
في سند هذه الرواية خالد بن أبي مالك يقول عنه ابن معين لم يرتض أن  الطالق أخلوقة باطلة و يم عن عمر قدمه على ما فعله فرواية ابن القي و  1

نقطة الخاء سالت على ميل إلى طرف حـ من كثرة الحبر على  و: ـ اه فنكتاب الديات له حقه أن يد يكذب على أبيه فقط حتى كذب على الصحابة و
 .أبوه لم يدرك عمر قطعاً خالد بن يزيد هذا ليس له أخ باسم مجالد أصالً و سم زاوية حادة فصحفه من رآه إلى مجالد وطرف القلم فر



المروي في سنن أبي داود بالرأي، ولعل هذا  ني محاولة منه إلبطال حكم الحديثأن هذا الكالم من الشوكا

  .القدر من البيان يكفي لتبيين أنه ال متمسك لهم في حديث ابن عباس أصالً

حديث ركانة الذي يريدون أن يتمسكوا به فهو ما أخرجه أحمد في مسنده، حيث قال حدثنا سعد بن أما  و

عن ابن عباس رضي اهللا بن اسحاق ، قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة أبي محمد أنبأنا : إبراهيم قال 

 ي، فسأله النبحزناً شديداً س واحد، فحزن عليهاطلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثالثاً في مجل: عنهما أنه قال

إنما تلك واحدة فراجعها إن : قال. طلقتها ثالثاً في مجلس واحد: قال كيف طلقتها؟ : سلم اهللا عليه وصلى 

  .هـافراجعها  :قال. شئت

كيف يحاول ) ثالثا أنت طالق( جداً ممن يزعم أن الطالق ثالثاً لم يكن في زمن الصحابة بلفظإني أستغرب  و

) أنت طالق ثالثاً(بهذا الحديث على رد الثالث إلى واحدة فيما يقع في مجلس واحد إن لم يكن بلفظ االستدالل 

 إنشاء الثالث فإذا علم أنه ما أراد إال واحدة يقبل قوله ديانة و هو يحتمل تأكيد الواحدة و يكون بتكرير اللفظ، و

  .روى بالمعنى الراوي اختصر الحديث و يكون بمعنى أنه كرر لفظ الطالق و) طلقتها ثالثاً(يكون قوله 

معلول كما  و. الثقات األثبات ابن الهمام لمخالفته لرواية على أن هذا الحديث منكر كما يقول الجصاص و

  .يقول ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي

  

إني طلقت : السلم فق حديث إن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و(في تخريج الرافعي له  و

ابن  الترمذي و أبو داود و ي وأخرجه الشافع). امرأتي سهيمة البتة و واهللا ما أردت إال واحدة فردها علي

أعله  الحاكم و ابن حبان و صححه أبو داود و هل هو مسند إلى ركانة أو مرسل عنه؟ و. اختلفوا ماجه، و

يعني بلفظ ثالث (في الباب عن ابن عباس  التمهيد ضعفوه و في قال ابن عبد البر البخاري باالضطراب، و

أن الثالث من  ىي من رأبل ضرب ابن حجر في الفتح رأ. هـاهو معلول   الحاكم و رواه أحمد و) كما سقنا

 .مشهورة) بتة(قوال أهل العلم في أ تغيير بعض الرواة حيث كانت البتة شائعة في إيقاع الثالث بها، و



 

ق اأما محمد بن اسح. اإلعالن فيه ق في مسند أحمد ليتبين وجوه اإلنكار واعلى حديث ابن اسحاآلن  فلنتكلم

من كتب أهل  لينق كان يدلس عن الضعفاء و غيرهما بقلم عريض و هشام بن عروة و فقد كذبه مالك و

يقبل قوله في  ليس هو ممن يتهم بإدخال أحاديث الناس في حديثه و بالقدر و ىيرم ،الكتاب من غير أن يبين

قواه من  لو صرح بالسماع و ال فيما تتابعت الروايات على ضد ما يرويه هو في أحاديث األحكام و الصفات و

وى رمالك بن أنس  لوال أن داود بن الحصين من الدعاة إلى مذهب الخوارج الشراة و قواه في المغازي، و

كالم أهل  ما رواه ابن الحصين عن عكرمة فمنكر و :قال ابن المديني و. عنه لترك حديثه كما قال أبو حاتم

واية من قبل روايته إنما قبل ما سلم من النكارة من مروياته فكيف تقبل ر الذيل والتعديل فيه طويل  الجرح و

عكرمة يرمي بغير واحدة من اللدع وتحاماه مثل ابن المسيب وعطاء فكيف يقبل  ، ومثله ضد األثبات الثقات

ت الثقات عن ابن عباس فأصاب جداً من قال إنه منكر وال يصح عن أحمد تحسين هذا المتن قوله ضد روايا

ق بن اعن ابن عباس في الثالث شاذ مردود كما أسلفنا عن اسحبمثل هذا المسند وهو القائل بأن خبر طاوس 

  .أبي بكر األثرم منصور و

ن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة، فحلفه اب الترمذي و األصح ما رواه أبو داود و قال ابن الهمام، و و

واحدة، فردها إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر رضي اهللا  سلم إنه ما أراد إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

، مثله في مسند الشافعي ففي سند أبي داود نافع بن عجير بن ثالثة في زمن عثمان رضي اهللا عنهال عنه، و

أبوه يكفيه أن يكون  إن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال و بن حبان في الثقات وعبد يزيد فنافع ذكره ا

عبد اهللا بن علي بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد أبي ركانة في سند الشافعي  تابعياً كبيراً لم يذكر بجرح، و

ابن حبان على أنه يكفي الشافعي، وأما عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة الذي يذكره ابن حزم فقد وثقه  هوثق

في الصحيحين من هذا الصنف كثير من الرجال  في التابعين أال يذكروا بجرح ليخرجوا عن الجهالة وصفاً، و



أهله  على هذا الحديث عول أبو داود قائالً إن ولد الرجل و على ما ذكره الذهبي في مواضع من الميزان و

  .أعلم به

أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى : جريج الذي يقول فيه قال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن و

الذي لم يسم هو  إن في إسناده مجهوالً و: في مسند أحمد سلم عن عكرمة عن ابن عباس بمعنى ما اهللا عليه و

قيل أنه متروك فسقط هذا  ، وأحاديثه منكرة هو رجل ضعيف الحديث و محمد بن عبد اهللا بن أبي رافع و

يعارضه  هو ثقة كبير و و) ثالثاً(بدون ذكر . في رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها حينئذ، و الحديث

  .به يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث و. هـاأيضاً ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة 

عوى االضطراب في حديث على د يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم، و) البتة(على القول بصحبة خبر  و

متابعة ابن عبد البر له في  على تضعيف أحمد لطرقه كلها و ركانة كما رواه الترمذي عن البخاري و

  .التضعيف يسقط االحتجاج بأي لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة

 ال أبوه، وأخرى بأنه ابنه ركانة  من جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة و و

لو فرضنا  مسنداً و هي سالمة من العلل متناً و يدفع أن هذا االضطراب في رواية الثالث دون رواية البتة و

  .وجود علة فيها يبقى سائر األدلة بدون معارض

ال  ال قضاء، و ال حكماً، و ال نعلم من األمة أحداً خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، و: قال ابن رجب و

كان  قد أنكره عليهم من عاصرهم غاية اإلنكار، و لم يقع ذلك إال من نفر يسير جداً، و ال إفتاء، و ، واًعلم

ال يظهره فكيف يكون إجماع األمة على إخفاء دين اهللا الذي شرعه على لسان رسوله،  أكثرهم يستخفي بذلك و

  .هـا هذا ال يحل اعتقاده البتةذلك اتباع اجتهاد من خالفه برأيه في  و

السنة مقارناً إلجماع فقهاء  بهذا البيان أن إمضاء عمر للثالث حكم شرعي مستمد من الكتاب ولعله ظهر  و

ليس بعقوبة سياسية ضد حكم شرعي، فالخارج على إمضاء عمر  من بعدهم، و الصحابة فضالً عن التابعين و

  .ى ذلك كلهخارج عل



  تعلیق الطالق والحلف بھ

  

مرهم في قوى أ و 83في ص و. ...ال واقع  الطالق المعلق كله غير صحيح و و: 114في ص (قال  و   

  ...)خاصة في أمر البيعة  األمراء و ذلك أهواء الملوك و

 اتهامه لفقهاء الصدر األول بمسايرة أهواء الملوك و أقول أما ما زعمه المؤلف من بطالن التعليق بنوعيه و

عرف أحوال  البالغ عند من اطلع على نصوص الفقهاء في المسألة و األمراء في أيمان البيعة فمن التجرؤ

  .هؤالء الفقهاء من التفاني في سبيل الحق

ما معها من الرسائل ألبي الحسن السبكي المنشورة قبل سنين لم تدع وجه  كنت أظن أن الدرة المضية و و

لتقليب أوراق الكتب المبسوطة في فقه  ارتياب في مسألة التعليق لمن اطلع عليها من الذين ال يتسع لهم وقت

  .لعل المؤلف لم يطلع عليها أو اختط  لنفسه خطة اللجاج في المسألة المذاهب و

تابعيهم وقوع الطالق المعلق عند حصول الشرط سواء كان  مذهب فقهاء األمة من الصحابة والتابعين و و

لتصديق أو لم يكن من قبيل اليمين لعدم إفادته أحد تلك الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو ا

هذا لم  لفهم ابن تيمية بأن يقول ال يقع الطالق الذي هو من قبيل اليمين بل الكفارة عند الحنث واخ المعاني و

هم  منهم ابن حزم و تابعهم بعض الظاهرية و خالفهم الروافض أيضاً في النوعين جميعاً و أحد قبله، و يقل به

ابن جرير  أبو ثور و أبو عبيد و الشافعي و: ممن حكى اإلجماع في ذلك حجوجون جميعاً باإلجماع السابق وم

بن رشد الفقيه في ا االستذكار و ابن عبد البر في التمهيد و محمد بن نصر المروزي و ابن المنذر و و

دهم لتناثر من حر بحيث لو عطس أهؤالء في سعة العلم باآلثا أبو الوليد الباجي في المنتقى و المقدمات و

  .القنوجي محمد بن إسماعيل األمير و معطسه عشرات من أمثال الشوكاني و

ال  سلم حديث و فلو قال قائل ليس لرسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن محمد بن نصر وحده يقول ابن حزم و

  .هـاهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدق  ألصحابه إال و



قال نافع طلق رجل . في صحيح البخاري فتوى ابن عمر باإليقاع لماء أمناء في نقل اإلجماع، وهؤالء الع و

ظاهر هذه الفتوى في  إن لم تخرج فليس بشيء، و إن خرجت فقد بانت منه، و: امرأته البتة إن خرجت فقال

بة خالف ابن عمر ال يعرف أحد من الصحا تحريه في فتاويه؟ و هذه المسألة، فمن يشك في علم ابن عمر و

  .ال أنكرها عليه في هذه الفتوى و

 الحالف إليه ليفرقوا بينه وقد قضى علي كرم اهللا وجهه في يمين بالطالق بما يقتضي اإليقاع فإنهم رفعوا  و

فرد الزوجة  "اضطهدتموه: "كراه حيث قالبين الزوجة بحنثه في اليمين فاعتبر القضية فرأى فيها ما يقتضي اإل

تكلف  من مثل أبي الحسن في القضاء؟ و هو ظاهر في أنه يرى اإليقاع لوال اإلكراه و ل اإلكراه وعليه ألج

قوله في سعى في إخراج القضية عن ظاهرها عن هوى كما أن  ابن حزم إخراج هذا القضاء عن صوابه و

  .1قضاء شريح من هذا القبيل

كذا فهي طالق ففعلته  إن فعلت كذا و: مرأتهفي سنن البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود في رجل قال ال و

 عن أبي ذر تعليق بمثل ذلك و ىيرو يف ملئ علماً فمن مثله في صحة فتاويه؟ ونهو ك و. هي واحدة: قال

  .في الكتاب إيقاع اللعنة على تقدير الكذب ، وةاآلثار في هذا الصدد كثير كذا عن الزبير، و

هذا  و "ال عتاق ففيها كفارة يمين إن عظمت ليس فيها طالق و و كل يمين" :قالت عائشة رضي اهللا عنها و

إن حذف أحمد بن تيمية االستثناء حينما نقل  مسنداً و االستذكار األثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ في التمهيد و

اإلفتاء ر الصحابة لم ينقل فيه إال فهذا عص. هذا األثر خيانة منه في النقل هكذا قال أبو الحسن السبكي

  .بالوقوع

قال أبو الحسن السبكي في . كلهم أوقعوا الطالق بالحنث أما التابعون فأئمة العلم منهم معدودون معروفون و و

قد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق  و: الدرة المضية التي لخصنا غالب هذا البحث منها

                                                             
 .دليل ظاهر على أنه لو عد ما عمله الحالف حدثاً ألوقع عليه الطالق بموجب تعليقه) لم يره حدثاً(قول الراوي  و 1



غيرها فتاوى التابعين أئمة  السنن الكبرى للبيهقي و وسنن سعيد بن منصور  مصنف بن أبي شيبة و و

هم  ولم يقضوا بالكفارة  كل ذلك باألسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطالق بالحنث في اليمين و االجتهاد، و

ادة تق مجاهد و طاوس و سعيد بن جبير و شريح و الشعبي و عطاء و الحسن البصري و سعيد بن المسيب و:

عبيد اهللا بن  القاسم بن محمد و هم عروة بن الزبير و الفقهاء السبعة فقهاء المدينة و مخلد وأبو  الزهري و و

سليمان بن  سالم بن عبد اهللا و أبو بكر بن عبد الرحمن و خارجة بن زيد و عبد اهللا بن عتبة بن مسعود و

: هم ن مسعود السادات وباأصحاب  هؤالء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدماً على غيرهم، و يسار و

 طارق بن شهاب، و و ةأبو وائل شقيق ابن سلم عبيدة السلماني، و مسروق، و األسود، و علقمة بن قيس، و

زيد بن  أبي األحوص، و الشيباني و أبي عمر و غير هؤالء من التابعين مثل ابن شبرمة و زر بن حبيش، و

لم  كل هؤالء نقلت فتاويهم باإليقاع و بن عمر و سخال عمر بن عبد العزيز و الحكم بن عتبة و وهب و

عصر التابعين كلهم قائلون  من هم علماء التابعين غير هؤالء؟ فهذا عصر الصحابة و يختلفوا في ذلك و

  .لم يقل أحد منهم إن هذا مما يجزئ به الكفارة باإليقاع و

 الثوري و ة هذا القول كأبي حنيفة والعصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة كلها تشهد بصح ينأما من بعد هذ و

ابن جرير لم يختلفوا في  ابن منذر و أبي ثور و أبي عبيد و و هق بن راهوياإسح أحمد و الشافعي و مالك و

لم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب اإلفتاء بعدم الوقوع إلى أحد من التابعين، سوى طاوس تبعاً  و. هذه المسألة

لمكره كما يظهر من كتاب عبد اإنما فتواه في حق  تابعه أغلط و رواية عنه، وهو غالط في ال البن حزم و

 في سنن سعيد بن منصور وقد صح النقل عن طاوس باإليقاع  و. إليه يعزو ابن حزم الرواية الرزاق نفسه و

  .غيرهما مصنف عبد الرزاق و



ليس اإلجماع كما يريد ابن  سابق، ومخالفة بعض الظاهرية لهذا الحكم في زمن متأخر محجوجة باإلجماع ال و

حزم أن يصوره تملصاً من أقوال الصحابة الذين هم أمناء في نقل الدين إلينا، على أن الظاهرية نفاة القياس 

  .إن كان لكل ساقطة القطة ليسوا ممن يعتد بكالمهم في اإلجماع عند أهل التحقيق و

لم يرتض بطرق  ف من ال يعرف أصول الشريعة وال يعتد بخال: في أصوله قال أبو بكر الرازي الجصاص

الجهال ألن هؤالء  هما من السخفاء وبأضرا الكرابيسي و المقاييس وجوه اجتهاد الرأي كداود األصبهاني و

الحوادث إلى األصول فهم بمنزلة  رد الفروع و ال معرفة لهم بوجوه النظر و إنما كتبوا شيئاً من الحديث و

بخالفه لجهله ببناء الحوادث على أصولها من النصوص، وقد كان داود ينفي حجج مي الذي ال يعتد االع

 ال في أنفسنا دالئل على اهللا تعالى و األرض و ليس في السماوات و: مشهور عنه أنه كان يقول العقول، و

خبر  لم يدر الجاهل أن الطريق إلى معرفة صحة جل بالخبر و زعم أنه إنما عرف اهللا عز و على توحيده و

 العلم بكذبهم إنما هو العقل و سائر المتنبئين و خبر مسيلمة و الفرق بين خبره و سلم و النبي صلى اهللا عليه و

تعالى فإنه ال يمكن أحداً أن  الدالئل التي ال يقدر عليها إال اهللا سبحانه و األعالم و النظر في المعجزات و

مبلغ علمه كيف يجوز  فمن كان هذا مقدار عقله و.  تعالىالنبي صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يعرف اهللايعرف 

يعرف اهللا تعالى ألن قوله إني ما  هو معترف مع ذلك أنه ال و ممن كان يعتد بخالفه أن يعد من أهل العلم و

أسقط من البهيمة فمثله ال  العامي ومن أعرف اهللا تعالى من جهة الدالئل اعتراف منه بأنه ال يعرفه فهو أجهل 

نقول أيضاً في كل من  عتد بخالفه على أهل عصره إذا قال قوالً يخالفهم به فكيف بخالفه على من تقدمه، وي

 إن كان ذا حظ من المعرفة و المقاييس الفقهية إنه ال يعتد بخالفه و طرق االجتهاد و لم يعرف أصول السمع و

  .هـااد بخالفه العامي في عدم االعتدالعلوم العقلية بل يكون هو أيضاً بمنزلة 

هو من  إن أبدى فيهم بعض قسوة و ى اهللا الجصاص عن العلم خيراً قد أبان عن هذه الفئة السخيفة وزج

إنما ذلك منه حيث يغار على دين  معاصرته لكبار دعاته و الناس بهم لقرب عهده من زمن إمامهم و فأعر



من تساهل معهم فقد ضر الدين  قول البليغ فيهم وهم ممن أمر اهللا سبحانه بال اهللا من أن يعبث به الجاهلون و

 من ظن أن قول إمام الحرمين في ابن حزم و تابعه في هذه الشدة إمام الحرمين و من غير أن ينفعهم، و

أتباعه فقد جهل التاريخ ألنه لم يكن مذهب ابن حزم في عصر إمام الحرمين ذائعاً في الشرق حتى يتكلم عنه 

  .باسم الظاهرية

 –العواصم  القواصم و"الذي أطال النفس في الرد على ابن حزم فهو أبو بكر بن العربي فإنه قال في  أما و

تكلمت بكالم لم تفهمه،  هي أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها، و و: ( عن الظاهرية ”98-67ص 2ج

كلمة حق أريد بها ” إال هللاحكم  الي رضي اهللا عنه يوم صفين فقالت من إخوانهم الخوارج حين حكم عل تلقفوه

، و كان أول بدعة لقيت في رحلتي، القول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد مأل به المغرب "باطل

 تعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل و سخيف كان من بادية أشبيلية يعرف بابن حزم نشأ و

يقول عن  ينسب إلى دين اهللا ما ليس فيه و يشرع و يرفع الحكم و وزعم أنه إمام األمة يضع  استقل بنفسه و

من مخازيه مما فيه عبرة  ثم ذكر هناك كثيراً). هـاتشنيعاً عليهم  اً للقلوب عنهم ولعلماء ما لم يقولوا تنفيرا

ي النقل إال األمانة ف متانة الدين و ال يجهل مقدار أبي بكر العربي هذا في سعة العلم و التبصر، و يلمن أوت

  .مارغالجهلة األ

يشك  ال و": قال الحافظ أبو العباس أحمد بن أبي الحجاج يوسف اللبلي األندلسي في فهرسته عن ابن حزم و 

في أن الرجل حافظ إال أنه إذا شرع في تفقه ما يحفظه لم يوفق فيما يفهمه ألنه قائل بجميع ما يهجس في 

القدرة  من عنده أدنى مسكة من عقل ال يقول بما يقول هو به من أنة ما أقوله أن مما يدل على صح صدره و

من تعلق القدرة بالمحال شناعة ال  "الفصل"به ابن حزم المسكين في  ىما هذ و. "هـاالقديمة تتعلق بالمحال 

الذي يغلب  و" :قد رد على هذا الهذيان الحافظ اللبلي في فهرسته أوضح رد ثم قال تتصور فوقها شناعة و

البهتان ال  التخرص و ما يقوله من الهذيان و لى الظن أن ما يصدر من ابن حزم من هذا الكفر العظيم وع



أنه ربما يهيج عليه أخالط يعجز عن  الصحة من ذهنه و يكون صدورها منه في حال السالمة من عقله و

  :يهذي بهذه المحاالت بقراط فيصدر منه هذه الحماقات و مداواتها سقراط و

  لست بواجد       طبيباً يداوي من جنون جنون ك مجنون وجنون

  .أصحابه ثم أفاض اللبلي في نقض ما يقوله ابن حزم في األشعري و. "ا هـ

صرح غير واحد من أهل العلم أن أصل ابن حزم من أعوج بادية أشبيلية ثم انتسب فارسياً من موالي بني  و

أول من أوقفه عند حده  كيف ينتظر منه الصدق فيما سواه و يصدق في نسب نفسه أمية تزلفاً إليهم، ومن ال

النواهي "من الكتب المؤلفة في الرد على ابن حزم كتاب  ، وةفي العلم هو أبو الوليد الباجي بمناظرته المعروف

هو من الكتب التي انتقلت إلى الغرب قبل سنوات يسيرة و  ألبي بكر بن العربي مهم جداً و "عن الدواهي

 ألبي الحسين محمد زرقون األشبيلي، و "المعلى في الرد على المحلى"له أيضاً، و  "في الرد على الدرة الغرة"

  .للحافظ قطب الدين الحلبي ”القدح المعلى في الكالم على بعض أحاديث المحلى"له 

 أباطيله ومما يؤسف له جد األسف أن تطبع كتب مثل ابن حزم من غير أن يهتم بطبع الكتب المؤلفة لنقد  و

لم يفقد حراسة الشرع من أن يعبث به  العلم وهذا ال يستساغ في بلد لم يحرم اإلشراف العلمي على شؤون 

ليس بين  تشتيت اتجاههم في مصلحة أحد سوى أعدائهم؟ و الجهلة األغمار فهل تفريق كلمة المسلمين و

فأنى للعامة بل لكثير من الخاصة أن يميزوا ال يغالط مأل شدقيه في مزاعمه  الشذاذ من ال يهول و المبتدعة و

  .معتقدهم الحق من الباطل من بين أقوالهم؟ ألهم اهللا أهل الشأن السهر على شرع المسلمين و

هذا القرآن الذي بين أيدينا محدث أما الذي في اللوح : قد روى كثير عن داود أنه كان يقول ما معناه و

  .مبلغ علمه بأصول الدينهذا دليل على  و، المحفوظ فهو القديم



يسيراً نحو العقل بمطالعة كتب الجصاص حتى خص في  هابن حزم كان من هذا الطراز إال أنه تحسنت حالت و

أحكامه باباً لحجج العقول مستمداً من مثل هذا الباب في أصول الجصاص كما يظهر ذلك من المقارنة بين 

إن ابن  ه عن حجج العقول لبقي ابن حزم في غفوة دائمة، ولوال تشدد الجصاص على داود في ابتعاد البابين و

حزم في تعلق قدرة اهللا ما  نلوال قول اب و. حزم يكثر الوقعية في الجصاص انتقاماً منه إلمامه من غير جدوى

أما  و. 1قال مما صار به بين أهل العلم مضرب مثل كما سبق لقلنا إنه أصلح من شأنه كثيراً في أصول الدين

على أنه أحسن بكثير من ابن . مسألة البائل في الماء الدائم معروفة فروع فليس بأحسن حاالً من داود، وفي ال

  .اهللا سبحانه هو الهادي أصحابه في باب االعتقاد و تيمية و

 من الجوامع و ةفمن أحاط خبراً بما في مجموعة الرسائل للسبكي في هذه المسألة فضالً عن الكتب المبسوط

إنما ذكرنا ما سردناه  ال ببطالن أحدهما و ال يمكنه أن يقول ببطالن قسمي الطالق المعلق جميعاً و المصنفات

قول المؤلف  ال يجب المجازفة في دين اهللا و د الحق ويهنا لفتاً لألنظار إلى مصادر البحث المذكور لمن ير

فرية عظيمة  نحو أئمة السلف و كلمة كبيرة جداً) األمراء قوى أمرهم في ذلك أهواء الملوك و و: 83ص (

 قتل من غير أن تلين لهم قناة في دين اهللا، و أشخص و سم، و جلد و سجن، و كم بينهم من كتف و عليهم و

هذه  الغابر على الحاضر، مضلة في أمثال قياس الغائب على الشاهد، و الدفاع عن الحق في سبيل اهللا، و

  .المسائل نسأل اهللا السالمة

  التابعین كما یزعم المتمجھد بین الصحابة و طالق البدعي مسألة خالفیةلھل وقوع ا

  

الطالق ثالث مرات جميعاً ثابت  إن الخالف في وقوع الطالق البدعي و" :)88في ص(ول مؤلف الرسالة قأما 

 كان و ،كان أئمة أهل البيت رضي اهللا عنهم يفتون بعدم الوقوع من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصر و

                                                             
 فإنه ال معنى للمستحيل إال عدم إمكان و.  تتعلق بكل شيء حتى المستحيل وهو قول متناقض غير معقوليشير المؤلف إلى قول ابن حزم إن قدرة اهللا 1

 .إال لم يكن مستحيالً جوده و



يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطالن ) 89ص (العلماء المصلحون المجتهدون في كل عصر 

بعضهم  يصدع بالحق و قوع الثالث مجتمعة، طلقة واحدة فبعضهم يجاهر بفتياه و من و الطالق البدعي و

صبر  ابن القيم و يءالجر هتلميذ الدهماء حتى قام المجدد العظيم أحمد بن تيمية و يفتي بحذر خشية العامة و

  :لسان حال كل منهم يقول البالء في سبيل اهللا و على االضطهاد و

  مصرعياهللا لست أبالي حينما أقتل مسلماً           على أي جنب كان في  و

  ."هـاإلى العصر الذي نحن فيه  تبعهما على ذلك كثير و

رها وزيادة أبي الزبير التي يحاول أذيال واحتساب الطلقة في الحيض منصوص في أحاديث سبق ذك: أقول 

 أحاديثهم على خالف ما قال أبو الزبير و قد قال أبو داود و بها زيادة منكرة والروافض التمسك  الخوارج و

فكيف إذا خالفه من هو أوثق ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله  لم يقله غير أبي الزبير و قال ابن عبد البر منكر

ليس ابن عبد البر ممن يتناقض،  و) بعات فبأسانيد باطلة عن أناس هلكىلى التمهيد من المتاما يعزى إ و(منه 

قال أبو بكر الجصاص غلط فأنى  قال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا و و

لم يرها  و(ي ة المذكورة أعنيمكن لهم التمسك بمثل هذه الزيادة المنكرة باتفاق من يعي ما يقول على أن الزياد

ابن  الخطابي و على تقدير ثبوتها بعيدة عن الداللة على ما يزعمون ألنها تحتمل لما ذكره الشافعي و) شيئاً

عبد البر نحو شيئاً مستقيماً أو صواباً إلى آخر تلك االحتماالت المسرودة في موضعها فإن من نطق بالطالق 

قول الشوكاني إنه نص  وجود فال يصح نفيه إال بمالحظة صفة كما ذكر وفقد تكيف به الهواء فلفظه شيء م

  .يدل على أنه ال يفكر فيما يقول

لحظة في بطالن قول مؤلف الرسالة برمته لكن ال بأس بإعادة  دالحقاً ال يترد ومن أحاط بما ذكرناه سابقاً  و

قد روينا اإلفتاء بوقوع ما أوقع من  عليه والكالم بمنسبة أشخاص يشير إلى خالفهم في المسألة ليتم اإلجهاز 

الثالث في وقوعها فيها إال من جهة اإلثم  ثنتين واال الطهر بدون أي فرق بين الواحدة و الطالق في الحيض و

ابن مسعود في سنن  علي، و بن حزم، واحلى معثمان بن عفان في  سعيد بن منصور، وعن عمر في سنن 



مغيرة  وغيره،  ابن عمر في موطأ مالك و عائشة، و ابن الزبير، و ريرة ، وأبي ه ابن عباس و البيهقي، و

أنس  فتح ابن الهمام، و عمران بن حصين في منتقى الباجي و الحسن بن علي في سنن البيهقي و بن شعبة، و

بعدم وقوع القول  :غيرهم بدون أن تصح مخالفة أحد من الصحابة لهم، قال الخطابي في آثار الطحاوي و

  .الضالل ال يخالف في ذلك إال أهل البدع و :قال ابن عبد البر الروافض و الطالق البدعي قول الخوارج و

 فالمخالف بعد هذا اإلجماع منابذ له و" :قال ابن حجر في آخر كالمه على الطالق الثالث في فتح الباري و

تيجة أن وقوع الثالث مجموعة على فوصل إلى ن "الجمهور على عدم اعتبار من أحدث االختالف بعد االتفاق

كالمه هذا يدل على أنه ال يرى أن هناك خالفاً  المدخول بها مسألة إجماعية  كتحريم المتعة على حد سواء و

إال لما أمكنه أن يدعي اإلجماع في المسألة عندما يختتم تحقيقه فاعتراضه فيما سبق على قول ابن  يعتد به و

بأن الخالف في الوقوع نقله ابن مغيث في الوثائق عن  "إنما الخالف في اإلثم وال خالف في الوقوع : "التين

نقله ابن المنذر عن  و... عزاه لمحمد بن وضاح الزبير و عبد الرحمن بن عوف و ابن مسعود و علي و

هو يعلم  كيف ال و هـ، إنما هو اعتراض صوري واعمرو بن دينار  طاوس و أصحاب ابن عباس كعطاء و

ال عن هؤالء الثالثة من أصحاب ابن عباس شيء ينافي  أنه لن يثبت عن هؤالء األربعة من الصحابة و جيداً

لوال رغبته الشديدة في جمع كل ما قيل في  ما عليه الجمهور من وقوع الثالث مجموعة على المدخول بها و

لم بنفسه عن أن ينقل عن مثل ابن مغيث إذا لم يربأ العا كتابه لما أباح لنفسه أن ينقل مثل هذه النقول الزائفة و

ال زمام يسود وجه نفسه قبل أن يسود على أهل العلم بكثرة االطالع بل  ام وطسمين بدون خ كل غث و

قد سبق األبي ابن حجر في نقل ذلك عن ابن مغيث في شرح مسلم لكن  يعرض نفسه ألن يعد حاطب ليل، و

منه على  الضعف عند المالكية فيكون هذا بمنزلة النصطرر بن عات مما عرف ب بواسطة طرر بن عات و

 –الجاري طبعه  - ابن فرح في جامع أحكام القرآن ابن حجر و قد نقل قبل األبي و و. توهين تلك الروايات

أذنابه تناقلوا تلك  منه كان ابن القيم و عن وثائق ابن مغيث مباشرة ما يتعلق بهذا الحديث في نحو صفحة و

ز باإلكثار من النقل لنصوص كتب ليست بمتناول األيدي اليوم اجامع أحكام القرآن هذا يمت ذبة والروايات الكا



إنما غاية  التصرف في العلم فليست من صناعة مؤلفه الصالح و اإلجادة في البحث و أما الدقة في التفكير و و

في جامع أحكام القرآن هذا  ، وإن شئت فقل بنوع من التعصب ما يعمله هو التمسك بمذهبه بنوع من القسوة و

  .في شرح األبي على صحيح مسلم تصحيفات في األعالم المذكورة في هذا البحث و

ليس هو   سنة و 53عن  459 أما ابن مغيث فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي المتوفى سنة و

ثالثاً ال معنى قوله  و" :ي تعليل الرأي الشاذقوله ف ال بجودة الفهم في تفقهاته و عرف باألمانة في النقل و ممن

قد عزا  عمل كل مفت ماجن، وكان يعاني  الفهم، و من الدليل على أنه ما شم رائحة الفقه و ..."له ألنه أخير

 و !أنى يعول على مثل ابن مغيث هذا تلك الروايات لمحمد بن وضاح بدون ذكر سند، مع أن بينهما مفاوز، و

السقوط العلمي في الغرب بين نقاد أهل العلم من  ب الوثائق سوى مضرب مثل للجهل وليس ابن مغيث صاح

  .األندلسيين، فكيف يذكر مثله في صدد النقل عن األصحاب بدون إسناد

العواصم بعد أن شرح كيف تعاطت المبتدعة في الغرب منصب الفقهاء  قال أبو بكر بن العربي في القواصم و

ثم يقال قال فالن ": ذكر كيف فسد التعليم أضلوا و جهاالً فأفتوا بغير علم فضلوا وحتى اتخذ الناس رؤوساً 

ال يزال إلى  و ىله رجاءه، فيرجع القهقرال أنا ابن مغيث ال أغاث اهللا نداءه، و فالن المجريطي و الطليطلي و

الباجي فرشت من  ألصيلي وبطائفة نفرت إلى ديار العلم، فجاءت بلباب منه كا لوال أن اهللا تعالى من ورا، و

كبار ذكر لبعض  و). هـامة الزفرة لكان الدين قد ذهب عطرت أنفاس األ و ماء العلم على هذه القلوب الميتة،

لكن أرى ذبح من يخالف الجمهور في  المالكية ما ينقل عن ابن مغيث هذا فقال ما ذبحت دجاجة في عمري و

وضع التعويل على النقل عن األصحاب فإنما هو مثل األصول الستة أما م و .هذه المسألة، يعني ابن مغيث هذا

معه  مما ال يذكر فيه نقل عن أحد إال و نحوها المصنفات و المعاجم و المسانيد و الجوامع و باقي السنن و و

قد صح النقل عن علي بن أبي طالب  أين فيها نقل خالف ما عليه الجمهور في المسألة عن هؤالء و إسناده، و

ابن حزم في  الحديث أخرجه البيهقي في السنن و) ثالث تحرمها عليك( كرم اهللا وجهه أنه قال لمن طلق ألفاً 

المحلى بطريق وكيع عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عنه كرم اهللا وجهه كما روى عنه ابنه الحسن فيمن 



: البتة حرام، و: ق قوله في كل منصح عنه أيضاً بطر طلق ثالثاً مبهمة بإسناد صحيح كما قال ابن رجب و

ل بذلك إلى الطعن في عمر بن الخطاب خالف ذلك فإنما نسبه إليه للتوص أما من نسب إليه. إنه ثالث تطليقات

كذلك صح النقل عن ابن مسعود أنه  فيما رواه ابن رجب عن األعمش عبرة كما سبق، و في أمر الطالق و

فقهاء العراق  قد سبق ذكر كل ذلك، و غيرهما و سنن البيهقي و و عبد الرزاق فقال بمثل ذلك كما في مصن

مذاهب الفريقين في  العترة الطاهرة من أصحاب زيد بن علي عليهم السالم من أتبع أهل العلم لهما، و و

  .المسألة على طبق ما نقل عنهما فيما سبق

قد ذكر  لكلبية في مرض موته، وأنى يصح عن عبد الرحمن بن عوف خالف ما فعله هو في طالق امرأته ا و

قد ورد ذكر تطليقه ثالثاً في مرض موته في لفظ حماد بن  ابن الهمام أنه كان طلقها ثالثاً في مرض موته و

في لفظ عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي  و) 10/220المحلى (ساسة عن هشام بن عروة عن أبيه 

فظ معلى ابن منصور عن الحجاج بن أرطاة عن ابن أبي في ل و) 10/223المحلى (مليكة عن ابن الزبير

مسلم  ، و)ثالثاً(لم يخالف هنا بل له متابع في لفظ  ابن أرطاة لم يشذ و و) 10/229(مليكة عن ابن الزبير 

نحوه فمحمول  غيره من لفظ البتة و ما وقع في الموطأ و ليس هذا من قبيل ما سيأتي، و يروي عنه بمتابع و

لو لم يرد النص على الثالث بطرق صحيحة كما ذكرنا لكانت رواية البتة  تلك النصوص، وعلى الثالث ب

احتمال أن تكون آخر ثالث تطليقات كما ارتآه ربيعة بعد أن ذكر ما بلغه من أن  دائرة بين احتمال الثالث و

افيهما، فالبد من حملها طالقها كان بطلب منها، لكن لم يكن الجمع بين االحتمالين في قصد المطلق ممكناً لتن

ذلك منهما حيث لم يبلغهما  آخر ثالث تطليقات كما فعل ذلك نافع رأياً ال رواية، وهو كونها  على األقل و

لو فرضنا أن قول  بهذا يظهر الخلل في كالم الزرقاني وكالم عبد الحي اللكنوي، و النصوص التي ذكرنا و

سنة مئة  يد الرحمن بن عوف، ألن نافعاً توفهو لم يدرك عب و صح هذه الرواية المقطوعةتية فأنى نافع روا

ليس أحد  و رواية أنه طلقها ثالثاً ثابتة برجال كالجبال كما سبق، سنة اثنتين و يابن عوف توف عشرين، و و

هو وقوع الثالث، حتى إن من يرى  يعزو بسند إلى عبد الرحمن بن عوف خالف ما عليه جمهور الصحابة و



م في الجمع بين الثالث يستدل بفعل ابن عوف هذا كما في فتح ابن الهمام، فتبين من هذا التحقيق أنه أنه ال إث

  .مع الجمهور حتماً في إيقاع الثالث مجموعة

هو حينما  ابنه عبد اهللا من أعلم الناس به، و يصح منه خالف ما عليه جمهور الصحابة وأما الزبير فأنى  و

. أبي هريرة فسلهما ثم ائتنا ما لنا فيه قول فاذهب إلى ابن عباس و: ، قال للسائلسئل عن طالق البكر ثالثاً

الثالث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، كما في موطأ مالك عند ذكر طالق البكر  فأجابا بأن الواحدة تبينها و

غير المدخول بها فلو كان عنده عن أبيه أن الثالث واحدة في المدخول بها لما تأخر عن ذكر ما عنده ألن 

أما ما ينسب إلى محمد بن  و. الخالف بين أهل العلم في طالق غير المدخول بها معروف أولى بذلك الحكم، و

هو الذي  وضاح األندلسي من الشذوذ في هذه المسألة فماذا تكون قيمته على تقدير صحة هذه النسبة إليه، و

 ،بالعربية ينفي كثيراً من األحاديث الصحيحة اهالً بالفقه ويقول عنه الحافظ أبو الوليد بن الفرضي إنه كان ج

ذاك المجريطي من المهملين  هذا الطليطلي و برأياالشتغال  و. إن كثرت روايته فمثله يكون بمنزلة العامي و

محمد بن مقاتل  و. فال نشتغل بكل ما يحكى، فقد سبق ما يكذب ما ينسب إلى النخعي. غل عندهششغل من ال 

  .ي من أبعد أهل العلم عن هذا الشذوذالراز

عمرو بن دينار فسهو مكشوف،  طاوس و أما ما عزاه ابن حجر إلى ابن المنذر من أنه نقله عن عطاء و و

) 10/175(محلى ابن حزم  و) 4/83(فإن كالم هؤالء الثالثة في حق غير المدخول بها كما في منتقى الباجي 

قد أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار  ليس كالمنا في حق المدخول بها، و و

أما قولهم في إيقاع الثالثة مجموعة على  جابر بن زيد أنه إذا طلقت البكر ثالثاً فهي واحدة، و عن عطاء و

قد سبق أن روينا عن ابن عباس اإلفتاء بوقوع الثالث مجموعة  المدخول بها فكقول الجمهور على حد سواء و

ق بن منصور افي مسائل إسح عمرو بن دينار في اآلثار لإلمام محمد بن حسن الشيباني، و بطريق عطاء و

كما روينا تكذيب القول بأن الثالث واحدة عن ابن طاوس عن أبيه بطريق الكرابيسي، ثم ابن المنذر نفسه يعد 

ال نود  أن يذكر خالفاً في المسألة ، والمسألة من مسائل اإلجماع في كتابه الذي ألفه في اإلجماع، فكيف يصح 



مسلمة بن القاسم األندلسي في ابن المنذر ألن المسألة جليلة ظاهرة  أن نذكر القارئ الكريم بقول العقيلي و

  .مستغنية عن التوسع في الكالم

ابن حجر توسع في الفتح بعض توسع في مسألة الطالق الثالث بالتماس بفعل أصحابه، لكن لم ينشط  و

هو معذور في  من التمحيص الذي ينتظر من مثله بل يبدو الخلل في كالمه من نواح وعطاء الموضوع حقه إل

ذلك، ألن تمحيص مثل هذا البحث الذي طالما شاغب فيه مشاغبون، يحتاج إلى تفرغ له في وقت نشاط بتأليف 

 :أنه قال في آخر بحثهكفى  قد أشرنا إلى بعض ما وقع فيه من خلل و كتاب خاص في هذا الموضوع، و

فعد المسألة ) ختالف بعد االتفاقاال الجمهور على عدم اعتبار من أحدث له و بذفالمخالف بعد هذا اإلجماع منا"

  .نتيجة بحثه تصلح الخلل الواقع فيما تقدم جماعية كتحريم المتعة على حد سواء، وإ

أنصاره فلم يسعه  في الرد على ابن تيمية و إنه أمر أن يكتب": )91ص( قولي من الغريب أن مؤلف الرسالة و

قد أطلت في هذا الموضوع  و: اإلشارة إلى ذلك بدهاء سياسي قدير، فقال في ختام بحثه إال طاعة األمر، و

 يخشى أن يجهر به وفجعله يميل إلى القول اآلخر، لكنه ) هـااهللا المستعان  التمس ذلك مني و اللتماس من

جهل  إليهم جميعاً و هذا إساءة إليه و اإلفتاء فيداجيهم، و ر من األمراء في القضاء وعده أنه كان يتلقى أوام

هو الذي قرض كتاب  قد كان رأي ابن تيمية قبر بأيدي علماء أهل الحق قبل ابن حجر بمدة، و بالتاريخ، و

تاء، فلو الحظ سير اإلف لم يكن األمراء يتدخلون في مسائل القضاء و الرد الوافر كما شاء من غير ممانع و

درجة انتكاس رأيه، نسأل اهللا  والملوك في عصر اشتغال ابن حجر بالتأليف ألدرك مبلغ خطئه في تكهنه، 

شرحت اللتماس من التمس  ألفت و: توسع في الشرح بطلب أصحابه وهو يقول كم ألف ابن حجر و العافية، و

 األمراء لقال توسعت فيه ألمر من طاعته غنم، ولو كان ذلك بأمر أحد  كما ال يخفى على من درس كتبه، و

  .إشارته حتم، إلى آخر تلك الكلمات المعتادة في تلك القرون



أما رأي ابن إسحق ورأي ابن أرطاة فليسا من اآلراء المعتد بها، ألن ابن إسحق ليس من أئمة الفقه، وإنما  و

فيه على أن اللفظ المعزو إليه ليس بصريح في هو راوية يقبل قوله في المغازي بشروط، وسبق قول أهل النقد 

  .الرأي الذي يراد أن ينسب إليه

معه  و مقد كنت أراه يفلي ثيابه، ثم خرج إلى المهدي و: دريسإأما ابن أرطاة فقد قال عنه عبد اهللا بن  و

قد أثرى  اة البصرة، وأربعون راحلة عليها أحمالها كما في كامل ابن عدي يقال إنه أول من ارتشى من قض

تيه عجيبان،  كان عنده كبر و كان قبل ذلك يعضه فقر مدقع، و القضاء في عهد المهدي، و ولىد أن عجداً ب

مثله إذا قبلت روايته، فإنما تقبل  كالم أهل الجرح فيه كثير و يتيه على مثل داود الطائي يدلس عن الضعفاء، و

  .متابع فيما ال يخالف الثقات األثبات بمقارن و

بالرأي من أن القول المنسوب إليه  االعتدادما رأيه فال يكون من اآلراء المعتد بها للشروط المقررة في أ و

لم  مجمل ليس بصريح فيما يراد أن يعزى إليه من الرأي بل ربما يريد بهذا أنه ليس بشيء يوافق السنة، و

  .ال عن ابن وأرطاة كلمة صريحة في ذلك ق واينقل عن ابن إسح

يصح ألن في  هذا ال ابن حزم كثيراً ما يروى حديثاً في المحلى بطريق الحجاج بين أرطاة، ثم يقول وعلى أن 

ال يعترض بروايته إال جاهل أو  سنده ابن أرطاة، بل قال في موضع إن الحجاج بن أرطاة هالك ساقط، و

هذا على أن يبدي عن  يزيد من فعل ما هيهات له من ذلك و مجاهر بالباطل يجادل به ليدحض به الحق، و

  .ـاه لعواره وجهله أو قلة ورعه، ونعوذ باهللا من الضال

من افتتان مؤلف الرسالة بابن حزم يجعل ابن أرطاة هذا في صف من يؤخذ بقوله من الفقهاء المجتهدين  و

ساهل آخرون ت قد ذكر بعضهم أسماء أناس سواهم يعزى إليهم القول كذباً بدون إسناد، و السالمة، و  نسأل اهللا

  .ذكر بدون سند في نقل ذلك لكنا في غنية عن تفنيد ما



قال شيئاً يخالف قول الجمهور، بل المراد باإلجماع إجماع  ليس معنى اإلجماع في األمة من غلط، و و

 أما نفاة القياس فال يكون من أهل االستنباط حتى ي الدين وفأمانتهم  المجتهدين المعترف بإمامتهم في الفقه، و

  .للظاهرية في المسائل اإلجماعية عند المحققين كما سبق يعتد بخالفهم فال شأن

سيأتي عند الكالم على  يعتد بخالفهم أيضاً و من انخدع بهم من اإلمامية فليسوا ممن أما الروافض و و

الم، أما الشيعة الذين يدعون اتباع مذهب جعفر بن محمد الصادق عليهما الس اإلجماع بعض بسط لذلك، و

سبق أن سقناه من سنن البيهقي،  فإنهم محجوجون بقول هذا اإلمام الجليل نفسه في وقوع الثالث بلفظ واحد، و

من النقل عن الكتب المدونة  ال بدإن كان  من نسب إلى جمهرة أهل البيت ما يخالف ذلك فهو مختلق أثيم، و و

هو أحق  و) ير، في شرح المجموع الفقهي الكبيرالروض النض(في فقه العترة الطاهرة رضي اهللا عنهم فدونك 

من  كتب هؤالء، و بالتعويل من كتب أمثال النجم الحلى للفريق العظيم المائل أمام أعيننا بين كتب هؤالء و

نحوها من الكالم في  و) االستقصاء( و) روضات الجنات(و ) في منهج المقال(اتسع صدره لقبول ما يراه 

الكالم في المنقول فرع  ما شاء عنهم من غير أن يلتفت أحد من أهل السنة إلى نقله، ورجال الجمهور، فلينقل 

  .اهللا سبحانه هو الهادي الكالم في الرجال، و

إن وقوع طالق الثالث بلفظ واحد هو مذهب جمهور أهل البيت، كما : )137ص 4ج(ففي الروض النضير 

: روى في الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى أنه قال حكاه محمد بن منصور في األماني بأسانيده عنهم، و

محمد  زيد بن علي و علي بن الحسين، و عن علي عليه السالم، و سلم و رويناه عن النبي صلى اهللا عليه و

 محمد بن عبد اهللا، و عبد اهللا بن الحسن، و جعفر بن محمد ، و محمد بن عمر بن علي، و بن علي الباقر، و

أجمع آل الرسول على أن الذي يطلق : ثم قال الحسن أيضاً. مسل اهللا صلى اهللا عليه وخيار آل بيت رسول 

رواه في البحر عن ابن  ثالثاً في كلمة واحدة أنها قد حرمت عليه سواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل، و

 مالك و يحيى و المؤيد و الناصر و عن علي كرم اهللا وجهه و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر و عباس و

  .هـامامية بعض اإل



  

أما إن كان يريد أن يبعث بمصر مذهب  و. فال تصح نسبة اإلفتاء بعد الوقوع إليهم بعد هذا البيان الصريح

  .اإلسماعيلية من مقبره فلسنا في حاجة إلى مناقشة معه، فليجرب حظه بعد أن يصف العبيديين مدة بطهر

ميذه الجريء بأنهما جاهدا في سبيل اهللا بالجهر بهذه المسألة، فقول كنا نود تل أما كالمه عن أحمد بن تيمية و و

الزيغ،  فأن ال نطرقه لو لم يتعرض لذكرهما بتنويه شأنهما فال بأس في اإلشارة إلى بعض ما فيهما من صنو

 في إثارتهما فتناً أنهما ليسا من المجاهدين في سبيل اهللا ليعلم أنهما ليسا بمقام القدوة في مثل هذه المسائل، و

إثارة الفتن بينهم  ون الجهاد في سبيله بتفريق كلمة المسلمين وكال ي وعلمية خطرة،  في مسائل اعتقادية و

له سوى خطوة تمهيد لنفسه مخادعة منه كما ال يخفى على ) رفع المالم على األئمة األعالم( لم يكن  بباطل، و

  .من درس حياته

م في األدوار األخيرة بمن هو أضر من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمين لما كنا لو قلنا لم يبل اإلسال و

. إنها لم تحرف تحريفاً لفظياً: النصارى يقول عن كتبهم هو سهل متسامح مع اليهود و مبالغين في ذلك، و

ن يتعثر في فاكتسب بذلك إطراء المستشرقين له، شديد غليظ الحمالت على فرق المسلمين السيما الشيعة كا

هو في صفوف  وانيين حتى تم له ما أراد والشام أقوش األفرم لمحاربة الكسرأذياله سعياً وراء إقناع والي 

لكان أهل  مع شيعة الجبل لما بقي في أرض الشام غلو في التشيع، و لوال هذا التشدد معهم و المحاربين و

لو ال شدة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في  الجبال كلهم مع إخوانهم السنيين على سرر متقابلين، و

منهاجه إلى أن بلغ به األمر إلى أن يتعرض لعلي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه على الوجه الذي تراه في أوائل 

في هذا السبيل لما قامت الجزء الثالث منه بطريق يأباه كثير من أقحاح الخوارج مع تهوين األحاديث الجيدة 

أذربيجان من عهد الملك المغولي  شرق آسيا الصغرى و العراق، و من الشيعة في بالد فارس ودولة الغالة 

 لكن كنت أجاوبه لو كان يفهم كالمي و: هذا قالابن المطهر الحلى لما وصل إليه كتاب ابن تيمية  و. خربنده

قطار إلى دولة غالية في إلى أن تمكن من قلب الدولة السنية في تلك األ جوابي يكون بالفعل حتى سعى سعيا



لم يزل الغلو في التشيع متغلغالً في  التشيع بحمل خربندة الملك الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهر، و

لو كان يسعى بحكمه لما بعدت شقة الخالف بين اإلخوان المسلمين على  تلك البالد منذ عمل ابن تيمية هذا، و

  .الوجه الذي نراه

هو ليس بثقة في نقله كما تبين مما  في كتب خاصة، و فتن مشروحة في كتب التاريخ و كم البن تيمية من و

كم له من هذا القبيل  في أثر عائشة رضي اهللا عنها، وحذفه االستثناء  ليق الطالق منعأسلفناه في كالمنا على ت

  .زيغه عن معتقد أهل السنة عم

يثبت الجهة له  من معقوله بهامش منهاجه، و) 75ص 2ج(يقول ابن تيمية بقيام الحوادث باهللا سبحانه في 

الجهة لم  فثبت أنه في الجهة على التقديرين و): 264ص1ج(تعالى حيث يقول في منهاجه بعد كالم طويل 

على اعتبار العرش محدد  كالم ابن رشد الفيلسوف، و و –السنة فالقائل بها خارج عليهما  ترد في الكتاب و

كذلك يثبت الحركة هللا جل  و -شيء آخر همغزا صاحب الربهان و بين العامي والجهات مع الفرق عنده 

 الحي القيوم يفعل ما يشاء، و) : 26ص  2ج ( جالله حيث يقول مصدقاً لما نقله عن بعد قادته، في معقوله 

 الحي و مارة ما بينأيجلس إذا شاء، ألن  يقوم و يبسط و يقبض و يرتفع إذا شاء و يهبط و يتحرك إذا شاء و

..  )13ص  2ج ( في  و. هـاكل ميت غير متحرك ال محالة  الميت التحرك، فكل حي متحرك ال محالة، و

 هـ، والمكانه أيضاً حد  اهللا تعالى له حد ال يعلمه أحد غيره و) 30ص  2ج (في  هـ، وا... يتحرك  يتكلم و

 25و  24هو ضمن المجلد  و –ديس للرازي يقول أيضاً عند الكالم في االستواء فيما ورد به على أساس التق

لو شاء الستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به  و(بن زكنون الحنبلي بظاهرية دمشق من الكواكب الدراري ال

مصدقاً لما نقله عن بعض أئمته، فمن هو أضل سبيالً ممن يجوز في ) هـابقدرته فكيف على عرش عظيم 

في حق عمر رضي اهللا عنه بيد الشيخ تيب ابن تيمية عما بدر منه است ومعبوده أن يستقر على ظهر بعوضة، 

فيها كيفية استتابته عند  أبي اسحق إبراهيم بن أحمد الرقي الحنبلي كما ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة، و

للمحدث محمد بن المعلم ) يرجم المعتد و ينجم المهتد(خطوطهم في حقه مسجلة في  و قضاة مصر،



في ذخائر القصر للحافظ شمس الدين بن طولون نقالً  و من محفوظات دار الكتب المصرية، وه الشافعي، و

 عن الحافظ صالح الدين العالئي تحت عنوان ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في األصول و

ن الطالق قال بأنه ، فمن ذلك يميمنها ما خالف الراجح من المذاهب فمنها ما خالف فيها اإلجماع، و( الفروع

 بالكفارة أحد من المسلمين البتة، و لم يقل قبله يقع عند وقوع المحلوف عليه، بل عليه فيها كفارة يمين، و ال

أن طالق  عم البالء، و وقع في تقليده حجم غفير من العوام، و عظم الخطب و دام إفتاؤه بذلك زمناً طويالً، و

كان قبل  أن الطالق الثالث يرد إلى واحدة، و ر جامع فيه زوجته وكذلك الطالق في طه الحائض ال يقع، و

 أن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخالفه و ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خالف ذلك، و

 جل وقد استقصى فيه ذكر شواذه فيجب اإلطالع عليها ليعلم من هو هذا الر و) أوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه

ترويه فيما ينقله إال من ال  كمال ثقته و سائر العلوم و الفقه و ال يجعل مقدار الصالح العالئي في الحديث و

  .يعنى برجال السنة

زيغ ابن زفيل الزرعي المعروف  مع هذا كله إن كان هو ال يزال يعد شيخ اإلسالم، فعلى اإلسالم السالم و و

يدافع  الثقل هللا سبحانه من غير تهيب، و الجهة و هو يثبت المكان و و زوه،غ بابن القيم ظاهر من نونيته و

يأفكون منشداً ما ينسب إلى سلم على العرش في جنبه تعالى، تعالى عما  عن إقعاد النبي صلى اهللا عليه و

  : الدارقطني من األبيات منها

  ال تنكروا أنه يقعده قاعد          و هال تجحدوا أن و

العلم السالم، راجع من بدائع الفوائد له فإن كان مثله ال يزال قدوة ألهل العلم، فعلى ) 39ص  4ج (في 

  السبكي يللتق) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل(

الشوكاني لم يكتف بأن يفسد مذهب العترة الطاهرة حتى تطاول على مذاهب األئمة المتبوعين، بل أكفر  و

قد انتبه إلى غايته بعض  هذا إكفار لألمة جمعاء على طول القرون، و ة، وبأتباعهم جميعاً في غير موار

الغطمطم الزخار في ( ألف في الرد عليه هو العالمة ابن حريوة محمد بن صالح الصنعاني، و علماء اليمن، و



مندس  ه يهوديي إلى الجهل البالغ إلى أن قال إننسب فيه الشوكان أغلظ في الرد عليه و) اكتساح السيل الجرار

لم يكتف بذكر نحو سبعة أو ثمانية من أجداده، ) البدر الطالع(الشوكاني لما ألف  إلفساد دينهم، وبين المسلمين 

وة في نسبه، ثم لما سنحت له فرصة يبل رفع نسب نفسه إلى آدم عليه السالم كأنه يريد به مجاوبة ابن حر

تجد كثيراً من شواذه  ، و1241ى استشهد سنة وة لم يتأخر عن السعي في قطع رقبته، حتيالفتك بابن حر

هو قد  تذكرة الراشد له، و للشيخ عبد الحي اللكنوي، و) إبراز الغي(لقنوجي في ا االمخزية التي تابعه فيه

 الشوكاني في نيل األوطار بكل ما عنده من المخازي، و هرلم يج أحسن الرد عليهما في شواذهما المردية، و

  .ة لمن يتخذ مثله قدوةوال قد م به، وهذا سبب اغترار بعضه

محمد بن إسماعيل األمير، كم له من فتن قبله، تجتلي أحواله من أجوبة القضاة من بني العنسي ألهل حوث  و

ي في ال يكف ميله إلى الروافض يظهر من طريق كالمه في صالة التراويح، و المدونة في كتب التاريخ، و

هو يشرح فيه قصيدته  و) د ذوي األلباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهابإرشا(تكفير ذنوبه كتابه المسمى 

  :ي مطلعهاالت

فقد صح لي     رجعت عن القول الذي قلت في النجدي

  عنه خالف الذي عندي

  

أما حسن صديق خان القنوجي، فهو من المصرحين بإثبات الجهة هللا سبحانه في شرحه على االعتقاد  و

تبعاً ) ظفر الالضي فيما يجب على القاضي(حاول في كتابه اني من ظله، هو أتبع للشوك الصحيح، و

في تذكرة الراشد للعالمة عبد الحي  للشوكاني، أال يجعل حداً من محدوداً لما يجوز جمعه نكاحاً من النساء و

على  القنوجي هذا جمع حوله علماء يحملهم و. مبلغ غوايتهما اللكنوي بعض ما يكشف الستار عن علمهما، و

أن يؤلفوا كتاباً باسمه، ثم يقوم هو بطبعها، وهو سبب فساد الحال في بعض بالد الهند، فتنبأ لمن اتخذ أمثال 

 هؤالء قدوة فيما يتعلق بأمر دينه نابذاً علماء األمة كلهم وراء ظهره، فهؤالء ليسوا بموضع ثقة ال في دينهم و



حثيث في تفريق كلمة المسلمين،  يلهم سع يفهم المشهودة، وتآل بالنظر إلى سيرهم المعلومة، و ال في علمهم،

إذاعة أقوال الشذاذ بينهم، فإذا قلنا إن اإلجماع انعقد في تلك المسائل فإنما نريد إجماع غير المتهمين في  و

  عليهمإال فنحن نعلم أنه يوجد في جميع الطبقات بعد الصحابة رضوان اهللا الفقهاء، و أمانتهم من العلماء و

التاريخ شاهد عدل  أناس متعمون، يقولون خالف قول الجماعة غلطاً أو زيغاً، و أجمعين، أناس غالطون، و

  .على ما قلنا

فإنه جر الويالت إلى بالد آمنة مطمئنة ، له خير الدين باشا الصدر األعظم سامح اهللا الوزير العثماني المغفور

يث بعث بخطاب فارسي إلى صديق خان القنوجي النحل من غير أن يقصد ذلك، ح من حيث المذاهب و

يستحثه على الدعوة إلى مساعدة الدولة بمناسبة الحرب الكبرى الواقعة بين روسيا والدولة العثمانية، فقام 

الهجرة، ثم لم يرض أن تمر الفرصة السانحة  ألف رسالة سماها العبرة في أحكام الغزوة و القنوجي بذلك و

مطبعة بوالق  ولتمس أن يسمح له في طبع ما يشاء من الكتب في مطبعة اآلستانة، فامن غير أن ينتهزها، 

 قيود فبدأ ينشر كتبه، و بدون اشتراط شروط و ومجاملة معه بدون تقدير للعواقب،  بمصر فسمحوا له بذلك

مذاهب  كان العلماء في غفوة عما يحاك حول هنالك مع مراعاة مراحل الدعاية، و كتب هؤالء الشذاذ هنا و

الجزر  أهل السنة من تشغيبات وتلبيسات، حتى هان أمر المعتقد، وأحكام الفقه على كثير من الناس بين المد و

خياالت غربية إلحادية شرقت بدون أن نرى من يقيم سياجاً حول مذاهب  بين أهواء شرقية شاذة غربت، و

هللا عاقبة  لسائد في الجمهور بدون وازع يزعهم وأهل السنة لحراستها بالعلم، بل نرى االستسالم للفريقين هو ا

  .األمر كله

ماذا ينتظر من الغيرة في المحافظة على أحكام الشرع من أناس يظهرون في زي العلماء لكنهم ال يأنفون  و

هم بهذا االنتساب  ال من جهة اإلفتاء، و من أن يغشوا محافل ال ينتمون إليها بأي صلة ال من ناحية القضاء، و

إرادة عندهم، حيث اتخذوا بطانة من دونهم ال يألونهم خباالً، فتباً لعالم يكون شمعاً يقبل  قدون آخر كيرة ويف

ال على مسلكه  ال يغار على دينه و ينتمي إلى كل طائفة دينيين أو ال دينيين، و بثين، واكل صورة في أيدي الع



 و. ويحه ما أضله يجعل الشرع هيولي مثله، فيا فيعم بالؤه، حيث يفتح صدره لكل ما يوحي إليه خلطاؤه، و

  .ائر البدع من هذهأين س هذه هي بدعة البدع، و

  من جهلت نفسه قدره          رأى غير منه ما ال يرى و

  .اإلنابة ألهمنا اهللا سبحانه التوبة و

  اإلجماع الذي یقول بھ الفقھاء
  

ال  و 88في ص  و... ألصوليون ما هو إال خيال إن اإلجماع الذي يدعيه ا: 100في ص (  أما قول المؤلف

  )متى؟ كيف يحتج به و و -نفسه –في  - استقر رأى العلماء على قول مقبول في معنى اإلجماع

  

إن دل هذا الكالم منه على شيء فإنما دل على أنه ما درس شيئاً من  فكالم ال يصدر ممن يعقل ما يقول، و

دوي زو التحرير على واحد من المبرزين في العلم فضالً عن كتاب الباألصول ألو نحو مرآة  أصول الفقه، و

ميزان  تقاني، فضالً عن تقويم الدبوسي، وال شامل اإل لزركشي، واو اطلع على بحر البدر هال  شروحه، و و

بي بكر بن أال محصول  لم يطلع أيضاً على فصول الباجي، و فصول أبي بكر الرازي، و السمرقندي، و

 قواطع ابن السمعاني، و برهان ابن الجويني، و ال رسالة الشافعي، و ال تنقيح القرافي، و بل والعربي، 

ال عمد القاضي  مختصرها للطوفي، و روضة الموفق و ال على تمهيد أبي الخطاب، و ، ومستصفى الغزالي

ات كتيب للشوكاني أو معتمد أبي الحسن البصري، بل اكتفى في هذا العلم الخطير بتقليب صفح عبد الجبار، و

ماع في تعليقه مثله يحيله على ما ارتآه هو في اإلج التخبطات في المسائل في الدور األخير، و يخيالقنوجي ش

لو كان هذا المؤلف الجريء تذوق شيئاً من كتب هذا العلم لعلم أن من يدوس تلك  ، وعلى أحكام ابن حزم

  .خبط عشواءالكتب تحت رجله العرجاء ليس له إال أن يخبط 



عدوه ثالث األدلة، حتى إن  ألم يعلم هذا المتقول أن حجية اإلجماع مما اتفق عليه فقهاء األمة جميعاً و

لهذا لم يتمكن ابن حزم من إنكار وقوع  يعترفون بحجية إجماع الصحابة والظاهرية على بعدهم من الفقه، 

ر من العلماء، القول بأن مخالف إجماع األمة الثالث مجموعة، بل تابع الجمهور في ذلك، بل قد أطلق كثي

لهذا كان ألهل العلم عناية  كافر، حتى شرط للمفتي أن ال يفتي بقول يخالف أقوال جماعة العلماء المتقدمين، و

 التي يتبين بها مواطن االتفاق و نحوهما من الكتب إجماع ابن المنذر و خاصة بمثل مصنف ابن أبي شيبة، و

  .تابعيهم رضي اهللا عنهم التابعين و سائل بين الصحابة واالختالف في الم

  :قال الشاعر. ول شهداء على الناسقد دل الدليل على أن هذه األمة محفوظة من الخطأ وأنهم عد و

  هم وسط يرضى األنام بقولهم      إذا طرقت إحدى الليالي بمعضل

أن من تابعهم تابع سبيل من أناب،  منكر، وينهون عن ال أنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف و و

  .ناهض علماء الدين من خالفهم سلك غير سبيل المؤمنين و و

من أين تسربت هذه السموم الفاتكة إلى أذهان بعض  ال أدري من أين أتت هذه الفوضى في التفكير، و و

  المتفهقين في هذا العصر؟

لشيخ محمد بخيت المطيعي المتوفى بعد العصر من يوم كنت اجتمعت بمنزل العالمة شيخ الفقهاء في عصره ا

قبل وفاته بمدة يسيرة، بواحد من العلماء فأخذنا سنة رحمه اهللا  83عن  1354رجب سنة  21الجمعة 

عه إلى الطالق الثالث بلفظ واحد، فأخذت أسرد مر الكالم حإلى أن أب –الكبير لم ينزل بعد  األستاذ و - نتحدث

 يالعالم عل ذامنهم مخالفة لما صح عنهم فأورد هي ذلك مع بيان أنه لم يثبت عن أحد ما صح عن الصحابة ف

في اإلجماع كالم من  هذا تمسك في المسألة باإلجماع و ك، فقالث طاوس فشرعت أذكر علله المعروفةحدي

 اً بحرف، وإمكان نقله، فقلت يوجد من يقول هذا حرف إمكان العلم به، و وقوعه و إمكانه، و جهة حجيته، و

قال أمامنا كتاب اهللا  تغير و لكن أود أن أعرف رأي محدثي في اإلجماع حتى أتمكن من الكالم معه، فمجمج و

قلت سبحان اهللا كيف تحاول االستدالل بهذه اآلية  "لطالق مرتانا": هو يغنينا عما سواه، فأخذ يتلو قوله تعالى و



) اثنتين(بمعنى ) مرتان(مع بين الثالث، حيث يعتبر لفظ بها يستدل البخاري على صحة الج على دعواك، و

نحوه ممن  كثير من شراح البخاري كالكراماني و بن حزم واكذا  و "نؤتها أجرها مرتين"كما في قوله تعالى 

أنت  لهم اتساع في العربية، فإذا صح الجمع بين االثنتين صح الجمع بين الثالث حيث ال فارق بينهما، و

 على ضد ما اتخذوه حجة عليه فيا ترى هل يقل هؤالء في الذوق العربي من صاحبي فتغير و تتخذها دليالً

لعلك حملت الالم قال هذه اآلية تفيد أن كل طالق معتبر في الشرع هو ما يكون إيقاعه مرة بعد أخرى، فقلت 

كاني لكن ما قولك في ذلك كما فعل الشو ئت لتتمكن من حصر الطالق المعتبرقدرت ما ش على االستغراق و

ن في طلقة واحدة ليس بعدها طلقة؟ أما تعتبر في الشرع طلقة ينحل بعدها عقد النكاح إذا انقضت العدة فأي

على المعنى الثاني فاآلية إنما تدل على إيقاع  "مرتان"فرضنا حمل  الحصر مع هذا، فاضطرب فقلت إذا

التقييد باألطهار فيقع الثالث بمجرد التكرار سواء  الطالق مرة بعد أخرى من غير أن يكون هناك ما يدل على

 رذت تستدل بآثاإذا أخ ال مرضي عندكم، و مقصود لكم وهذا ليس ب كان اإليقاع في طهر أو حيض و

  .الصحابة عاد البحث إلى أوله من غير أن تستغني عما سوى الكتاب

يتعب، ألنه هذا الحد مخافة أن يشارك البحث ففي أثناء هذا الكالم حضر األستاذ الكبير، فقطعنا الكالم عند  و

  .هو حاضر حث إذا استمرت وبمثال هذا الأقلما يرضى أال يشارك 

نتماء إلى ط ملموس في المسائل ممن يدعون االمع تخب ةا التجرؤ على مخالفة الجماعذثم طال تفكيري في ه

لون تكوين أنفسهم بأنفسهم، يحضرون في أي الفقه، فعلمت أن علة العل، أن أمثال هؤالء المتفقهين كانوا يحاو

بعد  - أنهم ينخرم عليهم المقرر في العلوم و –قبل النظام في األزهر- يهجرون أي كتاب أرادوا وا وؤدرس شا

 عقلهم، فال عجب إذا حدثت تفكير هؤالء فوضى وت ذاك خرم في تفكيرهم و فيحصل بقدر هذا و -النظام

غير مكشوفة صدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاية خاصة اختالل عند أول صدمة ت اضطراب و

بادئ بدء، فيكون هؤالء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق المسلمين باسم العلم، حيث ال يوجد عندهم 

ال عدة تحميهم من مسايرة الجهل، بل يعدون أنفسهم علماء  ، ومن التورط فيما ليس لهم به علم وازع يزعهم



ن حذقوا لغة أمهاتهم بدون أن يتم تكوينهم العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه، مع أن الواجب أمجرد ب

على من يعد نفسه من صنف العلماء أن يربأ بنفسه أن يظهر بمظهر الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، كما يقول 

  .المنكرةاهللا وجهه، فعار على من يدعي العلم أن يكون بهذه الحالة  معلي كر

يحتاج قبل كل شيء إلى التفقه، بأن يدرس بعض كتب  فمن يجترئ على أن يقول هذا في إجماع األصوليين،

الفروع على بعض المبرزين، قبل أن يخوض في مثل هذه األبحاث، حتى يتمكن من فهم ما في  األصول و

  .فهم يتكلم إذا تكلم عن نحوه من دقائق هذا العلم، و فصول أبي بكر الرازي و

بخالف ما عرض في العمليات " :تراه يثني على كالم ابن رشد الفيلسوف في اإلجماع لكنه ال يوافقه على قوله

يكفي في حصول اإلجماع فيها أن تنتشر المسألة  فإن الناس كلهم يرون إفشاءها لجميع الناس على السواء و

بل ينبذه  "العمليات بخالف األمر في العملياتفال ينقل إلينا فيها خالف فإن هذا كاف في حصول اإلجماع في 

ثار إن لم يكن من العلم باآل ابن رشد الحفيد و نبذاً من غير أن يذكر أي دليل على دحض هذا الكالم المتين، و

حتى إنه كثيراً ما يغلط في  ”84ص “أدلتها كما فعل مؤلف الرسالة في  بحيث يتحاكم إليه في مسائل الفقه و

في عزو المسائل إلى إمامه فضالً عن سائر األئمة لكن كالمه في اإلجماع قوي جداً موافق  "دبداية المجته“

  .لتحقيق أهل الشأن

هو لين الملمس في كتبه بالنسبة إلى  أما قول محمد بن إبراهيم الوزير اليماني فبعيد عما يفقهه الفقهاء و و

ن أذياله الهدامين لكن مع هذا اللين تحمل كتبه سماً الشوكاني م و محمد بن إسماعيل األمير و  أمثال المقبلي

إن لم  كالمه يرمي إلى إسقاط اإلجماع من الحجية و هو أول من شوش فقه العترة ببالد اليمن و ناقعاً و

إن الحق عدم حجية اإلجماع بل عدم وقوعه بل " :يصرح تصريح الشوكاني في جزء الطالق الثالث حيث قال

فمن ال يعترف بعدد محدود في نكاح النساء على خالف  ،"عدم إمكان نقله مكان العلم به وعدم إمكانه بل عدم إ

فنده عبد الحي في  و - على خالف  ما في نيل األوطار ”وبل الغمام “السنة كما فعله في كتابه  الكتاب و



نبذ األئمة  من تابعه و يشاء في إجماع المسلمين، و يقول ما -كما يجب ”478ص “في  "تذكرة الراشد"

  .أضل سبيالً علومهم وراء ظهره فهو أسوء منه حاالً و المتبوعين و

ال يمنعني هذا المظهر من هؤالء من أن أشير إلى بعض فوائد تتعلق باإلجماع فلعل ذلك تدعو القراء إلى  و

  .االستزادة من ينابيعها الصافية

رتبة االجتهاد من بين العلماء باعترافهم مع ورع  فإذا ذكر أهل العلم اإلجماع فإنما يريدون به إجماع من بلغ

يحجزه من محارم اهللا ليمكن بقاؤه بين الشهداء على الناس فمن لم يبلغ مرتبة االجتهاد باعتراف العلماء فهو 

كذلك من ثبت فسقه أو خروجه  خارج من أن يعتد بكالمه في اإلجماع ولو كان من الصالحين الورعين، و

نة ال يتصور أن يعتد بكالمه في اإلجماع لسقوطه من مرتبة الشهداء على الناس، على أن على معتقد أهل الس

غيرهم ال يعتدون بروايات ثقات أهل السنة في جميع الطبقات فكيف يتصور أن يوجد  كالخوارج و ةلمبتدعا

  .فيهم من العلم باآلثار ما يؤهلهم لدرجة االجتهاد

يصارح الجمهور  ف العلماء، أن يدلي بحجته والشروط االجتهاد باعتر ثم أقل ما يجب على المجتهد المستجمع

تدويناً إذا رأى أهل العلم على خطأ في مسألة من المسائل حسب ما يراه هو، ال أن ينقبع  بما يراه حقاً تعليماً و

حق الساكت عن ال في داره أو ينزوي في رأس جبل بعيد عن أمصار المسلمين ساكتاً عن إباحة الحق، و

من نكث فإنما ينكث على نفسه فبمجرد ذلك يلتحق بالفاسقين  ميثاقه و ناكثاً عهد اهللا و ،شيطان أخرس

  .الساقطين عن مرتبة قبول الشهادة فضالً عن مرتبة االجتهاد

من المحال في جاري العادة بين هذه األمة نظراً إلى نشاط علماء المسلمين في جميع الطبقات لتدوين أحوال  و

 إفشاء ما يلزم الجمهور علمه في أمر دينهم و تسجيلها و تسابقهم في كتابة العلوم و وه شأن في العلم، من ل

وفاء بميثاق تبيين الحق، أال تكون جماعة العلماء في كل عصر  دنياهم امتثاالً منهم ألمر تبليغ الشاهد للغائب و

  .الية، القائمون بواجبهميعلمون من هم مجتهدو ذلك العصر الحائزون لتلك المرتبة الع



فإذا ذاع رأي رآه جمهور الفقهاء في أي قرن من القرون من غير أن يعلم أهل الشأن، مخالفة أحد من الفقهاء 

 و. هو الذي يعول عليه المحققون من أئمة األصول و. لهذا الرأي العاقل ال يشك في أن هذا الرأي مجمع عليه

وقوعه وإمكان  إمكانه، و و: رة بأن في اإلجماع كالماً من جهة حجيتههذا مما ال يمكن أن تجري حوله الثرث

  .إمكان نقله كما ال يخفى العلم به، و

ليس معنى اإلجماع أن يدون في كل مسألة مجلدات تحتوي على أسماء مائة ألف صحابي، مات عنهم النبي  و

فيه عن إلجماع على حكم صحة الرواية سلم بالرواية عن كل واحد منهم فيها، بل يكفي في ا صلى اهللا عليه و

ن أن تصح مخالفة أحد وهم نحو عشرين صحابياً فقط في التحقيق، بد جمع من المجتهدين من الصحابة، و

 و. في مواضع فصلها أئمة هذا الشأن في محله منهم لذلك الحكم، بل قد ال تضر مخالفة واحد أو اثنين منهم 

  .تابعيهم هكذا في عهد التابعين و

أبو بكر الرازي  من أحسن من أوضح هذا البحث بحيث ال يدع وجه شك لمتشكك ذلك اإلمام الكبير و

 وخص فيه لبحث اإلجماع نحو عشرين ورقة من القطع الكبير و) الفصول في األصول(الجصاص في كتابه 

 ي ودوح أصول البزتقاني في الشامل شرالعالمة اإل كذا هو كتاب ال يستغني عنه من يرغب في العلم للعلم، و

هو في نحو عشرة مجلدات يذكر فيه نصوص األقدمين بحروفها ثم يناقشهم فيما تجب المناقشة فيه مناقشة من 

المجلدات األوائل منه  هذا الكتاب موجود  بدار الكتب المصرية، و له غوص، فنحو ستة مجلدات من أواخر

البحر  ي األصول ما يقاربه في البسط مع اإلفادة، وال أعلم ف و في مكتبة جار اهللا ولي الدين باسطنبول،

  .المحيط للبدر الزركشي على تأخره يكاد يكون مجموعة نقول فقط بالنظر إلى الشامل

الظهر أربع  من اإلجماع ما يشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كإجماعهم على أن الفجر ركعتان و و

هم المجتهدون كإجماعهم على الحق الواجب  ا ينفرد به الخاصة ومنه م المغرب ثالث ركعات، و ركعات و

بنت األخ فال تنزل مرتبة هذا اإلجماع عن ذاك ألن  ة ومتحريم الجمع بين الع الثمار، و في الزروع و

المجتهدين ال يزدادون حجة إلى حججهم بانضمام العوام إليهم فمن ادعى أن من اإلجماع ما هو قطعي يستغني 



اتبع غير  ما دونه يتسكع في الظن فقد حاول رد حجية اإلجماع و السنة المتواترة، و تاب المتواتر وعنه بالك

 ماذا على اإلجماع و. ال يتحمل هذا الموضع لإلفاضة فيه شرح ذلك في الكتب المبسوطة و ، وسبيل المؤمنين

مجرى الخبر المشهور منه نكار ما جرى إ جحد ما هو يقيني منه كفر، و من كون بعض أنواعه ظنياَ؟ و

  .دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار اآلحاد على حد سواء جاحد ما ابتداع، و ضالل و

إن أدى قول بعض  به األحكام العملية عند جمهور الفقهاء ألدلة قامت على ذلك، والدليل الظني مما يحتج  و

 لى القول بأن خبر اآلحاد يفيد العلم مطلقاً واألمة بتجويز الزيادة على الكتاب بخبر اآلحاد بطائفة الظاهرية إ

بأنه ال حجة في الظن أصالً، كما أن قوله في اإلجماع السكوتي بأن الساكت ال ينسب إليه قول مع أن الشرع 

نحوها أدى بهم  السكوت، في معرض البيان و المأموم، و ينسب إليه القول في كثير من المواضع كالبكر، و

الحديث المرسل شجعهم على  ه في قول الصحابي ولكذلك قو ، والحتجاج باإلجماعالتوسع في نفي اإلى 

ثم ما . عن األحاديث المرسلة بالمرة ففاتهم شطر الشرع و - في غير اإلجماع –اإلعراض عن أقوال الصحابة 

ن كان ن القياس باعتبار أن ما أورده على االستحسان إعأورده على االستحسان جرأهم أيضاً على اإلعراض 

وارداً عليه فهو وارد على القياس أيضاً على حد سواء كما قال ابن جابر أحد قدماء الشافعية حينما سئل عن 

  .لكن أين ملمح اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه من مزاعم هؤالء و. سب انتقاله إلى مذهب الظاهرية

صاروا من أشد  ضاللهم ساءهم ذلك جداً، واتخاذ هؤالء مذهب الشافعية قنطرة إلى لما شاهد نبهاء الشافعية  و

أما المقارنة بين الفروع فقط  و. ينكشف كثير من الحقائق بالمقارنة بين أصول المذاهب و. ( العلماء رداً عليهم

وزن هذا بمعيار ذاك إخسار في  التفقيه، ألن كال منها مطرد التفريع على أصوله، و فقليلة الجدوى في التفقه و

  ).الميزان

سرعان ما  القياس فإنه أول من قام بنفيهما، و زد على ذلك تشكيك إبراهيم بن سيار النظام في اإلجماع و و

الخوارج في نفي االحتجاج بهما، فهؤالء  طوائف من الشيعة و الحزمية، و الداودية، و تابعه حشوية الرواة، و



قرون في نفيهما كالم النظام فحسب المدون في القياس، إنما تراهم يرددون مدى ال أذنابهم من نفاة اإلجماع و و

  .كتب األقدمين

 و. ليتهم حين حاولوا أن يتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من ال يتهم منهم في دينه لكن الطير على أشكالها تقع يا و

نه لم أ قد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النظام كان في الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون النبوة، و

 سكافي ، واإل كأبي الهذيل، و: يظهر ذلك خوفاً من السيف فكفره معظم العلماء بل كفره جماعة من المعتزلة

قال ابن أبي الدم، . كان مع ذلك فاسقاً مدمناً على الخمر و. صنف كل منهم كتاباً في تكفيره جعفر بن حرب، و

ي كهولته يصحب مالحدة الفالسفة، كما في عيون ف كان في حداثة سنه يصحب الثنوية، و: في الملل والنجل

فمن أصابه بعض شظايا من تشكيكهم . ونسأل اهللا السالمة. القياس هذا هو إمام نفاة اإلجماع و التواريخ ، و

المتفقه للخطيب إن  القياس فليراجع أصول الجصاص إن كان له حظ من النظر أو إلى الفقيه و في اإلجماع و

  .ية فقط ففيهما ما يشفي غلتهكان ميله إلى الروا

أما القول الشاذ إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة في جنب القرآن المتواتر، بل هو أنزل من القراءة  و

  .الشاذة، فإن القراءة الشاذة قد تعلم بها صحة التأويل في الكتاب بخالف القول الشاذ فإنه ال يصلح لغير الهجر

دعيه زعمه المتمجهد من أن ما ي البيان يكفي للفت النظر إلى مبلغ خطورة ما لعل هذا المقدار من و

  .األصوليون في اإلجماع خيال

  الرجعة یصحان بدون إشھاد الطالق و
  

فإذا بلغن أجلهن : "الرجعة في صحتهما جميعاً لقوله تعالى شهاد على الطالق وأما اقتراح المؤلف اشتراط اإل

استناداً على ما روى في تفسير هذه اآلية  "وي عدل منكمذأشهدوا  ن بمعروف وفأمسكوهن بمعروف أو فارقه

الرجعة، فقول محدث يغضب جماعة السنة من  بأنه اإلشهاد على الطالق و يالسد عطاء و عن ابن عباس و

قة، المفار ال شك أن آية اإلشهاد ذكرت بعد األمر بالتخيير بين اإلمساك و غير أن يرضى جميع اإلمامية، و



لو كان األمر للوجوب لذكر اإلشهاد قبل قوله  المفارقة و فسبيل األمر باإلشهاد كسبيل األمر باإلمساك و

على أنه ال يوجد رأي أسخف من جعل اإلشهاد شرطاً في صحة الطالق على  "...تلك حدود اهللا  و" :تعالى

ن يشهدوا بأن الطالق وقع في حالة الطهر تقدير القول ببطالن الطالق في حالة الحيض ألن الشهود ال يمكنهم أ

إن " :أما إذا اكتفى في الشهادة على إيقاع الطالق فقول المرأة من حيث أنه ال يعرف إال من جهة المرأة و

شهادة الشهود جميعاً فيعيد الرجل الطالق إلى أن تعترف المرأة  يهدر قول المطلق و "الطالق كان في الحيض

أي  في ذلك عدوان و هو مصمم على الطالق و ر، فيطول أمد النفقة على الرجل وبأن الطالق وقع في الطه

، عاشرها معاشرة غير شرعية ال يثبت معها لم أنه كان طلقها في ثالثة أطهارهو يع إذا عاشرها و عدوان، و

فتعدية  على ما يخصها قبول قول المرأة فيم ال يعرف إال من جهتها مقصور ال إرث في نفس األمر، و نسب و

جعل القول للرجل فيما ال يعرف إال من جهة المرأة تفقه طريف في صدد  ذلك لآلخرين تعد يأباه الشرع، و

السنة؟ يا من ال يزداد إال تمسكاً بهما في  أين موضع استنباط ذلك من الكتاب و التخلص من تلك الشناعة و

  !زعمه كلما ازداد بعداً عنهما في الحقيقة

نفسه حتى يالحظ اإلشهاد عليه  قشأنها حتى تنقضي عدتها ال الطال المفارقة تركها و ، وجعةفاإلمساك هو الر

شأنها حتى  تركها و المفارقة فبالنظر إلى أن الرجعة إليها، و لم يذكر اإلشهاد إال عند ذكر اإلمساك و و

ط اإلشهاد في صحة تنقضي عدتها، حقان متمحضان للزوج فقط ال يشترط في صحتهما اإلشهاد كما ال يشتر

قبل المضي فيما يترتب على  "فطلقوهن"د على الطالق لذكر اإلشهاد عقب الطالق بل لو كان المراد اإلشها

ذكر فيكون حمل اآلية على اإلشهاد على  إقامة المطلقة في البيت إلى آخر ما الطالق من إحصاء العدة و

  .الغة القرآنهذا مما تأباه ب الطالق إقحاماً لشيء في غير محله، و

كما أنه  ما يروى عن هؤالء في تفسير اآلية ليس فيه ما يدل على االشتراط مع ما في أسانيده من الكالم و

 مجرد ذكر آية اإلمساك و االشتراط بإحدى الدالالت المعتبرة عند أهل االستنباط، و علىليس في اآلية ما يدل 

بل فيها إرشاد إلى طريق إبانة اط اإلشهاد في شيء منهما، بعيد عن الداللة على اشتر -ال الطالق - المفارقة



الحظ سباقها  الحجة فيما يمكن أن يكون عرضة لإلنكار من تلك األمور، بل الذي يظهر لمن تبصر في اآلية و

سياقها أنها تشير إلى اإلشهاد على أداء ما على الزوج من حق مطلقته عند انتهاء العدة ألن المفارقة  و

يكون اإلشهاد على هذا بمنزلة اإلشهاد على الطالق ألن هذا  أداء حقها قبله عند انقضاء العدة و بمعروف هي

ال دخل له  يكون األمر باإلشهاد لمجرد التمكين من إثبات أنه أدى ما عليه و هو ظاهر و مترتب على ذاك و

  .في صحة الطالق أصالً

ليس أحد  ال قياس و ال إجماع و ال سنة و ير كتاب، وفتبين مما ذكرناه أن القول باالشتراط رأي محض من غ

 يقول في الوصية في السفر أو المداينة أو المبايعة أو رد األموال إلى اليتامى، أنها تبطل إذا أهمل اإلشهاد

فيها، بل عد األمر باإلشهاد عليها لمجرد اإلرشاد إلى طريق  بتصادق أهل الشأن فيها مع قيام نصوص اإلشهاد

  .الحجة عند التجاحدإقامة 

الرجعة أخطر  لم يرد في القرآن ذكر الشتراط اإلشهاد في النكاح مع خطورة أمره، فكيف يعد الطالق و و

  .إنما جرى أكثر األئمة على اإلشهاد في النكاح لورود االشتراط في السنة و!! منه

ة الرجعة عن بعضهم، على أنه إن روى اشتراط اإلشهاد في صح أما الطالق فلم يشترط أحد منهم اإلشهاد و

ال نعلم بين أهل العلم خالفاً في صحة  و: قال أبو بكر الرازي الجصاص. قلما يتصور التجاحد في الرجعة

: عن عطاء فإن سفيان روى عن ابن جريح عن عطاء أنه قال ىوقوع الرجعة بغير شهود إال شيئاً يرو

حذراً من  ل على أنه مأمور باإلشهاد على ذلك احتياطاً، وهذا محمو و "الرجعة بالبينة النكاح  و الطالق و"

ال يشك أحد في وقوع  التجاحد، ال على أن الرجعة ال تصح بغير شهود أال ترى أنه ذكر الطالق معها، و

إذا غشيها في العدة : الحكم أنهما قاال قد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء، و الطالق بغير بينة، و

على أن الجماع رجعة هو ظاهر باإلمساك،  "فإمساك بمعروف: "قد دل قوله تعالى و. ـهافغشيانه رجعة 

أما ما يروى عن بعضهم من  و. لم يرد عطاء ما ذكره الجصاص وفكيف يمكن اإلشهاد على الغشيان ل

فإذا  .تأمللمراجعة نفسها كما يظهر بالاإلشهاد على المراجعة، فإنما هو إشهاد على اإلقرار بالمراجعة ال على ا



قرر من غير حجة عدم االعتداد بالطالق الذي لم يقع اإلشهاد عليه عند القاضي أو نائبه أو الشهود، فهناك 

مفرق، نسأل  مجموع و بدعي و قضاء على جميع أنواع الطالق السابق ذكرها من سني و اختالط أنساب، و

  .هللا السالمة

  دعوى بطالن الرجعة عند قصد المضارة
  

الحكم ببطالن الرجعة إذا كانت للمضارة فقول بما لم يقله أحد من األئمة : تراح مؤلف الرسالةأما اق و

المتبوعين ال من الصحابة، وال من التابعين، وال من تابعيهم، على أنه من أين يهتدي الحاكم إلى أن من راجع 

قلبه أو يستند في حكمه على أراد بمراجعته المضارة حتى يحكم على مراجعته بالبطالن إال إذا كان يشق 

  .الوساوس الخطرات و

من يفعل  عتدوا وال تمسكوهن ضراراً لت و": الكتاب ينطق بصحة المراجعة مع قصد المضارة، حيث يقول و

لو لم تصح المراجعة مع قصد االعتداء لما كان متصوراً أن يكون الزوج ظالماً لنفسه  و" ذلك فقد ظلم نفسه

مؤلف الرسالة كثيراً ما يلهج في رسالته، بأن الطالق قد جعل بيد  و. ترتب عليه أثربهذا العمل الذي لم ي

هو يحاول أن يبني على ذلك قصوراً  الرجل، مع أن حكم التعاقد يستلزم أن يكون إنهاء العقد بيديهما جميعاً، و

ب هد هذا األساس قد سبق منا في صدر الكتا عاللي أو يمهد السبيل لما يدور في خلده أن يقترحه، و و

  .ظهور سقوطها لم أنشط لتعقب باقي سفاسفه لقلة خطرها، و و. تخيب آمال بناء شيء عليه الواهن، و
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كلمة ختام

  

سائر أحكام  الطالق و آخر ما ألفت إليه النظر عند اختتام هذه األبحاث، أن التجديد في أحكام النكاح و و

انسحاب واعظ اهللا من القلب،  :هي ر ميسور جداً لمن توفرت عنده ثالثة شروط وآخر أم الشرع بين حين و

لكن هذا . إعجاباً بالنفس مناطحة السحاب غطرسة و بأدلتهم في أحكام الشرع، و الجهل بمدارك األئمة و و

ال  ت، وال هو مما يجعل لألمة طيارا و التجديد ليس مما يرقي األمة إلى مستوى األمم الراقية الرشيدة،

إنما التجديد النافع في إرقاء األمة  و .ال دور صناعات ال متاجر و ال غواصات، و ال أساطيل، و سيارات، و

تعرف القوى الكامنة التي أودعها اهللا سبحانه  هو السباق مع األمم الرشيدة في اكتشاف أسرار هذا الكون، و

في مصالح  فة طرق استخدامها في إعالء كلمة اهللا، وعرم غيرها، و الحيوانات و النباتات، و في المعادن، و

أما التجديد في أحكام  و. مثل هذا التجديد ال يعارضه أحد أصالً ، وما إلى ذلك الذود عن كيانها و األمة، و

نحوها فليس كذلك، فيجب أن يترك شرع اهللا مراعي الجانب مرعى الحدود، بعيداً عن التلبيس  الطالق و

لى جميع المسلمين في أقطار األرض إذا أريد تنفذ أحكام بينهم على خالف ما شرعه اهللا أن وصيتي إ و. بهوى



ال "المفتون  إن أفتاهم يقوا متمسكين بشرع اهللا سبحانه في خاصة أنفسهم بدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و

  ."يضركم من ضل إذا اهتديتم

  

تعلق بأحكام الطالق أسأل اهللا سبحانه أن يجعله خالصاً هنا انتهى ما قصدت تدوينه في هذه األوراق، مما ي و

هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت  و نا ال تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنارب .ينفع به المسلمين لوجهه الكريم، و

لتابعين لهم بإحسان ا صحبه أجمعين، و له وآ منقذنا محمد سيد المرسلين و صلى اهللا على سيدنا و و. الوهاب

  .عوانا أن الحمد هللا رب العالمينآخر د الدين، و إلى يوم

بيد مؤلفه  1355قد فرغ القلم من تسطير ما رقم ضحوة يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 

  .عن سائر المسلمين عنهم و ىعف يتعالى محمد زاهد بن الشيخ حسن بن علي الكوثر الفقير إليه سبحانه و

  1كلمة في اإلفتاء

  

إذا كثر المالحون غرقت : لإلمام سفيان بن سعيد الثوري رضي اهللا عنه كثرة المحدثين في عصره فقال ذكر

  .قل أنت كذلك عن الذين كثرة المفتين في هذه األيام السفينة، و

سلم مباشرة،  تلقوا علم الدين من النبي صلى اهللا عليه و الصحابة رضي اهللا عنهم الذين شاهدوا التنزيل و و

في  يحيل بعضهم على بعض اإلجابة عن مسألة يسأل هو عنها خوفاً من الزلل و ا يتهيبون اإلفتاء وكانو

أرقم عن الصرف فقال سل البراء بن عازب فسأل البراء  نصحيح مسلم من حديث أبي المنهال أنه سأل زيد ب

بد الرحمن بن أبي أخرج أبو محمد الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل عن ع و ”الحديث“فقال سل زيداً 

عشرين من األنصار ما منهم أحد يحدث إال ود أن أخاه كفاه  لقد أدركت في هذا المسجد مائة و: ليلى أنه قال

أخرج أيضاً عن الشعبي أنه سئل كيف كنتم تصنعون  ال يسأل عن فتيا إال ود أن أخاه كفاه الفتيا، و الحديث، و
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 ا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فال يزال حتى يرجع إلى األول وكان إذ. على الخبير سقطت: إذا سئلتم؟ قال

  .الوزر يعل لوال الفرق من اهللا من ضياع العلم لما أفتيت أحداً، يكون له الهناء و: قال أحد كبار األئمة

في هذا الصدد روايات كثيرة عن  لوال خوف السلف من إثم كتم العلم لما كانوا يتصدون لإلفتاء بالمرة، و و

لكن نرى الناس اليوم على خالف ذلك  رجال الصدر األول تدل على مبلغ احترازهم من تبعة اإلفتاء، و

فيها فتاوى عن  يتسابقون في حمل التبعة فما من مجلة أو صحيفة في البلد إال و يتزاحمون على الفتيا و

الفقه  على الفتاوى في التوحيد و فيه افتئات تذكير إال و كذلك ليس لطائفة الالمذهبية  مجلس وعظ و ومسائل، 

أن تكون كفى  و أكثرها تشعباً في أعوص المسائل و حتى إن الكاتب البسيط ال يرى بأساً في أن يفتي الناس

يذيع  عنده فتاوى فرج اهللا الكردستاني أو الشيخ الحراني، فينقل منها صفحتين من بحث تعليق الطالق مثالً و

من عدم تصرفه في  بدون أن يشعر بحاجة إلى التأكد من مبلغ أمانة الطابع، والمجالت  ما فيها في الصحف و

ال إلى التحقق من درجة مطابقة ما في الكتاب  نقصاً أو تصحيحاً أو متابعة للهوى، و نصوص الكتاب زيادة و

  .الزلل فيما شذ به عن الجماعة بعده عن الزيغ و صدق مؤلفه و للواقع و

الفتيا من تلك تحقيقها كبار أهل العلم فضالً عن صغار أرباب القلم على اختالف تلك أمور قد يغلط في  و

تحريماً يؤدي إلى تفرقة كلمة  تحليالً و إبطاالً و المصادر المختلفة في مسألة واحدة باسم الشرع تصحيحاً و

جالل  ابة اإلفتاء والشعب المتحد اآلمن المطمئن بل إلى تهاونهم بأمر الشرع إلى أن تزول من قلوب األمة مه

مغاربها استمرار هذه الفوضى ربما  حرمة العلماء حتى إذا شاهد المسلمون في مشارق األرض و الشرع و

 الثقة و اإلكبار و نحو علماء مصر من اإلجالل ويزول من صدورهم ما كانوا يحملون بين جوانحهم 

هؤالء ال نسمع لهم ركزاً إال عند : ل العلمك من أناس في حق أهاهن يعز علينا أن نسمع هنا و و. االعتماد

 الحيلولة دون تفرقه شيعاً و ال في توحيد كلمة المسلمين و دب ، و قبض المرتب، أو مسايرة كل من هب و

  .يتنابذون بدل أن يكونوا إخواناً متعاضدين متناصرين متحابين طوائف يتناحرون و



ي الخارج منذ مات شيخ فقهاء عصره الشيخ محمد بخيت اهللا يعلم ماذا فقدت مصر من سمعتها العلمية ف و

العلماء في أقطار األرض في حل مشكالتهم فأي قاض أو فقيه إذا راجعه في  كان مرجع القضاة و رحمه اهللا و

يعمل  مشكلة كان يجد الجواب بما يحل مشكلته على مذهبه حاضراً واصالً إليه فيمضي القاضي القضاء، و

طول ممارسته  ألنه كان إذا نقض أوجع، وإذا أبرم أقنع، لسعة دائرة بحثه في فقه المذاهب والمستفتي بالفتيا، 

  .مقدار ذلك العالم العالمي كان عندهم عظيماً اإلفتاء، و القضاء و للمدرسة و

إني أعرف من أفاضل القضاة من كان يراجعه فيما يستشكله من المسائل مع كونه ممن له غوص في الفقه  و

بعد وفاته رحمه اهللا راجع  مما فهمه من كتب الفقه، فيجد الجواب من مسألته يصل إليه في مدة يسيرة، و ليتأكد

ثالثة أشهر إلى  شهرين و ذلك القاضي، مصر على ما تعود في عهد الشيخ بخيت رحمه اهللا، فانتظر شهراً و

ود الجواب إليه في قطر سوى كان يرجئ القضية إلى ور ستة أشهر بدون أن يصل إلى جواب عن مسألته، و

  !!قطر مصر، أهكذا يحافظ على زعامة العالم اإلسالمي؟

 بأدلة الجمهور فيها و بل رأينا إفتاء صادراً من مصدر حقه أن يكون ملماً بوجوه االختالف في المسألة و

ير من الصحابة سقوط تشغيب من شذ فيها، ينسب في ذلك اإلفتاء، القول بخالف ما عليه الجمهور إلى كث هبوج

ع أن ذلك القول ال يثبت عن متساهالً في النقل،  فقهاء السلف اغتراراَ بالفتاوى المذكورة، و التابعين و و

، بل عن جمع منهم تقهاء السلف، فضالً عن أن يثبفال فقيه واحد من  ال تابعي واحد و صحابي واحد و

ن ابن حزم حول في القرن الخامس قضاء علي كرم اهللا جميع ما في األمر أ خلفاً، و المسألة إجماعية سلفاً و

االضطهاد إلى صورة الحنث بدون إكراه بقلة ورع، كما عمل مثل ذلك فيما يرويه عن  وجهه بسبب اإلكراه و

 "فلم يره حدثاً" كما حرف الكلم عن مواضعه في قضاء شريح مع أن نص الرواية طاوس خيانة في النقل، و

  .بالوقوع لوعد ما فعله المعلق حدثاً يدل على أنه كان يحكم

عمل الزبير  عمل أبي ذر، و قول ابن مسعود، و و "اضطهدتموه" هو يقول قضاء علي و ، وففتيا ابن عمر

 اإلجماع المنقول عن فقهاء التابعين و رضي اهللا عنهم من غير أن يصح عن أحد من الصحابة خالف ذلك، و



 مصنف ابن أبي شيبة ، و مصنف وكيع، و في مصنف عبد الرزاق، و تابعيهم بالنظر إلى فتاويهم المدونة

غيرها، كل ذلك يقضي على  استذكاره و تمهيد ابن عبد البر و سنن البيهقي، و سنن سعيد بن منصور، و

ال ينبغي لعالم أن يتكلم في مثل هذه المسألة بدون إطالع  ذنابهم في المسألة، و تقوالت الشذاذ من الظاهرية وأ

بها أيضاً  مصنف ابن أبي شيبة في ثمانية مجلدات بمكتبة مراد مال باآلستانة، و و. (أمثال تلك الكتب على

بها تتم نسخة دار  أما التمهيد فثمانية مجلدات منه في مكتبة كوبريلي باآلستانة أيضاً، و و. مصنف عبد الرزاق

  ).الكتب المصرية

لمضية خيانة صاحب الفتاوى المذكورة في تقوله من تلك قد فضح أبو الحسن التقي السبكي في الدرة ا و

التابعين إنما هو أمثال تلك  مصدر أقوال الصحابة و و .متعة في مطالعة الدرة المضية فوائد و الكتب، و

التابعين بدون أن يطلع على تلك الكتب يضع نفسه في موقف الخجل عند  إلى الصحابة والكتب فمن عزا شيئاً 

  .ما يجر ذلك من الويالت ظاهر مكشوف لسقوط من نظرهم، وا أهل العلم و

ما يراه األئمة  ىإنما السؤال عن الحكم الشرعي في المسألة عل: قال فإذا تحداه أحد من أهل العلم، و

إن كان من  ال النظام تاريخ كذا، و المجتهدون المعترف بإمامتهم عند األمة ال عن القانون رقم كذا، و

ة صحيحة التابعين في المسألة فأثبت عن صحابي واحد أو تابعي واحد رواي حابة والضروري ذكر الص

قد أعفاك اهللا عن إثبات الرواية عن جمع من األصحاب أو  من أحد كتب السنة، و صريحة توافق الرأي الشاذ

اإلجماع  في تأييد ما خالف - ال عند اهللا –التابعين أو الفقهاء من بعدهم حتى تعذر بعض عذر عند الناس 

يرجع عن فتياه، أو  غيره، فيا ترى ماذا يكون جوابه سوى أن يعترف بالحق و المنقول في كتاب ابن المنذر و

  يغالط فيزداد سقوطاً أو ماذا كان يصنع؟

فال يخلو من أن يكون من أتباع أحد األئمة المتبوعين عند أهل السنة أو من فريق الالمذهبية،  ىأما المستفت و

به في مذهبه قوالً واحداً،  ىبالقول المفت ياً، أو شافعياً، مثالً فإنما يفتاألئمة المتبوعين، فإن كان مالكي فإن أتباع

ال يفيده سوى الحيرة، مع أن اإلفتاء  يأن بيان الخالف في جواب المستفت ألن من المعلوم. بدون ذكر اختالف



يرة، كما نص على ذلك علماء المذاهب في كتب رسم ألجل التخليص من الحيرة، ال ألجل اإليقاع في زيادة الح

قول حديث،  فيه قول قديم و فيه قوالن عن الشافعي، و: أدب القضاء، فال يجوز للمفتي أن يقول له المفتي و

عبد الملك بن  الليثي، و ابن الماجشون، و أشهب، و أو فيه ست روايات عن مالك بطريق ابن القاسم، و

قول  غير ظاهر الرواية، و أو فيه خمسة أقوال في مذهب أبي حنيفة ظاهر الرواية، و العتبي مثالً، حبيب، و

قول زفر، أو فيه عشر روايات عن أحمد في الرعاية الكبرى، فإن أصحاب هؤالء  ، وقول محمد أبي يوسف و

فليس للمفتي  عينوا قوالً واحداً لإلفتاء في كل مذهب، األئمة قد محصوا الصحيح في مذاهبهم مدى القرون، و

  .المقار إال أن يراجع الكتب المعتمدة عندهم، فيفتي بالقول الصحيح في المسألة

قولين في مذهب الحنيفة مثالً إغتراراً بمثل قول أبي السعود ) الطالق إن فعلت كذا يعل(أما القول بأن في  و

ر طبقتهم، فليس من شأن الفقيه من تابعه من المتأخرين الذين ال تلحق أقوالهم بالمذهب باعتبا العمادي و

إن غلط الشيخ بخيت رحمه اهللا في تأييد هذا القول الذي ليس من المذهب في شيء حتى ألف رسالة  الباحث، و

  . فيه لكن قوله هذا كقوله في التصوير الشمسي مغموراً في زاخر صوابه سامحه اهللا

 و. ال يعتبر الالم تغنى غناء اإلضافة النحوية؟ وطالق امرأته المتكلم ) الطالق يعل(أي عربي ال يفهم من  و

أين هذا في كتب ظاهر الرواية، أو  و. ن المذهبعهذا على بعده عن الذوق العربي بعيد عن النقل بعيد 

  النوادر أو النوازل التي أفتى فيها مشايخ المذهب؟

عود أو فتاويه المستضعفة مدى لسنا في حاجة اآلن إلى بينا أنواع الضعف الموجودة في معروضات أبي الس و

  .القرون عند فقهاء دار اإلفتاء التي كان هو تولى رياستها في حين من الدهر

أما إن كان المستفتي من طائفة الالمذهبية فلهم طوائف شتى في البلد منهم من ينشر اإلباحة باسم التصوف،  و

ذهب اإلسماعيلي من مقبره باسم الحديث، منهم من يذيع التجسيم باسم السلف، ومنهم من يحاول بعث الم و

كل هؤالء  سلم في وحيه باسم السنة، و ومنهم من يتوقح إلى حد أن يحاول مزاحمة النبي صلى اهللا عليه و

نبذ المذهب، فال أظن أن مذاهبهم من المذاهب  اتفقوا على أال يتفقوا في شيء إال في الخروج على األئمة و



مصدر إفتاء خاص بل إذا لم يستأصل أهل الشأن شأفتهم قبل أن يكون قطرهم المعترف بها حتى يعتبر لهم 

 –ال قدر هللا  –يستشري شرهم فال شك أن القطر اآلمن  شأنهم إلى أن يستفحل أمرهم، و تركوهم و سيالً، و

إلفتاء من كبار العلماء بواجبهم من اآلن ومنعوا المتطفلين على ا يكون عرضة لما ال تحمد عقباه إال إذا قامت 

أما لهذه : أرجعوا بحكمتهم دعاة تلك النحل الحديثة الممجوجة إلى صوابهم وقطعوا قول القائلين اإلفتاء، و

  جديدة في اإلسالم من آخر؟ للهذا التغاضي عن إحداث نح الفوضى في اإلفتاء، و

  محمد زاهد الكوثري                                                         

                       

  

  قصیدة أھداھا إلى الكتاب
  

  لين له تحت القوافيأعالم أزهري على القدر ممن 

  أهدي عقود الجوهر  تحية  للكوثري

  بل الصدى من نهر  كم من صدر أعجزه

  نا بورود الكوثر  ـالحمد هللا حظي و

  با لوذعي عبقري  أتى لنا به كتـــــا

  ألعصرأهله  في ا و  ذاد به عن الهدى

  من يفتري أو يجتري  حمى حماه عن هوى

  في ذا الزمان األغبر  فيدعي إمامة

  قالمة من ظفر  ال لم يكن منها و و

  اصفري جو فبيضي و  ـخاللك ال  -فمن يقل 



  ذلكم الليث الجري  -أطرق كرا  –يصح به 

  الزاهد بن الكوثري  و فهو األلمعيرال غ

  عن علماء األزهر  جزاه خيراً ربه

  من يدان األزهري ىل  أو ين   به  قام  ود

  برغم كل ممتر  فيهمـــو كفاية و

  1يسبق غير أزهري  لكن بفضل اهللا قد

  ء  فضله  بقدر  اهللا  يؤتي من يشا و

  ز السبق ذاك العبقري  فليس بدعاً أن يحو

  و ليس بالمستنكر  و ليس أمراً عجباً

  يلم فغير معذر  و نحن إخوة فمن

  هو بالسبق حري و  و الكوثري حجة

  لنكبر ق له و  فلنعترف بذلك السبــــــ

  كوثره و ليشكر  و ليغترف من شاء من

  شاكرة  للكوثري  و هذه قصيدتي

  ترى عقود جوهر  هي كما ما ضرها و

  أو لم تكن للبحتري  يرأن لم تكن للصرص

  

                             

                                                             
 .له إلمام بعلم القافيةليس في هذه األبيات عيب اإليطاء لكفالة التغاير بالتعريف والتنكير كما ال يخفى على من  1



  أزهري                                                                     
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