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محمد أحمد مؤذن

كلية الشريعة  -جامعة دمشق
دمشق  -الجمهورية العربية السورية
تاريخ االستالم2018-05-28 :

تاريخ القبول2018-09-02 :

ملخص البحث:
تنــاول هــذا البحــث المســألة السُّ ــريجيَّة المنســوبة إلــى أبــي العبَّــاس ابــن ســريج شــيخ
َّ
ـت طالـ ٌ
ـق قبلــه ثالثــاً"،
ـك فأنـ ِ
الشــافعيَّة فــي عصــره ،وهــي أن يقــول الــزوج لزوجتــه" :إن طلقتـ ِ
ث ـ َّم يطلِّقهــا بعــد ذلــك ،فــا يقــع مــن الــزوج الطــاق مهمــا َّ
تلفــظ بــه وذلــك عنــد عــد ٍد مــن فقهــاء
الشــافعية ،وأضحــت حيلــة لمنــع وقــوع الطــاق .لكــن لــم يــر جمهــور الفقهــاء أثــراً للتعليــق بالـ َّدور
فــي منــع وقــوع الطــاق وأن االحتيــال بهــا باطــل ،فيقــع بهــا عنــد تطليــق الــزوج ثــاث طلقــات
عندهــم ،والطلقــة المنجــزة فقــط عنــد الشــافعية.
كمــا تنــاول البحــث أدلــة الفريقيــن ومناقشــتها ،وشــروط صحــة العمــل بهــذه المســألة ،وكيفيــة
حـ ِّ
ـل عقــدة النــكاح عنــد مــن قــال بصحــة التعليــق فــي هــذه المســألة ،ثــم تنــاول حكــم االحتيــال بهــذه
المســألة فــي عــدم وقــوع الطــاق واإلفتــاء بموجبهــا ،وتقليــد العامــي لمــن قــال بعــدم وقــوع الطــاق
فــي هــذه المســألة ،ومــا يقــع بهــا فــي قانونــي األحــوال الشــخصية اإلماراتــي والســوري.
الكلمات الدالة :طالق ،سريجية ،دور ،حيلة.
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المقدِّمة:
الحمــد هلل ربِّ العالميــن ،وأفضــل الصَّــاة وأتــ ُّم التَّســليم ،علــى ســيِّدنا مح َّمــد وعلــى آلــه
وصحبــه أجمعيــن ،وبعــد:
ـر فــي تعاليــم اإلســام ،إذ عُنــي بالحفــاظ عليهــا عنايـةً فائقـةً،
فقــد حظيــت األســرة باهتمـ ٍ
ـام كبيـ ٍ
وجعــل هدمهــا بالطــاق مــن أبغــض الحــال إلــى هللا تعالــى.
وبمــا َّ
ب ،فيعمــد مالِـ ُ
ك عقــدة النِّــكاح
ش وغضـ ٍ
أن هدمهــا بالطَّــاق يمكــنُ أن يتـ َّم فــي ســاعة طيـ ٍ
ــر فــي
إلــى اســتخدام ســاح الطَّــاق ليقطــع مــا أمــر هللا بــه أن يوصــل ،دون
ٍّ
تــرو منــه وتبصُّ ٍ
عواقــب مــا يفعــل ،ث ـ َّم بعــد ذلــك ينــد ُم والت ســاعة منــدم ،تــرى مــن يقــوم بذلــك يلجــأ ُ إلــى أهــل
العلــم مســتفتيا ً لعلَّــه يج ـ ُد عندهــم مــا يرف ـ ُع األســى ،وينجــي أســرته مــن التَّفتُّــت الــذي ســيحلُّ بهــا
ج ـرَّاء مــا اقتــرف.
لــذا عمــد بعــض فقهــاء ال َّشــافعية إلــى االحتيــال لذلــك بتعليــم مــن كان حالُــه الطيــش وال يريــد
أن يق ـ َع طالقــه علــى زوجتــه أن يحلــف يمين ـا ً بصيغ ـ ٍة معين ـ ٍة ،يبطــل معهــا فــي نظرهــم وقــوع
(((.
الطَّــاق مــن ال ـ َّزوج علــى زوجتــه وإن أوقعــه ،فــا تنحــلُّ عقــدة النِّــكاح بقــول ال ـ َّزوج
لكــن بالمقابــل اســتنكر جمهــور الفقهــاء هــذه الحيلــة ،واعتبروهــا مــن الحيــل الباطلــة
والمحرَّمــةَّ ،
ـاف فيمــا بينهــم فــي عــدد الطلقــات
وأن الطــاق واق ـ ٌع بإيقــاع ال ـ َّزوج لــه ،علــى اختـ ٍ
الواقعــة إن نجــز الــزوج الطــاق بعــد احتيالــه بهــذه الحيلــة.
واضطربــت فيهــا األفهــام واختلفــت وتباينــت ،وخطــأ بعضهــم بعض ـاً ،وبالــغ بعضهــم فــي
ـرف حجَّتــه وبرهانــه ،والحــا ُل كمــا قــال قاضــي مكــة ابــن ظهيــرة
الــرد علــى بعــض ،ولــك ِّل طـ ٍ
ُ
ُ
الشــافعي ل َّمــا ُســئل عنهــاَّ :
"إن مآخــذ الخــاف فــي هــذه المســألة ثابتـة البنيــان ،واضحـة البرهــان،
ـلك محجــة ،ولعمــري لقــد دارت فيهــا الــرُّ ؤوس ،وانفحمــت فيهــا أكبــا ُد
مشــيدةُ األركان ،ولــكلِّ مسـ ٍ
(((.
الفحــول فــي ال ـ ُّدروس ،وســئمت مــن دورانهــا النُّفــوس" . ..

((( بل قال النووي" :وهذا الطريق أسهل في دفع الطلقات الثالث من الخلع وإيقاع الصفة في حال البينونة" .النووي
محيي الدين يحيى بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيق :زهير الشاويش( ،بيروت :المكتب
اإلسالمي1412 ،هـ1991/م) ط ،3ج ،8 :ص.163 :
((( المنهاجي شمس الدين محمد بن أحمد األسيوطي ،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،تحقيق :مسعد
عبد الحميد السعدني( ،بيروت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996/م) ط ،1ج ،2 :ص.119 :
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مشكلة البحث وأسباب اختياره:
كان مــن نتيجــة تســاهل األزواج فــي إيقــاع الطَّــاق واعتيادهــم الحلــف بــه فــي كلِّ صغيــر ٍة
ـرعي لمعتــاد الطَّــاق فــي أال يقــع
ـرج شـ
ٍّ
وكبيــر ٍة ،أن تســاءل بعــض الفقهــاء عــن إمــكان وجــود مخـ ٍ
ـرعي لمــن حلــف يمين ـا ً
ـرج شـ
ٍّ
الطــاق الصــادر منــه وإن أوقعــه ،وكذلــك عــن إمــكان وجــو ٍد مخـ ٍ
علــى امرأتــه بالطَّــاق الثــاث أال يفعــل شــيئا ً وأراد أن يفعلــه وال يقــع الطــاق .فوجــدوا ضالَّتهــم
فــي مســأل ٍة ذكرهــا المزنــي تلميــذ اإلمــام ال َّشــافعي ،حيــث نــصَّ علــى مســأل ٍة ذكــر فيهــا أنَّــه ال يقــع
طــاق الرجــل فيهــا وإن أوقعــه((( ،فاســتخرجها بعــض فقهــاء الشــافعية واحتالــوا بهــا لعــدم وقــوع
طــاق الــزوج ولحـ ِّل يميــن الطَّــاق.
•فمن قال بها من الفقهاء؟ ومن حرَّم استعمالها؟
•ما حكم الطالق الواقع بعد التعليق بال َّدور؟
•ما عدد الطلقات الواقعة عند من يقول بعدم صحة تعليق الطالق بال َّدور؟
•ما دليل كل قول؟
•ما شروط العمل بالمسألة السُّريجيَّة عند القائلين بعدم وقوع الطَّالق؟
•ما يرفع التعليق على القول بصحَّة ال َّدور؟
•مــا حكــم اإلفتــاء بموجبهــا؟ ومــا حكــم احتيــال العا ِّمــي بهــا وتقليـ ِده مــن قــال بعــدم وقــوع
الطَّالق؟
•من استعملها ث َّم تبيَّن له حرمتها ،ما مصير الطَّالق السَّابق الذي أوقعه؟
•مــا حكــم الطــاق الواقــع بعــد التعليــق بالـ َّدور فــي قانونــي األحــوال الشــخصية اإلماراتــي
والسوري؟
فلإلجابة عن هذه األسئلة ،رأى الباحث أن يكتب في هذا الموضوع.

((( الروياني أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ،بحر المذهب ،تحقيق :طارق فتحي السيد( ،بيروت :دار الكتب
العلمية2009 ،م) ط ،1ج ،10 :ص ،94 :والعمراني أبو الحسين يحيى بن أبي الخير ،البيان في مذهب اإلمام
الشافعي ،تحقيق :قاسم محمد النوري( ،جدة :دار المنهاج1421 ،هـ2000 /م) ط ،1ج ،10 :ص.219 :
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أهمية البحث:
ترجــع أهميــة البحــث إلــى أنــه يُبيِّــن حكــم حيلــة نــصَّ عليهــا بعــض الفقهــاء تمنــع وقــوع
صــد أن تكــون مخرجـا ً شــرعيّا ً لمعتــاد الطــاق فــا يقــع طالقــه،
الطــاق مــن الــزوج وإن أوقعــه ،قُ ِ
ولمــن علــق الطــاق بالثــاث علــى عــدم فعــل شــيء ثــم أراد أن يفعلــه وال تبيــن منــه زوجتــه.

أهداف البحث:
يهــدف البحــث إلــى تبييــن صــورة المســألة الســريجية وحقيقتهــا ،ومــن أجــاز االحتيــال بهــا
مــن الفقهــاء لعــدم وقــوع الطــاق ومــن حـرَّم ذلــك وأوقــع الطــاق إن باشــره الــزوج بعــد التعليــق
بالـ َّدور ،والتعــرف علــى أدلــة كل طــرف ومــا نوقشــت بــه وصــوالً إلــى القــول الراجــح ،ثــم تبييــن
شــروط العمــل بهــا ،وكيفيــة رفــع التعليــق بالــدور وإيقــاع الطــاق عنــد مــن قــال بهــا ،وحكــم
اإلفتــاء بموجبهــا والتقليــد لمــن صحــح القــول بعــدم وقــوع الطَّــاق.

الدِّراسات السابقة:
لقــد عنــي الباحثــون بدراســة المســائل الملقبــات فــي الفقــه ،وكــذا الحيــل الفقهيــة ،لكــن لــم أجــد
ث مســتقلٍّ يُجلِّــي هــذه المســألة ،ويُبيِّــن حكمهــا ،مــع شــهرتها وســبق ذكــر فقهــاء المذاهــب
أي بحـ ٍ
األربعــة لهــا فــي كتبهــم.

منهج البحث وخطته:
اعتمــدت فــي بحثــي المنهــج االســتقرائي فــي اســتقراء أقــوال الفقهــاء فــي المســألة الســريجية،
كمــا اعتمــدت علــى المنهــج التحليلــي والمقــارن فــي تحليــل المســألة والمقارنــة بيــن األقــوال
ومناقشــة األدلــة والوصــول إلــى القــول الراجــح.
هذا وقد اشتمل البحث بعد هذه المقدمة على ما يلي:
•المطلــب األول :حقيقــة المســألة الســريجية وصورتهــا ،وســبب تســميتها ،ومــن أفردهــا
بالتأليــف.
•المطلب الثاني :حكم وقوع الطالق بعد التعليق بال َّدور.
•المطلب الثالث :األدلة ومناقشتها.
•المطلب الرابع :العمل بالمسألة السريجية.
•الخاتمة والنتائج.
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أســأل هللا تعالــى أن أكــون وفقــت فيمــا كتبــت ،فــإن كان صواب ـا ً فبتوفيــق هللا ،وإن كان غيــر
ذلــك فأســتغفر هللا تعالــى منــه ،وحســبي أنــي بذلــت جهــدي فــي محاولــة الوصــول إلــى الحــق فــي
هــذه المســألة .والحمــد هلل رب العالميــن.
المطلب األ َّول :حقيقة المسألة السريجية وصورتها ،وسبب تسميتها ،ومن صنَّف فيها
ســأقوم فــي هــذا المطلــب بتوضيــح صــورة المســألة الســريجية ،ثــم بيــان ســبب تســميتها ،وأول
مــن قــال بهــا.
أوالً صورة المسألة السريجية:
المســألة الســريجية :هــو أن يقــول الــ َّزوج لزوجتــه" :إن" أو "إذا" أو "متــى" أو "مهمــا"
(((.
ت طالــ ٌ
ق قبلــهُ ثالثــاً" ،ثــم يطلِّقَهــا بعــد ذلــك طلقــةً أو أكثــر
ــك فأنــ ِ
"طلِّقتُ ِ
ـك
وذكرهــا ابــن ال َّدهــان وابــن كثيــر وابــن دقيــق العيــد بإضافــة قيــد الوقــوع" :متــى وقـ َع عليـ ِ
ت طال ـ ٌ
ق قبلــه ثالث ـاً"((( ،وذلــك ليع ـ َّم قــو ُل الــزوج الطَّــاق المنجــز والطَّــاق المعلــق
طالقــي فأن ـ ِ
َّ
ـرط و ُوجــد الشــرط بعــد هــذه
علــى شــرط؛ ألنَّــه إن كان قــد علــق طالقهــا قبــل هــذه اليميــن بشـ ٍ
اليميــن لــم يكــن وجــود ال َّشــرط ووقــوع الطــاق بــه تطليق ـاً؛ َّ
ألن التَّطليــق ال ب ـ َّد أن يصــدر عــن
ـك طالقــي"
المطلِّــق ،ووقــوع الطَّــاق بصفـ ٍة يفعلهــا غيــره ليــس فعـاً منــه .فــإذ قــال" :إذا وقـ َع عليـ ِ
َّ (((.
ع ـ َّم قولُــه المنجــز والمعلــق
((( القدوري أحمد بن محمد ،التجريد ،تحقيق :مركز الدراسات( ،القاهرة :دار السالم1427 ،هـ2006/م) ط ،2ج:
 ،10ص .4828 :والرافعي عبدالكريم بن محمد ،العزيز شرح الوجيز ،تحقيق :علي عوض ،عادل عبد الموجود،
(بيروت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ1997 /م) ط ،1ج ،9 :ص .110 :والسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر،
والشربيني
.381
األشباه والنظائر( ،بيروت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ1983/م) ط ،1ص380 :
محمد بن أحمد ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( ،بيروت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ1994 /م)
ط ،1ج ،4 :ص .519 :والدسوقي محمد بن أحمد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( ،دار الفكر ،د/ت) د/ط،
ج ،4 :ص.153 :
((( ابن ال َّدهَّان فخر الدين محمد بن علي ،تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة ،تحقيق :صالح
الخزيم( ،الرياض :مكتبة الرشد1422 ،هـ2001 /م) ط ،1ج ،4 :ص .230 :وابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن
عمر ،طبقات الفقهاء الشافعيين ،تحقيق :أحمد عمر هاشم ،محمد زينهم محمد عزب( ،بور سعيد :مكتبة الثقافة
الدينية1413 ،هـ1993 /م) د/ط ،ص .82 :والسبكي تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ،طبقات الشافعية
الكبرى ،تحقيق :محمود الطناحي ،عبدالفتاح الحلو( ،مصر :هجر للطباعة1413 ،هـ) ط ،2ج ،9 :ص245 :
 246نقالً عن ابن دقيق العيد.
((( ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ،الفتاوى الكبرى( ،بيروت :دار الكتب العلمية1408 ،هـ1987/م) ط،1
ج ،4 :ص.143 :
لكن ذكر الشيخ مصطفى الزرقا أن الصورة الحقيقية للمسألة ال ُّس َريجية بدون هذا القيد ،إذ الشرط المعلق عليه فيها
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ت طال ـ ٌ
ق قبلهــا
ـك بعدهــا ،فأن ـ ِ
ـك طلق ـةً أملــك رجعتـ ِ
وأوردهــا ابــن الحــداد بصيغــة" :إن طلَّقتُـ ِ
ثالثــاً" ،وهــي زيــادةٌ مســتغنى عنهــا ،وال حاجــة إلــى التقييــد بالرّجعــة ،إذ المســألة تــدو ُر دون
(((.
ذكرهــا ،كمــا ذكــر الجوينــي
ثانيا ً أول من قال بها وسبب تسميتها:
َّ
إن أول مــن تعــرض لهــذه المســألة هــو المزنــي تلميـ ُذ اإلمــام ال َّشــافعي فــي كتابــه المنثــور ،إذ
ت طالـ ٌ
ـك طلقـةً أملـ ُ
ق قبلهــا
ـك فيهــا الرّجعــة فأنـ ِ
ك عليـ ِ
قــال مــا نصــه" :إذا قــال المرأتــه :إذا طلقتـ ِ
ق .لــم يقــع عليهــا شــي ٌء؛ َّ
ت طالـ ٌ
ألن هــذه الطلقــة لــو وقعــت لوجــب أن تكــون
ثالثـاً ،ثـ َّم قــال لهــا :أنـ ِ
َّ
َّ
ـك
رجعيَّــة واقتضــى ذلــك وقــوع الثــاث ،فــإذا وقعــت الثــاث لــم يملــك فيهــا الرَّجعــة ،وإذا لــم يملـ ِ
ـوض أو أوقــع عليــه الثــاث وقــع
الرَّجعــة لــم يقــع الثَّــاث .ولــو لــم يكــن مدخــوالً بهــا أو طلَّقهــا بعـ
ٍ
مــا باشــر؛ ألنَّــه شــرط طالق ـا ً علــى صف ـ ٍة يملــك فيهــا الرَّجعــة ،وهــذا علــى صف ـ ٍة ال يملــك فيهــا
(((.
الرَّجعــة"
ثــم بعــد ذلــك اســتخرجها شــيخ الشــافعية ببغــداد أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن ســريج وقــال
بهــا فــي كتابــه "الغنيــة" ،فاشــتهرت عنــه ،ونســبت إليــه ،وأضحــت تلقــب بـــ "الســريجية" ،وظنَّهــا
بعــضُ الفقهــاء مــن مولداتــه ،حتــى َّ
أن الدارقطنــي قــال" :كان ابــن ســريج رجـاً فاضـاً لــوال مــا
(((
ـرف أحــداً
أحــدث فــي اإلســام مــن مســألة الـ َّدور فــي الطَّــاق"  ،وكــذا قــال ابــن كثيــر بأنَّــه ال يَعـ ِ
التطليقَّ ،
ض الوقو ُ
ق باللفظ ،ال وقو ُ
هو التطلي ُ
فإن
يقاع أي
ع لم يبق له رافع،
ع الطالق؛ ألنه إذا افتُ ِر َ
ِ
بخالف ِ
ِ
اإل ِ
ق فال يُعتبَ ُر واقعا ً شرعاً.
الشخص قد يُوق ُع الطال َ
َ
نقل ذلك عنه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تعليقه على اإلحكام .القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس ،اإلحكام
في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،تحقيق :عبدالفتاح أبو غدة( ،بيروت :دار البشائر
اإلسالمية1416 ،هـ1995 /م) ،ط ،2هامش ،1ص.137 :
((( الجويني أبو المعالي إمام الحرمين عبدالملك بن عبدهللا ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،تحقيق :عبدالعظيم
ال ّديب( ،جدة :دار المنهاج1428 ،هـ2007/م) ط ،1ج ،14 :ص .285 :ويرى الباحث بأن ابن الحداد أوردها كما
أوردها المزني في المنثور ،كما ورد في بحر المذهب والبيان ،وليست هذه الصيغة من وضعه .الروياني ،بحر
المذهب ،ج ،10 :ص .94 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
((( الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .94 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
ت بها أح ٌد من سلف األمة وال أئمتها؛ ال من الصحابة؛
ومن هنا يتبين عدم دقة قول ابن تيمية بأن هذه المسألة لم يف ِ
وال التابعين؛ وال أئمة المذاهب المتبوعين؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ،وال أصحابهم الذين أدركوهم:
كأبي يوسف ومحمد والمزني والبويطي وابن القاسم وابن وهب وإبراهيم الحربي وأبي بكر األثرم وأبي داود
وغيرهم .ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الحراني ،مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبدالرحمن بن محمد بن
قاسم( ،المدينة النبوية :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف1416 ،هـ1995/م) د/ط ،ج ،33 :ص.245 :
((( ابن حجر العسقالني أحمد بن علي ،تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،تحقيق :محمد الثاني بن
عمر بن موسى( ،الرياض :دار أضواء السلف1428 ،هـ2007 /م) ط ،1ج ،5 :ص.2470 :
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محمد أحمد ِّ
مؤذن ( )281 - 333
تكلَّــم فيهــا قبلــه ،و َخ َّر َجهَــا علــى قواعــد المذهــب

(((.

ولــم يكــن مقصـ ُد ابــن ســريج مــن ذكــره لهــا االحتيــا ُل علــى عــدم وقــوع الطَّــاق ،لكــن احتــال
(((.
بهــا مــن بعــده
كمــا تلقَّــب هــذه المســألة فــي بعــض كتب الفقهــاء بمســألة "طــاق الـدَّور" أو "طــاق التَّنافي"؛
ألنَّــه دار األمــر فيهــا بيــن متنافييــن؛ ألنَّــه يلــزم مــن وقــوع المنجــز وقــوع الثَّــاث المعلَّقــة قبلــه،
(((.
ويلــزم مــن وقــوع الثَّالثــة قبلــه عــدم وقوعــه
شرعي :وهو أن يوجب شي ٌء
بدور
لفظي نشأ من لفظ الالفظ ،وليس
وال َّدور هنا هو دو ٌر
ٌّ
ٍّ
ٍ
حكمين شرعيين متمانعين ينشأ ال َّدور منهما .كما إذا قذف مراه ٌ
ق رجالً ،فقال المقذوف :هو بالغ،
بالغ
وأنكر القاذف ،فإن لم تقم بيِّنة لم يُحلَّف المراهق أنه غي ُر بالغ ،ألنّا لو حكمنا بيمينه أنَّه غير ٍ
لحكمنا ببطالن اليمينَّ ،
ألن اليمين من غير البالغ ال معنى لها(((.
ثالثا ً من أفردها بالتأليف:
هــذه المســألة لخطورتهــا وعظيــم مــا يترتَّــب علــى القــول بهــا ذكرهــا فقهــاء المذاهــب األربعــة
فــي كتبهــم ،وكثــرت التصانيــف المفــردة فيهــا ،وممــن أحصــى الباحــث أنهــم أفردوهــا بالتصنيــف:
المحاملــي القاضــي البغــدادي (ت
 1.الحســين بــن إســماعيل بــن محمــد بــن إســماعيل
َ
(((.
330هـــ) صنــف فــي بطــان الــدور
 2.عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد التميمــي ،أبــو منصــور البغــدادي (ت  429هـــ) ،أفــرد
ً(((.
فيهــا كتابا ً حاف ـا

((( ابن كثير ،طبقات الفقهاء الشافعيين ،ص 82 :و.195
((( كما رجح الزركشي في كتابه الخادم ،ونقل ذلك عنه ابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد ،الفتاوى الكبرى الفقهية،
(مصر :ملتزم الطبع عبد الحميد أحمد حنفي ،د/ت) د/ط ،ج ،4 :ص.183 :
((( ابن عابدين محمد أمين بن عمر ،رد المحتار على الدر المختار( ،بيروت :دار الفكر1412 ،هـ1992 /م) ط،2
ج ،3 :ص.229 :
((( الزركشي محمد بن عبدهللا ،المنثور في القواعد الفقهية( ،الكويت :وزارة األوقاف1405 ،هـ1985 /م) ط ،2ج:
 ،2ص.157 156 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
((( السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.380 :
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 3.إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف أبــو إســحاق الشــيرازي (ت 476هـــ)((( ،وصنفــه فــي
نصــرة القــول بالــدور.
 4.عبــد الســيد بــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد ،أبــو نصــر ابــن الصبــاغ (ت 477هـــ)
(((.
"نفي الســريجية"
 5.عبــد الرحمــن بــن مأمــون بــن علــي بــن إبراهيــم أبــو ســعد بــن أبــي ســعيد المتولــي (ت
(((.
478هـــ)((( ،صنَّفــه فــي إبطــال الــدور ،وقــد ســاقه بر َّمتــه األذرعــي فــي توســطه
6.محمــد بــن الفــرج بــن منصــور بــن إبراهيــم بــن علــي بــن الحســن الســلمي ،أبــو الغنائــم
(((.
الفارقــي (ت 492هـ)
 7.علــي بــن محمــد بــن علــي الطبــري أبــو الحســن إِ ْل ِكيــا الهراســي (ت 504هـــ) ،صنــف
(((.
فــي ذلــك تصنيف ـاً ،ور َّجــح فيــه وقــوع المنجــز وطلقتيــن مــن المعلــق
 8.محمــد بــن محمــد أبــو حامــد الغزالــي (ت 505هـــ) ،ألــف فيهــا تصنيفــان :مطــو ٌل فــي
تصحيــح الــدور ،وســماه" :غايــة الغــور فــي درايــة الــدور"((( .ومختصــر فــي إبطالــه
وســماه" :الغــور فــي الــدور" رجــع فيــه عــن التصحيــح ،واعتــذر عمــا ســبق منــه(((،
(((.
واختــار فيــه وقــوع المنجــز
((( عميرة أحمد البرلسي ،حاشيتا قليوبي وعميرة( ،بيروت :دار الفكر1415 ،هـ1995/م) د/ط ،ج ،3 :ص.358 :
((( ابن العربي أبو بكر محمد بن عبدهللا المعافري اإلشبيلي ،سراج المريدين وفيه "المؤلفات التي أتى بها ابن العربي
من المشرق" ،في آخر كتاب العواصم من القواصم ،تحقيق :عمار طالبي( ،مصر :مكتبة دار التراث) ،د/ط ،ص:
.378
((( ال َّد ِميري أبو البقاء محمد بن موسى ،النجم الوهاج في شرح المنهاج ،تحقيق :لجنة علمية( ،جدة :دار المنهاج،
1425هـ2004 /م) ط ،1ج ،7 :ص .575 :وابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.180 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.188 :
((( ال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
((( األسنوي جمال الدين عبدالرحيم ،المهمات ،تحقيق :أبو الفضل الدمياطي( ،بيروت :دار ابن حزم2009 ،م) ط،1
ج ،7 :ص.403 :
((( وأشار إليه أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي في الوسيط في المذهب ،تحقيق :أحمد إبراهيم ،محمد
تامر( ،القاهرة :دار السالم1417 ،هـ) ط ،1ج ،5 :ص .444 :وقد تم تحقيقه كرسالة ماجستير في كلية الشريعة
طنطا عام 2004م من قبل الباحث :أحمد عيد إبراهيم ،بإشراف الدكتور :محمود
والقانون بجامعة األزهر
العكازي.
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.116 :
((( المنهاجي ،جواهر العقود ،ج ،2 :ص.119 :
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9.محمــد بــن أحمــد بــن الحســين بــن عمــر فخر اإلســام أبــو بكــر الشاشــي (ت 507هـــ)(((،
وســماه :تلخيــص القــول((( ،وهــو فــي نصــرة القــول بعــدم وقــوع الطــاق وصحــة الــدور
(((.
فــي هــذه المســألة
	 10.مجلــي بــن جُميــع بــن نجــا ،أبــو المعالــي القرشــي المخزومــي األرســوفي (ت 550هـــ)
(((.
صاحــب (الذخائــر)((( ،اختــار فيــه عــدم الوقــوع
	 11.طاهــر بــن يحيــى بــن أبــي الخيــر العمرانــي (ت587هـــ) ،ابــن صاحــب كتــاب البيــان،
ـر مــن
وأســماه" :االحتجــاج ال َّشــافي بالــرد علــى المعانــد فــي طــاق التنافــي" .ألّفــه بأمـ ٍ
والــده فــي الـرَّد علــى أبــي بكــر العبســي ال َو ِعلــي (ت567هـــ) الــذي أنكــر جــواز طــاق
التنافــي ،وأنشــأ قصيــدةً فــي ذلــك اشــتهرت واســتهوت كثيــراً مــن النَّــاس ،منهــا قولــه:
طالق التَّنافي قد نفى الحق ظاهرا وإنِّـي لـه وهللا يـشــهـ ُد لـي أنـفــى
		
إذا طلَّـق ال َّزوج المـكـلَّـفُ زوجـه

بمجبور عليه فقد أوفى
ثالثا ً وليس
ٍ

وليـسـت حـالالً دون تنكـح غـيـره بشـرط كـتـاب هللا ما قـلـتُـه حـيـفـا
وال يـنـتـفي حكـ ُم الطَّـالق بحـيـلـ ٍة وحـيلتُـكـم فـيـه أحـ ّ
ق بـأن تُـنـفـى
فلما ر َّدها طاه ٌر حصل االنكفاف عنها بردِّه

(((.

	 12.عبد الرحمن بن عبد العلي ،عماد الدين ابن السكري (ت 624هـ)

(((.

((( ال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
((( الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد ،األعالم( ،بيروت :دار العلم للماليين 2002 ،م) ط ،15ج ،5 :ص:
.316
((( ابن كثير ،طبقات الفقهاء الشافعيين ،ص.531 :
((( السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،7 :ص .277 :واألسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص .403 :وابن الملقن سراج
الدين عمر بن علي ،العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ،تحقيق :أيمن األزهري ،سيد مهني( ،بيروت :دار
الكتب العلمية1417 ،هـ1997 /م) ط ،1ص.131 :
((( ابن قاضي شهبة تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد األسدي الشهبي ،طبقات الشافعية ،تحقيق :الحافظ عبدالعليم
خان( ،بيروت :عالم الكتب1407 ،هـ) ط ،1ج ،1 :ص.322 :
((( الجندي أبو عبدهللا بهاء الدين محمد بن يوسف اليمني ،السلوك في طبقات العلماء والملوك ،تحقيق :محمد بن علي
األكوع الحوالي( ،صنعاء :مكتبة اإلرشاد1995 ،م) ط ،2ج ،1 :ص .354 353 :والسبكي ،طبقات الشافعية
الكبرى ،ج ،7 :ص.117 116 :
((( السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،8 :ص .170 :وال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
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	 13.إسماعيل بن محمد الحضرمي (ت 676هـ) وصنَّف في ذلك تصنيفا ً مختصراً

(((.

	 14.تقــي الديــن علــي بــن عبــد الكافــي الســبكي (ت  756هـــ) نصــره أوالً ،وصنــف فيــه
تصنيفيــن فــي مصــر ،ســمى أحدهمــا" :قطــف النــور فــي مســائل الــ َّدور" ،وســمى
الثانــي" :النــور فــي الـ َّدور" .ثـ َّم رجــع عنــه ونصــر القائــل بإيقــاع الثــاث ،وصنَّــف فيــه
(((.
تصنيفيــن أيض ـا ً فــي ال َّشــام ،أحدهمــا مط ـ َّول واآلخــر أبســط منــه
	 15.أحمد بن علي ابن حجر العسقالني (ت 852هـ) له كتاب" :المسألة السريجية"

(((.

	 16.إبراهيــم بــن عمــر البِقاعــي (ت  885هـــ) وأســماه" :إيــاف المهتديــن وإتــاف المعتديــن
(((.
فــي المســألة الســريجية"
	 17.أحمــد بــن محمــد بــن علــي ابــن حجــر الهيتمــي (ت 974هـــ) في بطــان الدور ،وأســماه:
(((.
"األدلــة المرضيــة علــى بطــان الــدور في المســألة الســريجية"
 18إســماعيل بــن القاســم بــن محمــد بــن علــي الصنعانــي (ت 1087هـــ) وأســماه" :المحايــرة
(((.
فــي إبطــال الــدور"
وممــن ذكــر المســألة بتفصيــل دون إفرادهــا فــي تصنيــف مســتقل :ابــن تيميــة (ت 728هـــ)
فــي" :مجمــوع الفتــاوى" و"الفتــاوى الكبــرى" ،وتلميــذه ابــن القيــم (ت 751هـــ) فــي "إعــام
الموقعيــن عــن ربّ العالميــن".

((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.190 :
((( السبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي ،فتاوى السبكي( ،بيروت :دار المعرفة ،د/ت) د/ط ،ج ،2 :ص.314 :
وينظر :السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،10 :ص .245 :وابن حجر الهيتمي شهاب الدين أحمد بن محمد،
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،تحقيق :لجنة من العلماء( ،مصر :المكتبة التجارية الكبرى1357 ،هـ1983/م)
د/ط ،ج ،8 :ص .114 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( الكتاني محمد عبدالحي بن عبدالكبير الحسني اإلدريسي ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات
والمسلسالت ،تحقيق :إحسان عباس( ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي1982 ،م) ط ،2ج ،1 :ص.336 :
((( اإلصالحي محمد أجمل أيوب ،فهرست مصنفات البقاعي عن نسخة منقولة من خطه( ،الرياض :مطبوعات مكتبة
الملك فهد الوطنية ،السلسلة الثالثة (1426 ،)57هـ2005/م) د/ط ،ص.141 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص .316 :وابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص:
.114
((( الشوكاني محمد بن علي ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ،بيروت :دار المعرفة1980 ،م) د/ط ،ج:
 ،1ص.147 :
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المطلب الثَّاني :حكم وقوع الطالق بعد التعليق بالدَّور
ســأقوم فــي هــذا المطلــب بذكــر مــن قــال مــن الفقهــاء بعــدم وقــوع الطَّــاق مــن المطلِّــق إن
وقــع منــه مطلَقـا ً بعــد التعليــق بالـ َّدور ،ومــن قــال بوقــوع الطــاق المنجــز فقــط ،ومــن قــال بوقــوع
ثــاث طلقــات.
اختلف الفقهاء في حكم وقوع الطالق بعد التعليق بالدور على قولين:
القول األول :من قال بعدم وقوع الطَّالق وصحة الدَّور:
ورد ّ
أن القــول بعــدم وقــوع الطــاق هــو مذهــب الصحابــي زيــد بــن ثابــت رضــي هللا عنــه
(((.
وقيــل بأنَّــه رأي اإلمــام ال َّشــافعي

(((.

((( كما نقل السبكي والرافعي .السبكي تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ،األشباه والنظائر( ،بيروت :دار الكتب
العلمية1411 ،هـ1991/م) ط ،1ج ،2 :ص .64 :والرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.115 :
قال النووي :إن من الغرائب المنقولة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول بصحة الدور في المسألة السريجية .النووي
محيي الدين يحيى بن شرف ،تهذيب األسماء واللغات ،تحقيق :شركة العلماء( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د/ت)
د/ط ،ج ،1 :ص.202 :
وقال ابن حجر العسقالني :وهذا ال أصل له .ابن حجر العسقالني ،تلخيص الحبير ،ج ،5 :ص.2470 :
((( كما نقل السبكي في األشباه والنظائر ،ج ،2 :ص .64 :وكما نقل عن صاحب اإلفصاح الرافعي ،العزيز شرح
الوجيز ،ج ،9 :ص .115 :وابن الرفعة نجم الدين أحمد بن محمد األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،تحقيق:
مجدي باسلوم( ،بيروت :دار الكتب العلمية2009 ،م) ط ،1ج ،14 :ص .82 :وكما نقل عنه القاضي أبو الطيب.
الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
وقد ر ّد ذلك ابن كثير فقال :ال يوجد لإلمام الشافعي فيها نص .وهذه المسألة من مفردات األصحاب ،ال من مفردات
اإلمام .ابن كثير ،طبقات الفقهاء الشافعيين ،ص.82 :
وكذا ذكر ابن حجر العسقالني عدم صحة ذلك النقل ،فقال" :قول جماعة من ال ّشافعية :أن ذلك في النّصّ أو
بابن ألخيه الميت؛ ثبت
مقتضى النَّصِّ ؛ ليس بصحيح ،والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي :لو أق ّر األخ ال ّشقيق ٍ
ث آخر،
نسبُه ،ولم يرث؛ ألنَّه لو ورث لخرج المقِ ّر عن أن يكون وارثاً ،ولو لم يكن وارثا ً لم يقبل إقرارُه بوار ٍ
فتوريث االبن يُفضي إلى عدم توريثِه ،فَتَساقَطاَ .فأخذ ابن سُريج ِمن هذا النّص مسألة الطالق المذكورة ،ولم ينصّ
ص ْدر" .ابن حجر العسقالني ،تلخيص الحبير ،ج ،5 :ص.2471 :
ال ّشافعي عليها في ِورْ ٍد وال َ
وقال ابن حجر الهيتمي" :القائلون بالنصَّ نسبوه إلى كتاب اإلفصاح ،وتتبعه بعض المحققين فلم يجده فيه . ..نعم
بيَّن الشاشي َّ
كالم له في التَّعريض بالخطبة" .ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج،
أن من نسبه إليه اعتمد على ظاهر ٍ
ج ،8 :ص.115 :
َّ
َّ
َّ
َّ
وقال الدارقطني" :المنقول عن الشافعي في صحَّة الدور هو في الدور الشرعي . ..وأ َّما الدور الجعلي فلم يعرِّج
عليه قط" .ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص.115 :
وكذا أنكر ابن الصباغ في كتابه "الشامل" نسبة ذلك لإلمام الشافعي .الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص.95 :
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وهــو قــول تلميــذه المزنــي (ت264هـــ)((( ،وأبــي العبــاس ابــن ســريج وعنــه اشــتهرت
المســألة (ت306هـــ)((( ،وأبــي يحيــى البصــري (ت307هـــ)((( ،وأبــي بكــر بــن الحــداد المصــري

((( الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،تحقيق :علي
معوض ،عادل أحمد عبد الموجود( ،بيروت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1999/م) ط ،1ج ،10 :ص.223 :
والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .94 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
((( الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،تحقيق :زكريا عميرات،
(بيروت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ1995/م) ط ،1ج ،3 :ص .40 :والبغوي أبو محمد الحسين بن مسعود
بن محمد ،التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ،تحقيق :عادل أحمد عبدالموجود ،علي محمد معوض( ،بيروت :دار
الكتب العلمية1418 ،هـ1997 /م) ط ،1ج ،6 :ص .53 :والرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.115 :
وابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص .82 :والسبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،2 :ص .64 :وابن
كثير ،طبقات الفقهاء الشافعيين ،ص .82 :كما نقله األكثرون عن كتاب "الغنية" له .الشربيني ،مغني المحتاج،
ج ،4 :ص.520 :
ونفى ابن الصالح صحة نسبة هذا القول له ،وقال" :ابن سريج بري ٌء مما نسب إليه فيها" .ابن الصالح أبو عمرو
تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ،فتاوى ابن الصالح ،تحقيق :موفق عبد القادر( ،بيروت :عالم الكتب ،مكتبة
العلوم والحكم1407 ،هـ) ط ،1ج ،2 :ص.438 :
لكن ذكر البلقيني وابن حجر الهيتمي بأنه أحد النقلين عنه .البلقيني سراج الدين عمر بن رسالن ،التدريب في الفقه
الشافعي ،تحقيق :نشأت كمال المصري( ،الرياض :دار القبلتين1433 ،هـ2012 /م) ط ،1ج ،3 :ص .291 :وابن
حجر ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
قال األذرعي :رأيته صرح بعدم الوقوع في كتاب الودائع ،لكن في كتاب الزيادات له أنه يقع المنجز .إذ قال في
زيادات الطالق" :إذا قال لغير المدخول بها :إذا طلقتك فأنت طالق أخرى قبل التي أوقعتها عليك ،فطلقها ،وقعت
التي أوقعها ولم تقع األخرى؛ ألنها لو وقعت لم تقع عن التي أوقعها" .الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص.95 :
وهذان النقالن سبب اضطرابهم في النقل عنه .الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص .223 :والشربيني ،مغني
المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
وممن صرح باختالف الرواية عنه الخوارزمي في كافيه وابن الصباغ .ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى
الفقهية ،ج ،4 :ص.181 :
قال ابن حجر الهيتمي :والحق أن جوابه اختلف فيها ،فقال مرة بصحة الدور وهو الذي اشتهر عنه ،ومرة قال
ببطالنه .ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.184 :
ثم رجح أن قوله بالبطالن هو ما كان منه آخراً .ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص.114 :
لكن رد هذا الترجيح القليوبي ،إذ قال بعد نسبة المحلي القول البن سريج بعدم وقوع الطالق" :وبذلك علم رد ما
قاله شيخنا الرملي تبعا ً البن حجر من رد نسبتها البن سريج ،ألن الشارح ال يقاومه غيره في نقل المذهب وال في
تحرير الخالف وال في نسبة األوجه إلى أصحابها" .القليوبي أحمد سالمة ،حاشيتا قليوبي وعميرة( ،بيروت :دار
الفكر1415 ،هـ1995/م) د/ط ،ج ،3 :ص.358 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
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(ت345هـــ)((( وقيــل إنَّهــا مــن وضعــه((( ،وأبــي علــي ابــن أبــي هريــرة (ت345هـــ)((( ،وأبــي بكــر
القفــال الكبيــر الشاشــي (ت365هـــ)((( ،وأبــي حامــد اإلســفرايني (ت406هـــ)((( ،وأبــي الحســن
المحاملــي (ت415هـــ)((( ،وأبــي بكــر القفــال المــروزي (ت417هـــ)((( ،وأبــي بكــر الصيدالنــي
(ت436هـــ)((( ،واقتصــر عليــه أبــو حاتــم القزوينــي فــي كتــاب الحيل (ت440هـــ)((( ،وأبــي الطيب
الطبــري (ت450هـــ)( ،((1وأبــي إســحاق الشــيرازي (ت476هـــ)( ،((1وإمــام الحرميــن الجوينــي
(ت478هـــ)( ،((1وأبــي العبــاس الجرجاني (ت482هـــ)( ،((1وأبي نصر البندنيجــي (ت495هـ)(،((1
وأبــي المحاســن الرويانــي (ت502هـــ)( ،((1وأبــي حامــد الغزالــي (ت505هـــ)( ((1ثــم رجــع عنــه
((( الشيرازي ،المهذب ،ج ،3 :ص .40 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .94 :والغزالي ،الوسيط ،ج،5 :
ص .444 :والبغوي ،التهذيب ،ج ،6 :ص.53 :
((( كما ذكر الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص .284 :ورد ذلك السبكي فقال :وأخطأ من ظنها من مولدات ابن
الحداد وإن كانت في فروعه؛ فليس كل ما في فروعه من مولداته .السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،2 :ص.64 :
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .115 :وابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص.82 :
((( الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .94 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص .219 :والرافعي ،العزيز شرح
الوجيز ،ج ،9 :ص.115 :
((( الشيرازي ،المهذب ،ج ،3 :ص .40 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .94 :والعمراني ،البيان ،ج،10 :
ص.219 :
((( العمراني ،البيان ،ج ،10 :ص .219 :وابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .115 :وال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
((( العمراني ،البيان ،ج ،10 :ص .219 :والمطيعي محمد نجيب ،تكملة المجموع شرح المهذب( ،بيروت :دار
الفكر ،د/ت) د/ط ،ج ،17 :ص.240 :
((( القزويني أبو حاتم محمود بن الحسن ،الحيل في الفقه ،تحقيق :عمر الجباري( ،بيروت :دار الكتب العلمية،
2012م) د/ط ،ص.177 :
( ((1الشيرازي ،المهذب ،ج ،3 :ص .40 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .94 :والعمراني ،البيان ،ج،10 :
ص.219 :
( ((1الشيرازي ،المهذب ،ج ،3 :ص .40 :والشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،التنبيه في الفقه
الشافعي ،تحقيق :مركز الخدمات واألبحاث الثقافية( ،عالم الكتب1403 ،هـ1983/م) ط ،1ص.179 :
( ((1قال ابن حجر الهيتمي :لعل كالمه اختلف كالشيخ أبي علي .ابن حجر ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
( ((1القليوبي ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ج ،3 :ص.358 :
( ((1القليوبي ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ج ،3 :ص .358 :ونقل عنه ابن حجر الهيتمي أنه قال في كتابه الكافي بوقوع
الطالق .ابن حجر ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
( ((1الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص.95 :
( ((1الغزالي ،الوسيط ،ج ،5 :ص.444 :
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ثــم عــاد إليــه((( ،وفخــر اإلســام أبــي بكــر الشاشــي (ت507هـــ)((( ،والشــيخ مجلــي صاحــب
الذخائــر (ت550هـــ)((( ،وابــن الخــل محمــد بــن المبــارك (ت552هـــ)((( ،وأبــي الحســين العمرانــي
(ت558هـــ)((( وابنــه طاهــر (ت587هـــ)((( ،ومحيــي الديــن النــووي (ت676هـــ)((( ،وناصــر
الديــن البيضــاوي (ت685هـــ)((( ،وتقــي الديــن الســبكي (ت756هـــ)((( ثــم رجــع عنــه بعد ذلــك(،((1
وجمــال الديــن األســنوي (ت772هـــ)( ،((1وبــدر الديــن الزركشــي (ت794هـــ)( ،((1وشــهاب الديــن
((( قال ابن حجر الهيتمي" :ورجحه الغزالي ً
أوال ثم ثالثاً ،كما د َّل عليه قوله :كنت نصرت صحة الدور على ما عليه
معظم األصحاب ونص عليه الشافعي.
ثم قال :فالح لنا تغليب أدلة إبطاله ورأينا تصحيحه من جملة الحور بعد الكور ،وأقمت على ذلك مدة.
ثم قال :حتى عاد االجتهاد إلى الفتوى بتبينه وترجيحه .وكأن قولهم :إنه استقر رأيه على اإلبطال ناشئ عن عدم
رؤيتهم لهذا األخير من كالمه".
ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص .114 :وابن حجر ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.180 :
((( ابن كثير ،طبقات الفقهاء الشافعيين ،ص .531 :وال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص .86 :واألسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص.403 :
((( ابن الصالح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ،طبقات الفقهاء الشافعية ،تحقيق :محيي الدين نجيب( ،بيروت :دار
البشائر اإلسالمية1992 ،م) ط ،1ج ،1 :ص .245 :واألسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص .403 :وابن الملقن ،العقد
المذهب ،ص.133
((( العمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
((( الجندي ،السلوك في طبقات العلماء والملوك ،ج ،1 :ص .354 353 :والسبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج:
 ،7ص.117 116 :
((( النووي ،روضة الطالبين ،ج ،8 :ص .163 :أما في منهاج الطالبين فذكر أنه يقع الطالق المنجز .النووي أبو
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ،تحقيق :عوض قاسم عوض،
(بيروت :دار الفكر1425 ،هـ2005/م) ط ،1ص .238 :وكذا عدها من الحيل التي يذم فاعلها في آداب الفتوى.
النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،تحقيق :بسام عبدالوهاب
الجابي( ،دمشق :دار الفكر1408 ،هـ) ط ،1ص.38 :
((( كما نقل عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص .186 :لكن البيضاوي ذكر في كتابه الغاية
القصوى بأنه يرجح وقوع المنجز ،إذ قال :وهو األظهر .البيضاوي عبدهللا بن عمر ،الغاية القصوى في دراية
الفتوى ،تحقيق :علي محيي الدين القره داغي( ،بيروت :دار البشائر اإلسالمية1429 ،هـ2008/م) ط ،1ج،2 :
ص.236 :
((( الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
( ((1السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،10 :ص.245 :
( ((1األسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص.403 :
( ((1إذ قال في الحيلة لعدم وقوع الطالق إن قال لزوجته :إن دخلت الدار فأنت طالق ثالثاً ،هو أن يقول لزوجته :كلما
وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا ،فإن دخلت الدار لم تطلق .الزركشي ،المنثور في القواعد الفقهية ،ج،2 :
ص.97 :
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(((.
(((
ـر مــن الشــافعية((( ،كمــا
القليوبــي (ت1069هـــ)  ،وجمهــور مشــايخ خراســان فهــو اختيــار كثيـ ٍ
(((.
هــو اختيــار بعــض الحنفيــة((( ،والمالكيــة((( ،والحنابلــة

القول الثاني :من قال بوقوع الطالق وعدم صحة الدَّور:
اختلــف مــن قــال بعــدم صحــة الــ َّدور فــي المســألة الســريجية فيمــا يقــع إن باشــر الــزوج
الطــاق بعــد التعليــق ،هــل يقــع مــا باشــر فقــط ،أم يضــاف إليــه الطلقــات المعلقــة؟
وقد نقل ابن حجر الهيتمي عن كتاب الخادم للزركشي أنه نص فيه على تخطئة من قال بعدم وقوع الطالق .ثم قال
ابن حجر :إن ما يوهم بأن الزركشي في قواعده يقول بصحة الدور ليس كذلك .ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى
الفقهية ،ج ،4 :ص.190 ،183 :
ولكن ما نص عليه في المنثور في القواعد يخالف ذلك .ولذا ذكر الخطيب الشربيني بأن الزركشي من القائلين
بجواز التقليد في عدم وقوع الطالق في هذه المسألة .الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( القليوبي ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ج ،3 :ص.358 :
((( الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص.94 :
((( فقال الجويني بأنه قول معظم األصحاب .وقال العمراني بأنه قول أكثر أصحابنا .وقال السبكي :هو قول الجمهور
من أصحابنا وحذاق المحققين .وقال ابن كثير :قال به جماعة من كبار المذهب .وقال البلقيني :رجحه كثير .وقال
الشربيني بأنه جرى عليه كثير من األصحاب ،وصححه األكثرون.
الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص .284 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص .219 :والسبكي ،فتاوى السبكي ،ج:
 ،2ص .298 :وابن كثير ،طبقات الفقهاء الشافعيين ،ص .82 :والبلقيني ،التدريب ،ج ،3 :ص .291 :والشربيني
محمد بن أحمد الخطيب ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،تحقيق :مكتب البحوث والدراسات( ،بيروت :دار
الفكر ،د/ت) د/ط ،ج ،2 :ص .447 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ،فتح القدير( ،دار الفكر ،د/ت) د/ط ،ج ،4 :ص .29 :وابن
عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص.230 :
وقد نسب القول به للسرخسي صاحبُ كتاب المبسوط ك ٌل من شيخي زادة الحنفي وابن العماد الحنبلي .لكني لم أجد
ذلك في النسخة المطبوعة من المبسوط!
شيخي زاده عبدالرحمن بن محمد ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر( ،دار إحياء التراث العربي ،د/ت) د/ط،
ج ،1 :ص .414 :وابن العماد أبو الفالح عبدالحي بن أحمد بن محمد ال َعكري ،معطية األمان من حنث األيمان،
تحقيق :عبدالكريم العمري( ،جدة :المكتبة العصرية الذهبية1416 ،هـ1996/م) ط ،1ص.259 :
((( قال ابن عرفة :وليس ألصحابنا في هذه المسألة ما يعول عليه ،ولمالك ما يدل على تصحيحها . ..ووقع له ما يدل
على خالف هذا ،وهو ثبوت ما يؤدي إلى نفيه .ابن عرفة محمد بن محمد الورغمي التونسي ،المختصر الفقهي،
تحقيق :حافظ عبدالرحمن محمد خير( ،دبي :مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية1435 ،هـ2014 /م)
ط ،1ج ،4 :ص.215 :
((( المرداوي عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،تحقيق :عبدهللا بن
عبدالمحسن التركي ،عبدالفتاح محمد الحلو( ،القاهرة :هجر للطباعة والنشر1415 ،هـ1995/م) ط ،1ج،22 :
ص.507 :
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يجية يف َّ
الطالق  -در ٌ
فقهية ( )281 - 333
اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
 .أ من قال بوقوع المنجزة فقط:
هــو المعتمــد فــي المذهــب الشــافعي((( ،كمــا نقلــه ابــن يونــس فــي شــرح التعجيــز عــن أكثــر
(((.
نقلــة المذهــب الشــافعي
وممــن قــال بــه منهــم :أبــو العبــاس ابــن ســريج (ت306هـــ)((( ،وأبــو العبــاس ابــن القــاص
(ت335هـــ)((( ،وأبــو علــي ابــن أبــي هريــرة (ت345هـــ)((( ،وأبــو زيــد المــروزي (ت371هـــ)(((،
والشــريف ناصــر الديــن العمــري (ت444هـــ)((( ،وأبــو الحســن المــاوردي (ت450هـــ)((( ،وأبــو
نصــر ابــن الصبــاغ (ت477هـــ)((( ،وأبــو ســعد المتولــي (ت478هـــ)( ،((1وأبــو حامد الغزالــي ثانيا ً

((( الشربيني ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،ج ،2 :ص .447 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( الرملي شهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج( ،بيروت :دار الفكر،
1404هـ1984/م) ط أخيرة ،ج ،7 :ص .32 :وابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.184 :
((( قال الماوردي :ومن حكى عنه خالفه فقد وهم .الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص .223 :وحكاه عنه القاضي
أبو الطيب في زيادات الطالق .الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .116 :والمنهاجي ،جواهر العقود ،ج:
 ،2ص ،120 :إذ نقل عنه تصحيحه نظير هذه المسألة .وقد سبق تفصيل ذكر االختالف في النقل عنه.
((( البغوي ،التهذيب ،ج ،6 :ص .53 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص .219 :والرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج:
 ،9ص.116 :
فإنه قال في التلخيص" :وكل من طلق امرأته بصفة وقع الطالق بمجيء الصفة ،إال واحد ،وهو إذا قال المرأته:
أنت طالق اليوم ثالثًا إن طلقتك غدًا واحدة ،فطلقها غدًا واحدة ،وقعت الواحدة دون الثالث" .الروياني ،بحر
المذهب ،ج ،10 :ص.95 :
((( الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص .223 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .95 :وقد سبق ذكره فيمن
قال بعدم وقوع الطالق .لذا قال ابن حجر :اختلف النقل عنه .ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج،4 :
ص.186 :
((( الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص .284 :والغزالي ،الوسيط ،ج ،5 :ص .444 :والبغوي ،التهذيب ،ج،6 :
ص.53 :
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .116 :وال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
((( الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص.223 :
((( وذلك في "الشامل" .الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .95 :وينظر :العمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
والرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .116 :لكن قال األسنوي" :إن ما نقله الرافعي عن ابن الصباغ من
اختيار وقوع المنجز خاصة قد تبعه عليه في الروضة ،وهو غلط .فإن الذي اختاره هو وقوع الثالث :الطلقة
المنجزة وطلقتين من الثالثة المعلقة ،كذا صرح به في الشامل ،إال أنه ذكره في فصل يلي الفصل المعقود للمسألة،
فرجح في الفصل األول وقوع المنجز ،ثم ذكر في أول الفصل الذي يليه أنه يقع مع المنجز طلقتان أخريان. ..
وتفريق الحكم في الفصلين هو الذي أوقع الرافعي في الوهم" .األسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص.403 402 :
( ((1الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .116 :وال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
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(ت505هـــ)((( وأطبــق عليــه علمــاء بغــداد فــي زمنــه((( ،وعبــد الكريــم الرافعــي (ت623هـــ)(((،
ومحيــي الديــن النــووي (ت676هـــ)((( ،والشــريف عمــاد الديــن العباســي (ت680هـــ)((( ،وناصــر
الديــن البيضــاوي (ت685هـــ)((( ،وإســماعيل ابــن المقــري (ت837هـــ)((( ،والكمــال ابــن الــرداد
(((.
(ت923هـــ)((( ،والشــيخ زكريــا األنصــاري (ت926هـــ)
ونُسب في كتب ال َّشافعية لإلمام أبي حنفية

(.((1

وقال به من الحنابلة :ابن عقيل ،وأنَّه قياسُ نصِّ اإلمام أحمد

(.((1

وذكــر الشــيخ مصطفــى ال َّزرقــا َّ
أن عبــارة القرَّافــي المالكــي فــي اإلحــكام تــدلُّ علــى أنَّــه يقــو ُل
(.((1
بوقــوع المنجــز فقــط
((( ال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص .575 :والمنهاجي ،جواهر العقود ،ج ،2 :ص .119 :وقد سبق ذكر رجوعه
آخراً إلى القول بعدم وقوع الطالق.
((( الرملي ،نهاية المحتاج ،ج ،7 :ص.32 :
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.116 :
((( النووي ،منهاج الطالبين ،ص .238 :وقد تقدم تصحيحه عدم الوقوع في الروضة.
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص .83 :وال َّد ِميري ،النجم الوهاج ،ج ،7 :ص.575 :
((( البيضاوي ،الغاية القصوى في دراية الفتوى ،ج ،2 :ص .236 :وقد سبق نقل ابن حجر الهيتمي عنه أنه قال بعدم
وقوع الطالق .ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
((( ابن المقري إسماعيل بن أبي بكر ،اإلرشاد ،تحقيق :عبد اللطيف حسن عبدالرحمن( ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
1426هـ2005/م) ط ،1ج ،3 :ص .165 :وابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.191 :
((( في شرحه الكوكب الوقاد وفي فتاويه ،كما في :ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.191 :
((( األنصاري زكريا بن محمد بن زكريا ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،
د/ت) د/ط ،ج ،3 :ص.319 :
( ((1الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص .223 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .95 :والبغوي ،التهذيب،
ج ،6 :ص .53 :والرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.116 :
َّ
ولكن الباحث لم يجد من نسب هذا القول لإلمام أبي حنيفة من الحنفية!
( ((1ابن قدامة موفق الدين عبدهللا بن أحمد المقدسي ،المغني( ،القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ،هـ1968 /م) د/ط ،ج:
 ،7ص.432 :
( ((1وذلك كما نقل عنه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تعليقه على كتاب القرافي ،اإلحكام ،هامش ،1ص.138 :
لكن الباحث يرى َّ
بأن عبارة القرافي تدلُّ على أنَّه لم يخالف مذهبه المالكي في وقوع ثالث طلقات ال المنجز فقط،
َّ
ً
ً
َ
خصوصا ً َّ
ٌ
ت طالق قبله ثالثا فطلقها ثالثا أو أقلَّ،
وأن القرافي صرَّح بذلك فقال" :من قال :إِن وقع
عليك طالقي فأن ِ
ِ
َّ
َّ
ث له" ،ثم علل وقوع الطالق بالتعليل ذاته المذكور في كتب المالكية.
فالصحي ُح لزو ُم الثال ِ
ينظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،4 :ص.153 :
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الطالق  -در ٌ
فقهية ( )281 - 333
اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
•من قال بوقوع الثالث:
ذهب الحنفيَّة((( والمالكيَّة((( والحنابلة((( :إلى َّ
أن من علَّق طالقه بصيغة المسألة السريجية،
ث َّم نجَّز بعد ذلك طالقا ً وقع المنجز ،ووقع تمام الثالث من المعلق ،ولغا لفظ القبلية .فإذا طلَّقها
واحدة يقع ثالث :الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة ،ولو طلقها ثنتين :وقعتا وواحدة من
المعلقة ،أو طلقها ثالثاً :يقعن ،فينزل الطالق المعلق ال يصادف أهلية فيلغوا .فسواء أطلَّق طلقة
أو طلقتين للمدخول بها .أ َّما إن كانت غير مدخول بها فال تطلق إال واحدة؛ َّ
ألن وقوع طلقتين
بعد طلقة ال يتصور إال في المدخول بها.

((( القدوري ،التجريد ،ج ،10 :ص .4828 :وابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،4 :ص .29 :وابن نجيم زين الدين بن
إبراهيم بن محمد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د/ت) ط ،2ج ،3 :ص.293 :
وابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص.229 :
((( ابن شاس عبدهللا بن نجم ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،تحقيق :حميد لحمر( ،بيروت :دار الغرب
اإلسالمي1423 ،هـ2003 /م) ط ،1ج ،2 :ص .538 :وابن عرفة ،المختصر الفقهي ،ج ،4 :ص .215 :والقرافي
شهاب الدين أحمد بن إدريس ،الفروق( ،عالم الكتب ،د/ت) د/ط ،ج ،1 :ص .74 :والخرشي محمد بن عبدهللا،
شرح مختصر خليل( ،بيروت :دار الفكر ،د/ت) د/ط ،ج ،4 :ص .52 :والصاوي أحمد بن محمد الخلوتي ،حاشية
الصاوي على الشرح الصغير ،تحقيق :مصطفى وصفي( ،القاهرة :دار المعارف ،د/ت) د/ط ،ج ،2 :ص.574 :
وعليش محمد بن أحمد ،منح الجليل شرح مختصر خليل( ،بيروت :دار الفكر1409 ،هـ1989/م) د/ط ،ج،4 :
ص.100 :
((( ابن قدامة موفق الدين عبدهللا بن أحمد المقدسي ،الكافي في فقه اإلمام أحمد( ،بيروت :دار الكتب العلمية،
1414هـ1994 /م) ط ،1ج ،3 :ص .133 :وابن قدامة ،المغني ،ج ،7 :ص .432 :والبهوتي منصور بن يونس،
كشاف القناع عن متن اإلقناع( ،بيروت :عالم الكتب1403 ،هـ1983/م) د/ط ،ج ،5 :ص .298 :السيوطي
مصطفى بن سعد ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى( ،بيروت :المكتب اإلسالمي1415 ،هـ1994/م)
ط ،2ج ،5 :ص .422 :والمرداوي علي بن سليمان ،تصحيح الفروع ،تحقيق :عبدهللا التركي( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة1424 ،هـ2003 /م) ط ،1ج ،9 :ص .120 :والمرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ج:
 ،22ص.506 :
وقال بعض الحنابلة :تقع الثالث معاً ،فيقع بالمدخول بها وغيرها ثالث .وقال بعض آخر :يقع الثالث المعلقة ،فيقع
أيضا بالمدخول بها وغيرها ثالث .المردواي ،تصحيح الفروع ،ج ،9 :ص .120 :والمرداوي ،اإلنصاف في
معرفة الراجح من الخالف ،ج ،22 :ص.506 :
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شــافعية(((؛ منهــم أبــو بكــر اإلســماعيلي (ت371هـــ)((( ،وختنُــه أبــو عبــد
وهــو قــول بعــض ال َّ
(((
هللا الختــن (ت386هـــ)((( ،وأبــو نصــر ابــن الصبــاغ (ت477هـــ)  ،وإمــام الحرميــن الجوينــي
(ت478هـــ)((( ،وأبــو الحســن إِ ْل ِكيــا الهراســي (ت504هـــ)(((،
وشــرف الديــن ابــن أبــي عصــرون (ت585هـــ) وتلميــذه ضيــاء الديــن عثمــان بــن عيســى
(((.
صاحــب االســتقصاء (ت602هـــ)((( ،وتقــي الديــن الســبكي آخــراً (ت756هـــ)
المطلب الثَّالث :األدلَّة ومناقشتها
ســأقوم فــي هــذا المطلــب بذكــر أدلَّــة مــن قــال مــن الفقهــاء بعــدم وقــوع الطــاق مطلقـاً ،ومــن
قــال بوقــوع الطلقــة المنجــزة ،ومــن قــال بوقــوع ثــاث طلقــات ،مــع ذكــر مــا نوقــش بــه كل دليــل
حيــث وجــد.
أوالً أدلة من قال بصحة الدَّور وعدم وقوع الطالق:
 1.قــال أصحــاب هــذا الـرَّأي بأنَّــه ال يقــع الطَّــاق المنجــز وال المعلــق .ال يقــع المنجــز ألنَّ
ـف مــن أصلــه؛ إذ لــو وقــع المنجــز لوقــع ثــاث قبلــه
مــا أدَّى إثباتــه إلــى نفيــه فهــو منتـ ٍ
لوجــود ال َّشــرط؛ َّ
شــرط ،ولــو وقــع الثــاث قبلــه لمنــع وقــوع
ألن الجــزاء ال يتخلــف عــن ال َّ
((( الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص .224 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
وقال بعض الشافعية :يقع الثالث المعلقات المشروطة تقدمها وال تقع المنجزة التي أنشأها ،فكأنه قال :متى تلفظت
بأنك طالق فأنت طالق قبلها ثالثا ،فوقوع الثالث موقوف على لفظه ،وإن كان ال يقع بلفظه طالق منجّز ،وعلى
هذا سواء المدخول بها وغيرها .المنهاحي ،جواهر العقود ،ج ،2 :ص .120 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج:
ق على الفاسد
 ،4ص .520 :قال الشيخ أبو علي :وهذا رديء ال خروج له إال على مذهب من يحمل اللفظَ المطل َ
والصحيح جميعاً .الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص.286 :
((( البغوي ،التهذيب ،ج ،6 :ص .53 :والرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.116 :
((( الشيرازي ،المهذب ،ج ،3 :ص .40 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص .219 :والرافعي ،العزيز شرح الوجيز،
ج ،9 :ص.116 :
((( كما نقل األسنوي ،وذكر أن ما نقله الرافعي وتبعه عليه في الروضة من أنه يقول بوقع المنجزة خاصة غلط.
األسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص .403 402 :وقد سبق تفصل ذلك في المطلب السابق.
((( الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص .520 :وقد مر النقل عنه ترجيحه عدم وقوع الطالق .قال ابن حجر
الهيتمي :لعل كالمه اختلف كالشيخ أبي علي .ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.186 :
((( األسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص.403 :
((( الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( السبكي ،فتاوى السبكي ،ج ،2 :ص ،2 ،297 :ص .313 :والسبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،10 :ص:
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اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
الواحــدة مــن بعــده؛ إذ ال يزيــد الطَّــاق علــى الثَّــاث؛ فنفــى ك ّل واحــ ٍد مــن الطالقيــن
وقــوع اآلخــر إذ يلــز ُم مــن وقوعــه عــدم وقوعــه ،ومــا أدَّى إثباتُــه إلــى إســقاطه ســقط
شــرط فــا يقــع المشــروط ،وهــو المعلَّــق .وإذا كان كذلــك
إثباتُــه .وبمــا أنَّــه لــم يحصــل ال َّ
(((.
اســتدارت المســألة ،وســقطت مــن أصلهــا
بألــف فــي ال ِّذمــة
وهــذا قياســا ً علــى مــا قالــه اإلمــام ال َّشــافعي فيمــن ز َّوج عبــده مــن حــرَّة
ٍ
وضمنهــا الســيد عنــه ،ثــم بــاع الســيد منهــا زوجهــا بتلــك األلــف قبــل ال ُّدخــول ،لــم يص ـ ّح البيــع؛
َّ
ألن إثبــات البيــع يــؤدِّي إلــى إســقاطه فســقط إثباتُــه؛ ألنَّــه لــو ص ـ َّح ملكــت زوجهــا ،وإذا ملكــت
زوجهــا انفســخ النِّــكاح ،وإذا انفســخ النِّــكاح ســقط المهــر َّ
ألن الفســخ كان مــن جهتهــا قبــل ال ُّدخــول،
َّ
وإذا ســقط المهــر ســقط الثَّمــن َّ
ألن الثَّمــن هــو المهــر ،وإذا ســقط الثمــن بطــل البيــع .فأبطــل اإلمــام
(((.
البيــع حيــن أ َّدى تصحيحــه إلــى إبطالــه وثبوتــه إلــى نفيــه ،فكذلــك هاهنــا
ـأن مــا ذكــر صحي ـ ٌح فيمــا لــو ص ـ َّح هــذا التَّعليــق ،ولكـ َّ
نوقــش :بـ َّ
ـن هــذه الصيغــة ال تنعقــد
مــن أصلهــا(((؛ َّ
ألن مضمونــه وقــوع طلقــة مســبوقة بثــاث ،وهــو ممتن ـ ٌع فــي ال َّشــريعة ،فالــكالم
المشــتمل علــى ذلــك باطــل ،وإذا كان باطـاً لــم يلــزم مــن وقــوع المنجــز وقــوع المعلَّــق؛ ألنَّــه إنمــا
ً(((.
يلــزم ذلــك إذا كان التعليــق صحيح ـا
ـك طالقــي .وهــذا جمـ ٌع بيــن النقيضيــن؛
ـك طالقــي لــم يقــع عليـ ِ
ومضمونــه أيضـاً :إذا وقــع عليـ ِ
فإنَّــه إذا لــم يقــع ال َّشــرط لــم يقــع الجــزاء .وإذا وقــع ال َّشــرط لــزم الوقــوع .فلــو قيــل :ال يق ـ ُع مــع
(((.
ذلــك .لــزم أن يقــع وال يقــع ،وهــذا جمـ ٌع بيــن النقيضيــن
 2.يجــوز أن يعلَّــق الطَّــاق علــى صفــة ،ثــم يســقط حكمــه بصف ـ ٍة أخــرى ،والدليــل عليــه
ت طال ـ ٌ
ق ثالث ـاً ،ص َّحــت هــذه الصفــة ،ثــم يمل ـ ُ
ك
أنَّــه إذا قــال :إذا ح ـ َّل رأسُ ال َّشــهر فأن ـ ِ
(((.
ت طال ـ ٌ
ق قبــل انقضــاء الشــهر بيــوم
إســقاطها بــأن يقــول :أن ـ ِ

((( الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص .223 :والشيرازي ،المهذب ،ج ،3 :ص .40 :والجويني ،نهاية المطلب،
ج ،14 :ص .284 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .95 94 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
والرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .111 110 :وابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج،14 :
ص.82 :
((( الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .95 - 94 :والعمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.189 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.183 :
((( ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،ج ،3 :ص.317 :
((( الشيرازي ،المهذب ،ج ،3 :ص.40 :
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 3.كــون هــذا التعليــق مــن ال ُمحــال ال يوجــب ردّه ،بــل ال يجــوز ر ّده ،كمــا فــي التَّعليــق
بالمشــيئة ونحوهــا .فالقواعــد الكليَّــة والبراهيــن القويَّــة ناطق ـةٌ بقولــه وحاكم ـةٌ بحكمــه،
إن منــع الـدَّور مــن وقــوع الطَّــاق علــى فاعلــه دائمـا ً ال مانــع منــه عقـاً وال عرفـا ً
بــل َّ
ً(((.
وال شــرعا
َّ 4.
ـص عليــه المزنــي((( ،ولــكالم أكثــر األصحــاب،
إن القــول بوقــوع الطَّــاق مخالــفٌ لمــا نـ َّ
(((.
فكيــف يســوغ الفتــوى فــي المذهــب الشــافعي بمــا يخالــف كالمهــم؟
كمــا ذكــر القليوبــي بـ َّ
ـأن قــول المحلــي" :واختــار كثيـ ٌر مــن األصحــاب عــدم الوقــوع ،كمــا
اختــار كثيــ ٌر منهــم وقــوع المنجــز" :يــدلُّ علــى اســتواء القائليــن بالقوليــن ،ويقتضــي َّ
أن ق َّوتــه
كقـ َّوة القــول بوقــع المنجــز أو أقــوى؛ َّ
ألن اإلمــام الجوينــي ذكــر عــن عــدم الوقــوع أنــه عــن معظــم
(((.
األصحــاب
نوقــش بأنَّــه وإن كان أكثــر األصحــاب علــى ص َّحــة الـ َّدور ،ثـ َّم ص َّحــح ال َّشــيخان بطالنــه ،كان
الرجــوع إليهمــا واجب ـا ً متعيّن ـاً ،إذ المــدار عليهمــا فــي التَّرجيــح والمع ـ َّول عليهمــا فــي التَّصحيــح
(((.
أمـ ٌر الز ٌم وقــو ٌل جــاز ٌم
نوقــش بـ َّ
ـأن المعتمــد فــي المذهــب الشــافعي أنــه يجــوز لإلنســان أن يعمــل بالمســألة الســريجية
( ((.
لنفسه
ثانيا ً أدلة من قال بوقوع الطالق:
1.كــون هــذه المســألة فيهــا دور ،فــا يمكــن فيهــا وقــوع طــاق وال تخــرج الزوجــة مــن
شــرع؛ َّ
ألن النُّصــوص ناطقـةٌ بشــرعيَّة
عصمــة الــزوج إال بالمــوت ،فيــه تغييـ ٌر لحكــم ال َّ
{ل ُجنَــا َح َعلَ ْي ُكـ ْم إِنْ
ـان} [البقــرة ]229 :وقولــهَ :
الطَّــاق ،كقولــه تعالــى{ :الطَّـاَ ُ
ق َم َّرتَـ ِ
ضــوا لَهُـ َّ
ضـةً} [البقــرة ،]236 :وهــذا يــؤدِّي
طَلَّ ْقتُـ ُم النِّ َســا َء َمــا لَـ ْم تَ َم ُّســوه َُّن أَوْ تَ ْف ِر ُ
ـن فَ ِري َ

((( القليوبي ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ج ،3 :ص.359 358 :
((( الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص.95 :
((( األسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص.403 :
((( القليوبي ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ج ،3 :ص.358 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص184 :
 ،8ص.115 :

 .185وابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج:

((( القليوبي ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ج ،3 :ص.359 :
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اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
ـار ،فــي محــلٍّ
صــادر هنــا تصـ ُّ
إلــى رفعهــا((( .إذ الطَّــاق ال َّ
ـرفٌ شــرع ٌّي مــن مكلَّـ ٍ
ـف مختـ ٍ
(((.
ـح ،فيجــب أن يقــع ،كمــا لــو لــم يعقــد هــذه الصِّفــة
ـكاح صحيـ ٍ
لنـ ٍ
نوقــش بــأن ال تغييــر فيــه لحكــم ال َّشــرع ،إذ ال يضــرُّ رفـ ُع شــرعيَّة الطَّــاق علــى واحـ ٍد اختــار
لنفســه ذلــك فألــزم نفســه بــه ،كمــا لــو قــال :كلَّمــا تز َّوجْ ـ ُ
ـت امــرأةً فهــي طالــق؛ فإنَّــه صحيـ ٌح عنــد
(((.
الحنفيَّــة ،وإن كان فيــه سـ ُّد بــاب النِّــكاح المشــروع
2.أجمعــت األمــة مــن الصحابــة والتابعيــن وأئمــة الســلف علــى َّ
أن طــاق المكلــف واقــع(((،
(((.
لــذا قــال الدارقطنــي :خــرق القائــل بــه اإلجمــاع
يمكــن أن تناقــش دعــوى اإلجمــاع ،بــأن اإلجمــاع الحاصــل هــو علــى وقــوع الطــاق إذا
لــم يُســبق بالتعليــق بال ـ َّدور((( ،أمــا المســبوق بذلــك فــا إجمــاع فيــه ،بدليــل َّ
أن كثيــراً مــن أئ َّمــة
(((.
ال َّشــافعية قالــوا بصحــة الــ َّدور وعــدم وقــوع الطــاق
ق أم ـ ٌر مشــرو ٌ
3.الطــا ُ
ـكاح إال ويمكــنُ فيــه الطَّــاق ،فالقــول
ع فــي ك ِّل نــكاح ،ومــا مــن نـ ٍ
بانســداد بــاب الطَّــاق قــو ٌل باط ـ ٌل يشــبه مذهــب النَّصــارى أنــه ال يتمكــن ال ـ ّزوج مــن
(((.
إيقــاع الطــاق علــى زوجتــه م ـ َّدة عمــره
نوقــش بأنَّــه ال ينسـ ُّد بــه بــاب الطَّــاق((( ،عنــد القائليــن بصحــة الــدور فــي هــذه المســألة ،كمــا
يتَّضــح ذلــك فــي المطلــب التَّالــي.
((( ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،4 :ص.29 :
((( القدوري ،التجريد ،ج ،10 :ص .4828-4829 :واألنصاري ،أسنى المطالب ،ج ،3 :ص .319 :وابن قدامة،
المغني ،ج ،7 :ص.433 :
((( ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،3 :ص.293 :
((( كما ذكر الكرماني في جواهر الفتاوى ،ونقله عنه :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص .229 :وابن عابدين محمد
أمين بن عمر ،منحة الخالق على البحر الرائق( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د/ت) ط ،2ج ،3 :ص.293 :
((( ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص.115 :
((( إذ هو اإلجماع المنصوص عليه في الكتب التي عنيت بنقل اإلجماع ،ينظر :ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد
األندلسي ،مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د/ت) ط ،1ص:
 .71وابن القطان علي بن محمد ،اإلقناع في مسائل اإلجماع ،تحقيق :حسن فوزي الصعيدي (القاهرة :الفاروق
2004م) ط ،1ج ،2 :ص.32 :
الحديثة للطباعة والنشر1424 ،هـ
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص.229 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.183 :
((( الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص.284 :
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إن القــول بعــدم الوقــوع فيــه تغيي ـ ٌر لحكــم اللغــة؛ َّ
َّ 4.
ألن األجزيــة تنــزل بعــد ال َّشــرط أو
(((
َّ
َّ
ً
معــه ،ال قبلــه  ،وهنــا علــق الثــاث بوقــوع الواحــدة ،فصــار وقــوع الواحــدة شــرطا فــي
وقــوع الثَّــاث ،وال يجــوز تق ـ ُّدم المشــروط علــى ال َّشــرط ،ولــو جــاز ذلــك لبطــل كونــه
(((.
شــرطا ً فيــه .وتق ـ ُّدم المشــروط محــا ٌل ال يقولــه عاقــل
أن المشروط ال يقع قبل وجود ال َّشرط ،ونقولَّ :
نوقش :بأنا نسلم َّ
إن الطَّالق ال يقع إال بعد وقوع
َّ
الطَّلقة الواحدة ،فإذا وقعت وقع الثالث بعد وقوعها ،وإنَّما يستند الوقوع إلى الوقت المتقدِّم على
بشهر ،ثم قدم بعد شهر؛ َّ
ت طال ٌ
فإن الطالق يقع
القدوم
ق قبل
مقتضى شرطه؛ كقوله :إذا قدم زي ٌد فأن ِ
ِ
ٍ
(((.
بشهر قبل القدوم
حين قدومه لوجود ال َّشرط ،و ُوقِّتَ الوقوع
ٍ
قــال األســنوي :تعليــل الرافعــي بعــدم وقــوع المعلَّــق بـ َّ
ـأن الجــزاء ال يســبق ال َّشــرط باطـلٌ ،فإنَّــه
ت طالـ ٌ
ق قبلهــا طلقتيــن،
ـك فأنـ ِ
قــد نــصَّ فــي مســائل علــى عكســه . ..فإنَّــه قــال أنَّــه إذا قــال :إذا طلَّقتـ ِ
(((.
وهــي مدخــو ٌل بهــا ،وطلَّقهــا ،وقعــت الطَّلقتــان المعلَّقتان
إن فيــه تغيي ـ ٌر لحكــم العقــل؛ َّ
َّ 5.
ألن مدخــول أداة ال َّشــرط ســبب ،والجــزاء مســببٌ عنــه،
وال يعقــل تقــدم المســبب علــى الســبب ،فــكان قولــه "قبلــه" لغــواً ،فبقــي الطــاق جــزا ًء
(((.
للشــرط غيــر مقيَّــد بالقبليَّــة
أجــاب صاحــب البحــر بـ َّ
ـأن فيــه نظــر؛ ألنَّــه ينتقــض بقولــه تعالــى{ :ومــا بِ ُكــم مــن نِعمـ ٍة فمــنَ
هللا} [النحــل ]53 :فـ َّ
ـإن األ َّول
عـ َّز وجـلَّ ،-وليــس األ َّول ســببا ً للثاني،
استقرار النعمة بالمخاطبين ،والثاني كونها من هللا
بــل األ َّول فــرع للثَّانــي .وقــال الرَّضــي :ال يلــزم مــع الفــاء أن يكــون األول ســببا ً للثَّانــي ،بــل الــازم
أن يكــون مــا بعــد الفــاء الزمـا ً لمضمــون مــا قبلهــا كمــا فــي جميــع صــور ال َّشــرط والجــزاء ،ففــي
قولــه تعالــى{ :ومــا بِ ُكــم ِمــن نعمــ ٍة ف ِمــنَ هللا} [النحــل ]53 :كــون النعمــة منــه الزم حصولهــا
معنــى ،وال يغرنَّــك قــول بعضهــم َّ
إن الشــرط ســببٌ فــي الجــزاء ا .هـــ .وحينئ ـ ٍذ فــا يلغــو قولــه
(((.
"قبلــه" لعــدم المنافــاة

((( ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،4 :ص.29 :
((( الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .95 :والسبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،2 :ص.64 :
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص.86 :
((( األسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص.404 :
((( ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،4 :ص.29 :
((( ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،3 :ص.293 :
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لكــن ر َّد ذلــك صاحــب النهــر فقــال :فيــه نظـ ٌر مــن وجهيــن :األ َّول :مــا قالــه الرضــي إنَّمــا هــو
مذهــب النُّحــاة . ..والثَّانــيَّ :
إن بطــان تقـ ُّدم ال َّشــيء علــى شــرطه ضــرورةٌ؛ ألنَّــه موقـ ٌ
ـوف عليــه،
(((.
فــا يحصــل قبلــه
وتعقبــه ابــن عابديــن بـ َّ
ـأن أ َّول هذيــن الوجهيــن مؤيِّـ ٌد لــكالم صاحــب البحــر فــي دعــواه عــدم
ً
ً
لــزوم كــون مدخــول أداة ال َّشــرط ســببا والجــزاء مســببا عنــه ،إذ المــراد هنــا بال َّشــرط الواقــع بعــد
(((.
األداة ال َّشــرط النَّحــوي ال ال َّشــرعي
 6.لفــظ ال ـدَّور يشــتمل علــى ال ُمحــال ،فوجــب إلغــاؤه .وذلــك َّ
ت
ـك فأن ـ ِ
ألن قولــه "إن طلَّقتُـ ِ
طال ـ ٌ
ق قبلــه ثالث ـاً" تعليــق "ثــاث" موصــوف بقبليَّــة رابــع ،ووقــوع ثــاث موصوفــة
َّ
بقبليَّــة رابــع فــي حـ ِّ
ق المدخــول بهــا ُمحــال ،وكــذا وقــوع الطــاق موصــوف بالتقـ ُّدم علــى
طــاق آخــر فــي حـ ِّ
ق غيــر المدخــول بهــا ُمحــال ،وإذا كان كذلــك وجــب أن يبطــل تعليقــه
ت طالـ ٌ
ق طلقــة قبــل طلقــة ،ال
كمــا يبطــل تنجيـ ُزه ،فإنَّــه لــو قــال لغيــر المدخــول بهــا :أنـ ِ
يعتبـ ُر كالمــه ،وال تقــع طلقتــان ،وكــذا تصحيــح الـ َّدور يلــزم منــه تمليــك أربــع طلقــات،
(((.
وهــو ُمحــال؛ فــا يصــار إليــه
 7.تصحيــح الـ َّدور ال احتيــاط فيــه ،وإنَّمــا االحتيــاط فــي بطالنــه ،إذ لــو كان فــي تصحيحــه
(((.
احتيــاطٌ لــم يبالــغ العلمــاء فــي ذ ِّمــه وتخطئــة القائليــن بــه
 8.أصبــح القــول بتصحيــح الـ َّدور وســيلةً وحيلـةً للتخلُّــص مــن وقــوع الطَّــاق ممــن صــدر
(((.
منه هــذا التَّعليــق
 9.الطَّــاق ُشــرع لمصلحــة التَّخلُّــص بــه مــن المــكاره الدِّينيَّــة وال ُّدنيويَّــة ،كأن عجــز الـ َّزوج
عــن إقامــة حقــوق ال َّزوجــة أو كان ال يشــتهيها ،فلــو لــم يقــع طــاق ال ـ َّدور لفاتــت هــذه
(((.
الحكمــة ،فــا يجــوز ذلــك بمجـرَّد الـرَّأي والتَّحكــم
	َّ 10.
إن القــول بص َّحــة ال ـ َّدور يج ـ ِّرئ عــوام النَّــاس علــى الكــذب والباطــل ،إذ مــن يســمعُهم
((( ابن نجيم سراج الدين عمر بن إبراهيم ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،تحقيق :أحمد عزو عناية( ،بيروت :دار
الكتب العلمية1422 ،هـ2002 /م) ط ،1ج ،2 :ص.340 :
((( ابن عابدين ،منحة الخالق ،ج ،3 :ص.293 :
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.116 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.184 :
((( من تعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة على اإلحكام .القرافي ،اإلحكام ،ص.136 :
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص .229 :وابن قدامة ،المغني ،ج ،7 :ص.433 :
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ـن صدقهــم؛ لظنِّــه أنَّــه ال يتج ـرَّأُ أح ـ ٌد علــى الحلــف بــه كاذب ـا ً
يحلفــون بالطَّــاق يظـ ُّ

(((.

	َّ 11.
ـكام ثابتــة ،بعضُهــا بنــصِّ
إن القــول بص َّحــة الـ َّدور فــي هــذه المســألة يــؤدِّي إلــى قطــع أحـ ٍ
القــرآن وبعضُهــا بنــصِّ ال ُّسـنَّة وبعضُهــا بإجمــاع األئ َّمة.
فمــن ذلــك َّ
أن اإلجمــاع علــى اســتقرار المهــر بالــوطء((( ،فمتــى قــال لمــن لــم يدخــل بهــا :متــى
ت طال ـ ٌ
ـهر ،ومضــت ،ث ـ َّم وطئهــا .فــإن قلتــم ال يســتقرُّ
ـك عل ـ َّ
ي فأن ـ ِ
اســتق َّر صداقُـ ِ
ق قبلــه ثالث ـا ً بشـ ٍ
َّ
َّ
صــداق ،وإذا تشــطر قبــل
المهــر خالفتــم اإلجمــاع ،وإن قلتــم يســتقرُّ طلقــت قبلــه بشــهر وتشــطر ال ِّ
الدخــول لــم يســتق ّر بــه ،وإذا لــم يســتقر بــه لــم تطلــق ،وإذا لــم تطلــق بقــي يطؤهــا مـ َّدة وال يســتقرُّ
(((.
صداقهــا
أن اإلجمــاع انعقــد مــن األ َّمــة َّ
ومنــه َّ
أن المــرأة تســتح ُّ
ق النَّفقــة بالتَّمكيــن((( ،فلــو قــال لهــا
ت طالـ ٌ
ـهر ،ثـ َّم م َّكنتــه فوطئهــا.
ـك النَّفقــة علـ َّ
ي وطالبتِنــي بهــا فأنـ ِ
الـ َّزوج :إذا ثبــتَ لـ ِ
ق قبلــه ثالثـا ً بشـ ٍ
إن قالــوا :ال تســتح ُّ
ق النَّفقــة فقــد خالفــوا اإلجمــاع ،وإن قالــوا :تســتحقُّها وال تطالــبُ بهــا ف ُمحــال؛
ق ثابـ ٌ
ـت لهــا بــا تأجيــل ،والمســتح ّ
ألن الح ـ َّ
َّ
ق عليــه قــاد ٌر علــى اإليفــاء ،فالمن ـ ُع مــن المطالبــة ال
ـهر؛ فــا تثبـ ُ
ـت
وجــه لــه ،وإن قالــوا تســتحقُّها وتُطالِــبُ بهــا ،فــإذا طالبتــه طلقــت قبــل ذلــك ثالثـا ً بشـ ٍ
ـع الطَّــاق ،فلــزم
لهــا النَّفقــة ،وإذا لــم تثبــت لهــا لــم تملِــك المطالبــة ،وإذا لــم تصـ َّح مطالبتُهــا لــم يقـ ِ
(((.
بقاؤهــا معــه فــي طاعتــه مـ َّدة مــن غيــر نفقــة ،وهــو ُمحــال
ص َّحــةَ
	َّ 12.
إن القــول بصحَّــة الــ َّدور مخالــفٌ للقواعــد الشَّــرعيَّة :فمــن قواعــد ال َّشــرع ِ
شــرط مــع المشــروط؛ َّ
ألن حُكمــه إِنَّمــا يظهــر فيــه ،ف َشــرطٌ ال يصــحُّ اجتماعــه
اجتمــاع ال َّ
(((
مــع مشــروطه ال يَصــحُّ أن يكــون فــي ال َّشــرع شــرطا ً  ،ومــن قواعــد ال َّشــرع َّ
أن اللفــظ
شــرع ألنَّــه
شــرع وبيــن غيــره ،حمــل علــى المعهــود فــي ال َّ
إذا دار بيــن المعهــود فــي ال َّ
ت طالـ ٌ
ق ،فإنــا نحملــه علــى ال َّ
صــاة الشــرعيَّة دون
ت فأنـ ِ
الظَّاهــر .كمــا لــو قــال :إن صليـ ِ
ال ُّدعــاء ،وكذلــك نظائــره ،ومــن قواعــد ال َّشــرع َّ
أن مــن تصــ َّرف فيمــا يملــك وفيمــا ال
(((.
تصرفــه فيمــا يملــك دون مــا ال يملــك
يملــك نفــذ
ُّ
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.180 :
((( ابن القطان ،اإلقناع في مسائل اإلجماع ،ج ،2 :ص.21 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.189 :
((( ابن القطان ،اإلقناع في مسائل اإلجماع ،ج ،2 :ص.55 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.189 :
((( القرافي ،اإلحكام ،ص .136 :وينظر :الخرشي ،شرح مختصر خليل ،ج ،7 :ص.163 :
((( القرافي ،الفروق ،ج ،1 :ص.75 :
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

305

يجية يف َّ
الطالق  -در ٌ
فقهية ( )281 - 333
اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
ـك" إ َّمــا أن يُحمــل علــى اللفــظ أو علــى المعنــى الــذي هــو التَّحريــم؛ فــإن حُمــل
فقولــه" :إن طلَّقتُـ ِ
علــى اللفــظ فهــو خــافُ الظَّاهــر والمعهــود فــي ال َّشــرع ،وهــو مخالـ ٌ
ـف للقاعــدة الثانيــة .وإن حُمــل
علــى التَّحريــم وأبقينــا التعليــق علــى صورتــه تعـ َّذر اجتمــاع ال َّشــرط مــع مشــروطه ،فيلــزم مخالفــة
القاعــدة األولــى ،فيســقط مــن الثَّالثــة المتقدِّمــة التــي هــي المشــروط مــا بــه وقــع التَّبايــن ،فــإن
ألن اثنتيــن تجتمعــن مــع واحــدة ،أو أوقــع اثنتيــن أســقطنا اثنتيــن َّ
أوقــع واحــدةً أســقطنا واحــدةً َّ
ألن
واحــدة تجتمــع مــع اثنتيــن ،فــإذا أســقطنا المنافــي وجــب أن يلزمــه الباقــي؛ فتكمــل الثــاث .فمــن قال
المرأتــه وامــرأة جــاره :أنتُمــا طالقتــان ،تطلـ ُ
ق امرأتــه وحــده ،أو :عبـدُه وعبـ ُد زيـ ٍد ُحـرَّان ،يعتــق
عبـدُه وحــده ،فينفـ ُذ تصرُّ فــه فــي جميــع مــا يمل ُكــه ممــا يتناولــه لفظــه ،كذلــك هــا هنــا الــذي ينافــي بــه
ال َّشــرط ال يملكــه شــرعا ً للقاعــدة األولــى ،فســقطَ كامــرأ ِة الغيــر وعبـ ِده ،وينفـ ُذ تصرُّ فــه فيمــا يمل ُكــه
(((.
ممــا تناولــه لفظُــه ،فيلز ُمــه جميــع الباقــي بعــد إســقاط المنافــي ،فيلزمــه الثَّــاث للقاعــدة الثَّالثــة
ـافعي علــى َّ
أن مــن حُجــر عليــه بســف ٍه ،وكان ِمطالقـاً ،ال يــزاد
	 13.نــصَّ فقهــاء المذهــب ال َّشـ ِّ
ً
لــه علــى زوج ـ ٍة واحــد ٍة ،وإنَّمــا يُس ـرَّى باإلمــاء ،ولــو كان ال ـ َّدور صحيح ـا فــي المســألة
(((.
ال ُّســريجيَّة لقالــوا نعلِّمــه صيغــة الـ َّدور؛ لئــا يهلــك مالــه بالتَّســري
استدل من قال بوقوع المنجز فقط إضافة إلى ما سبق:
1.إنَّ وقــوع المعلَّــق مســتحي ٌل لفظــاً :إذ َّ
عليــك طالقــي" شــرطٌ،
إن قولــه" :متــى وقــع
ِ
ت طالـ ٌ
شــرط حتــى
ق قبلــه" جــزا ٌء ،والجــزاء يجــب أن يكــون مرتَّبـا ً علــى ال َّ
وقولــه" :فأنـ ِ
يصــ َّح النظــم ،فأ َّمــا إذا كان ســابقا ً عليــه فــا يكــونُ الــكالم منتظمــاً .كمــا لــو قــال :إن
ك قبــل أن تجــيء ،لــم يكــن كالمــا ً
جئتنــي أكرمتُــكَ ،كان صحيحــاً ،ولــو قــال :أكرمتُــ َ
صحيح ـاً .وبمــا أنَّــه جعــل الجــزاء قبــل ال َّشــرط ،وهــو ال يتق ـ َّدم عليــه يلغــو التَّعليــق.
كمــا َّ
أن الجــزاء إذا ُرتّــب علــى ال َّشــرط ترتَّــب عليــه ،وال يترتَّــب ال َّشــرط علــى الجــزاء فــي
وضــع الــكالم ،فيجــبُ علــى هــذا المقتضــى تحقيــ ُ
ق ال َّشــرط والنَّظــر فــي الجــزاء ،فــإن أمكــن
ُســر انحصــر علــى الجــزاء ،فأ َّمــا أن ينعطــف الجــزاء علــى
إمضــاؤه أُمضــي ،وإن كان مــن ع ٍ
(((.
ال َّشــرط فبعي ـ ٌد عــن وضــع الــكالم

((( القرافي ،الفروق ،ج ،1 :ص .75 :وينظر :ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري ،تبصرة الحكام
في أصول األقضية ومناهج األحكام( ،مصر :مكتبة الكليات األزهرية1406 ،هـ1986 /م) ط ،1ج ،1 :ص.79 :
والطرابلسي أبو الحسن عالء الدين علي بن خليل ،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام( ،دار الفكر،
د/ت) د/ط ،ص.29 :
((( الرملي ،نهاية المحتاج ،ج ،6 :ص.264 :
((( السبكي ،فتاوى السبكي ،ج ،2 :ص.299 :
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نوقــش بـ َّ
ـل
ـأن ال َّشــرط فــي اللفــظ ال يُشــترطُ تق ُّدمــه لقولــه تعالــى{ :إن كان قمي ُ
صــه قُــ َّد مــن قُبُـ ٍ
َّ
َّ
ص َدقَــت} [يوســف .]26 :وأ َّمــا فــي الحقيقــة والحُكــم فيعـ ّم ،وهــو هنــا الزمــان الــذي قبــل الطــاق
ف َ
(((.
ت طالـ ٌ
ـهر
المنجــز لمــا د َّل عليــه الــكالم ،كمــا فــي قولــه :إن قــام زيـ ٌد فأنـ ِ
ق قبلــه بشـ ٍ
2.إنَّ وقــوع المعلَّــق مســتحي ٌل معنــى :إذ المشــروط ال يثبــت قبــل شــرطه ،فــإذا أوقعنــا الــذي
(((.
قبلــه ،فقــد ق َّدمنــا المشــروط على ال َّشــرط
منتــف؛ ألنَّهمــا ال يجتمعــان هنــا،
3.إمــكان الجمــع بيــن الجــزاء والشَّــرط شــرطٌ ،وهــو
ٍ
فيكونــان كالمتضا َّديــن؛ فــا يوجــدان؛ فــا يرتبــط أحدهمــا باآلخــر ،وإذا انتفــى الرَّبــط
(((.
بطــل التَّعليــق؛ فيصي ـ ُر وجــودُه كعدمــه وكأنَّــه لــم يقــع ،وإذا بطــل التَّعليــق وقــع المنجــز
َّ 4.
إن التَّعليــق صــاد ٌر مــن أهلــه فــي محلِّــه ،فوجــب إعمالــه إال فــي القــدر المســتحيل ،وهــو
ث قبــل طلقــة أخــرى ،فيبطـ ُل منــه مــا اقتضــى ال ُمحــال لعــدم إمــكان تصحيحــه
وقــوع ثــا ٍ
(((
شــرعاً ،ويصــحُّ فيمــا عــداه عم ـاً بالمقتضــي للص َّحــة ال َّســالم عــن ال ُمعــارض  ،فيقــع
(((.
المنجــز الــذي هــو طــا ٌ
ق ممــن يملـ ُ
ك الطَّــاق أوق َعــه علــى زوجتــه
5.لــو وقــع المعلَّــق لــم يقــع المنجــز لزيادتــه علــى المملــوك ،وإذا لــم يقــع المنجــز لــم يقــع
المعلَّــق ألنَّــه مشــروطٌ بــه ،فوقوعــه ُمحــالٌ .بخــاف وقــوع المنجــز؛ إذ قــد يتخلَّــف
ـالم بعتــق غانـ ٍـم ،ث ـ َّم أعتــق غانم ـا ً
الجــزا ُء عــن ال َّ
شــرط بأســباب .كمــا لــو علَّــق عتــق سـ ٍ
فــي مــرض موتــه ،وال يفــي ثلـ ُ
ـث مالــه إال بأحدهمــا ،فإنَّــه ال يُقــرع بينهمــا ،بــل يتعيَّــن
(((.
ـن للميــت ،ثبــت النَّســب دون اإلرث
عتــق غانــم .وشــبه هــذا بمــا لــو أق ـ َّر األخ بابـ ٍ
ـح للفــرق الواضــح ،مــن َّ
نوقــش بـ َّ
أن العتــق يرتكــبُ فيــه
ـأن قياســه علــى العتــق غيــر صحيـ ٍ
ـوف ال َّشــارع إليــه ،وأيض ـا ً لمــا يلــزم فيــه مــن إرقــاق حــرٍّ يجيــز
مــا ال يرتكــبُ فــي غيــره؛ لتشـ ُّ

((( السبكي ،فتاوى السبكي ،ج ،2 :ص.299 :
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص .85 :وينظر :الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص.284 :
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص .83 :والمنهاجي ،جواهر العقود ،ج ،2 :ص.120 :
((( السبكي ،فتاوى السبكي ،ج ،2 :ص.298 :
.5 2 0
((( ابن الدهان ،تقويم النظر ،ج ،4 :ص .231 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص519 :
وابن مفلح أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدهللا ،المبدع في شرح المقنع( ،بيروت :دار الكتب
العلمية1418 ،هـ1997 /م) ط ،1ج ،6 :ص.376 :
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه ،ج ،14 :ص .85 :واألنصاري ،أسنى المطالب ،ج ،3 :ص .319 :والشربيني ،مغني
المحتاج ،ج ،4 :ص.519 :
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

307

يجية يف َّ
الطالق  -در ٌ
فقهية ( )281 - 333
اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
المالــك حريَّتــه

(((.

ونوقــش أيضـا ً بـ َّ
ـن للميــت بأنَّــه يثبــت بــه النَّســب دون اإلرث
ـأن قياســه علــى إقــرار األخ بابـ ٍ
(((.
بأنَّــه قيــاسٌ مــع الفــارق؛ َّ
ألن هــذا دو ٌر شــرع ٌّي وفــي المســألة ال ُّســريجية الــدور جعلـ ّي
 6.لــو صـ َّح هــذا التَّعليــق للــزم منــه ُمحــال ،وهــو تمليـ ُ
ك أربــع طلقــات؛ ألنَّــه علَّــق ثــاث
ت علــى وجــود طلقــة ،والثَّــاث غيــر تلــك الواحــدة ،فـ َّ
ـإن ال َّشــرط غيــر الجــزاء ،وال
طلقــا ٍ
ـح التَّعليــق ،وهنــا ال يملكهمــا؛
بـ َّد أن يكــون ال َّ
شــرط والجــزاء كالهمــا مملــوكان لــه ليصـ َّ
(((.
فيلغــو ،ويقــع المنجــز
نوقــش بـ َّ
ـأن الطلقــة المعلَّــق عليهــا ال يشــترط أن تكــون مملوكــة ،بدليــل أنَّــه يمكــن وقوعهــا
ـك فعبــدي حـ ٌّر ،ثـ َّم فســخ نكاحهــا ،ثـ َّم تز َّوجهــا وطلَّقهــا فإنَّــا
ـكاح آخــر ،كمــا لــو قــال :إن طلَّقتُـ ِ
فــي نـ ٍ
نحكــم بعتــق عبــده ،كمــا يتبيَّــن أنَّهــا ال يشــترط أن تكــون مملوكــة فــي ال َّشــروط التــي يعلَّــق عليهــا
(((.
الطَّــاق ،كالضــرب والدخــول وغيرهمــا
َّ 7.
ع وهــو أضعــف ،إذ المعلــق يفتقــر إلــى
إن الناجــز أصــ ٌل وهــو أقــوى ،والمعلَّــق فــر ٌ
(((.
المنجــز مــن غيــر عكــس ،فلــم يجــز أن يكــون أضعفهمــا رافعــا ً ألقواهمــا
 8.أنَّــه زو ٌج مكلَّ ٌ
ــف باشــر إيقــاع الطَّــاق مختــاراً؛ فوجــب أن يقــع مــا باشــره ،وال يقــ ُع
الطَّــاق المعلَّــق قبلــه؛ ألنَّــه ال يقــع إال بعــد وقــوع المباشــر ،ووقوعــه يوجــبُ ارتفــاع
الطَّــاق المباشــر ،والطَّــاق ال يرتفــع بعــد وقوعــه((( ،وألنَّــه لــو قــال لهــا :إذا انفســخ
ت طال ـ ٌ
ق قبلــه ثالث ـاً ،ث ـ َّم ارت ـ َّد أو أحدهمــا ،أو اشــتراها ..لوقــع الفس ـ ُخ ولــم
ـك فأن ـ ِ
نكا ُحـ ِ
(((.
تطلــق الثَّــاث قبلــه ،كذلــك هــذا مثلــه
نوقــش :بأنــه منتقــضٌ بالثَّــاث المعلقــة بالصِّفــة؛ فإنَّــه قــد أوقعهــا وهــو زو ٌج مكلَّـ ٌ
ـف مختــارٌ،

((( القليوبي ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ج ،3 :ص.359 :
((( الجمل سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري ،حاشية الجمل( ،بيروت :دار الفكر ،د/ت) د/ط ،ج،4 :
ص.373 :
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص.116 :
((( السبكي ،فتاوى السبكي ،ج ،2 :ص.300 :
((( الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص .224 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص.95 :
((( الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص.224 :
((( العمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.219 :
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ولــم تقــع .وأ َّمــا الفســخ :فإنَّمــا وقــع؛ َّ
ألن إثباتُــه ال يــؤدِّي إلــى إســقاطه ،بخــاف الطَّــاق

(((.

َّ 9.
إن مــا قبــل ال َّزمــان الــذي يتلفــظ فيــه بالطَّــاق زمـ ٌ
ـاض ،وال ـ َّزوج ال يملــك إيقــاع
ـان مـ ٍ
َّ
َّ
ت
الطــاق فــي الزمــان الماضــي ،إذ ال يتص ـ َّور وقــوع الطــاق فيــه ،حتَّــى لــو قــال :أن ـ ِ
(((.
طال ـ ٌ
ق أمــس ،يقــع فــي الحــال
إذ َّ
إن صحــة هــذا الطَّــاق رفــع االســتباحة ،والـ َّزوج يملــك رفــع االســتباحة فيمــا يســتقبل ،وال
يملــك رفعهــا فــي الماضــي؛ َّ
ألن اســتباحة الماضــي قــد عدمــت ،فــا يصــحُّ رفعهــا ،فــإذا ثبــت هــذا
(((.
لــم يكــن فــي إيقــاع الطَّــاق إســقاطه؛ َّ
ألن الطــاق الواقــع باليميــن ال يتقـ َّدم عليــه وإنَّمــا يقــع بعــده
نوقــش :بـ َّ
صفــة ،وعقــد الصِّ فــة
ـأن وقــوع الطَّــاق هنــا إنَّمــا كان بعــد اإليقــاع؛ ألنَّــه عقــد ال ِّ
ت طالـ ٌ
إيقــا ٌ
ق
ت الصِّفــة وقــع الطَّــاق بذلــك اإليقــاع المتقـدِّم؛ بدليــل قولــه :أنـ ِ
ع للطَّــاق ،فــإذا وجــد ِ
ق فــي ال َّشــهر الماضــي؛ فـ َّ
ـإن ذلــك إيقــا ٌ
ت طالـ ٌ
ـان
ـاف قولِــه :أنـ ٍ
ـهر؛ بخـ ِ
ع فــي زمـ ٍ
قبــل موتــي بشـ ٍ
(((.
متق ـدِّم
استد َّل من قال بوقوع ثالث طلقات إضافةً إلى ما سبق:
1.ال يكــون امتنــاع وقــوع الثَّالثــة ألنَّهــا فــي حـ ِّ
ق المطلَّقــة رابعــة مانعـا ً مــن وقــوع ما ســواها
ت طالـ ٌ
ق أربعـاً ،طلقــت
ت الـ َّدار فأنـ ِ
إذا كان وقوعــه ممكنـاً ،كمــن قــال لزوجتــه :إذا دخلـ ِ
بدخــول الـ َّدار ثالثـاً ،ولــم يكــن امتنــاع وقــوع الرَّابعــة مانع ـا ً مــن وقــوع الثَّــاث ،كذلــك
(((.
فــي مســألتنا
َّ 2.
إن الشَّــرط ال بــ ّد أن يجامــع المشــروط وإال ألغــي ،وفــي الحكــم بعــدم لــزوم الطَّــاق
مخالفــة للقواعــد ال َّشــرعية .ولــذا فقولــه" :قبلــه" كالعــدم ال يعتبــر ،وهــو ملغــى ألجــل أن
(((.
تحصــل المجامعــة ،وحينئ ـ ٍذ إذا طلَّقهــا واحــدة لــزم الثَّــاث
َّ 3.
إن ال َّزوجــة متَّصفــة بالح ـ ِّل إلــى زمــان حصــول المعلَّــق عليــه ،وفــي زمــان حصولــه
ِّ
َّ
قــد مضــى الزمــان المعبَّــر عنــه بـــ "قبلــه" ،والماضــي ال يعــود فــا ترتفــع فيــه الحليَّــة،
((( العمراني ،البيان ،ج ،10 :ص.220 :
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه ،ج ،14 :ص .84 :والمنهاجي ،جواهر العقود ،ج ،2 :ص .120 :وابن قدامة ،المغني،
ج ،7 :ص.432 :
((( القدوري ،التجريد ،ج ،10 :ص.4829 :
((( ابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص.86 :
((( الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،10 :ص.224 :
((( الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،4 :ص.153 :
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وحينئ ـ ٍذ فالثَّــاث تلــزم بعــد مضيِّــه ،ويلغــى قولــه "قبلــه"

(((.

الصفــة ،ووقــع الطَّــاق،
 4.إنَّــه وصــف الطَّــاق المعلَّــق بمــا يســتحيل وصفــه بــه ،فلغــت ِّ
ت طالـ ٌ
ق طلقـةً ال تُنقِــص عــدد طالقــك ،أو ال تلزمــك .أو قــال لآليســة:
كمــا لــو قــال :أنـ ِ
ق لل ُّسـنَّة .أو قــال :للبدعــة .وبيــان اســتحالته؛ َّ
ت طالـ ٌ
أن تعليقــه بال َّشــرط يقتضــي وقوعــه
أنـ ِ
بعــده؛ َّ
ألن ال َّشــرط يتق ـ َّدم مشــروطه ،ولذلــك لــو أطلــق لوقــع بعــده ،وتعقيبــه بالفــاء فــي
ت طال ـ ٌ
ق .يقتضــي كونــه عقيبــه ،وكــون الطــاق المعلــق بعــده قبلــه ُمحــال ال
قولــه :فأن ـ ِ
َّ
َّ
ت طالـ ٌ
ق
ـك فأنـ ِ
يصــحُّ الوصــف بــه ،فلغــت الصِّفــة ووقــع الطــاق ،كمــا لــو قــال :إذا طلقتُـ ِ
(((.
ثالثـا ً ال تلزمــك
5.ك ُّل مــا أدَّى ثبوتــه لنفيــه كان منتفيـاً ،والــذي يــؤدِّي إثباتُــه إلــى نفيــه مــا زاد علــى تمــام
الثَّــاث ،فوجــب أن يقــع تمــام الثَّــاث((( ،واحــدة بالتنجيــز واثنتــان بالتعليــق؛ َّ
ألن المنجــزة
إذا وقعــت حصــل شــرط وقــوع الثَّــاث ،إال َّ
أن الطَّــاق ال يزيــد علــى الثَّــاث؛ فيقــع مــن
ت طال ـ ٌ
ق ثالث ـاً ،ويطــرح
ـك فأن ـ ِ
المعلــق تمــام الثَّــاث ،ويصيــر كمــا لــو قــال :إذا طلَّقتُـ ِ
قولــه" :قبلــه"َّ ،
ت
فــإن االســتحالة تجــيء منــه((( ،ويؤيِّــد هــذا تأييــداً واضحــا ً فــي :أنــ ِ
ق أمــس ،مســتنداً إليــه ،حيـ ُ
طالـ ٌ
ـن
ـث قالــوا :إنَّــه اشــتمل علــى ممكـ ٍ
ومستحيل ،فألغينا المستحيل وأخذنا بالممكن
ٍ

(((.

6.قــال فقهــاء المالكيــة بـ َّ
ـأن النَّقــض فــي هــذه المســألة هــو لمخالفــة أهــل المدينــة ،إذ مذهــب
مالــك َّ
أن إجمــاع أهــل المدينــة حجَّــة ،فمــا خالــف عملهــم يُنقــض ،بمنزلــة مــا خالــف
ً(((.
قاطع ـا

التَّرجيح:
وأن الــزوج إن نجــز طالقـا ً
ـأن الرَّاجــح هــو بطــان الـ َّدورَّ ،
بعــد هــذا العــرض يــرى الباحــث بـ َّ
بعــد تعليقــه الطَّــاق بصيغــة المســألة ال ُّســريجيَّة يقــع منــه مــا نجــز وتمــام الثَّــاث ممــا علَّــق ،إذ َّ
إن
((( الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،2 :ص .387 :وعليش ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،ج ،4 :ص.100 :
((( ابن قدامة ،المغني ،ج ،7 :ص.433 :
((( الروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص .95 :والدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،2 :ص.387 :
((( الغزالي ،الوسيط ،ج ،5 :ص .444 :وابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،14 :ص .85 :وابن قدامة،
الكافي ،ج ،3 :ص.133 :
((( ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص.114 :
((( الخرشي ،شرح مختصر خليل ،ج ،7 :ص .163 :والدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،4 :ص.153 :
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الـ َّزوج فــي هــذه المســألة وصــف الطَّــاق المعلَّــق بمــا يســتحيل وصفــه بــه؛ ألن ال َّشــرط ال يتقـ َّدم
علــى مشــروطه ،وال َّشــرط ال بـ َّد مــن إمــكان اجتماعــه مــع المشــروط ،فلــذا لغــت صفــة "القبليــة"
وأضحــت كالعــدم ،وهــو مــا عليــه جمهــور الفقهــاء وبعــض الشــافعية.
أن بعــض مــن قــال بص َّحــة الـ َّدور مــن فقهــاء الشــافعية قالــوا بــه تبعـا ً
وختامـا ً يلحــظ الباحــث َّ
لقــول لشــيخهم بــه.
فالمزني قال بصحة الدور في هذه المسألة ،ث َّم تبعه تلميذه (أبو يحيى البصري).
وأبــو العبــاس ابــن ســريج قــال بهــا ،ث ـ َّم تبعــه تالمذتــه (ابــن الحــداد ،وابــن أبــي هريــرة،
والقفــال الشاشــي).
وأبــو حامــد اإلســفراييني قــال بهــا ،ث ـ َّم تبعــه تالمذتــه (أبــو الحســن المحاملــي ،وأبــو حاتــم
القزوينــي ،وأبــو الطيــب الطبــري) ،ثــ َّم تبــع الطبــري تلميــذاه (أبــو العبــاس الجرجانــي ،وأبــو
إســحاق الشــيرازي) ،ثـ َّم تبــع الشــيرازي تلميــذاه (أبــو نصــر البندنيجــي ،وفخــر اإلســام الشاشــي)،
ث ـ َّم تبــع الشاشــي تلميــذه (ابــن الخــل محمــد بــن المبــارك).
وأبــو بكــر القفــال المــروزي قــال بهــا ،ث ـ َّم تبعــه تلميــذه (إمــام الحرميــن الجوينــي) ،ث ـ َّم تبــع
الجوينــي تلميــذه (أبــو حامــد الغزالــي).
وأبو الحسين العمراني قال بها ،ث َّم تبعه ابنه طاهر.
وتقــي الديــن الســبكي قــال بهــا أوالً ،ثــ َّم تبعــه تلميــذه (جمــال الديــن األســنوي) ،ثــ َّم تبــع
األســنوي تلميــذه (بــدر الديــن الزركشــي).
ولقــد أشــار لمثــل هــذا تــاج الديــن الســبكي عندمــا ترجــم البــن الخــل فقــال" :كان قــد تلقــى
المســألة الســريجية مــن شــيخه فخــر اإلســام الشاشــي ،وفخــر اإلســام تلقــى ذلــك مــن شــيخه
أبــي إســحاق الشــيرازي ،وأبــو إســحاق تلقــى ذلــك مــن شــيخه القاضــي أبــي الطيــب"((( ويضيــف
الباحــث :وأبــو الطيــب تلقــى ذلــك مــن شــيخه أبــي حامــد اإلســفراييني.
كمــا يلحــظ الباحــث االضطــراب عنــد كثيــر ممــن صـ َّح الـ َّدور وعــدم وقــوع الطــاق فــي هــذه
المســألة؛ إمــا اضطــراب وتناقــض فــي قولــه ،أو فــي عــدم ثباتــه علــى رأي ،أو فــي النقــل عنــه.

((( السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،6 :ص.177 :
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فابــن ســريج والنــووي والزركشــي قالــوا مــرة بعــدم الوقــوع ،وقالــوا مــرة أخــرى بوقــوع
(((.
المنجــز
وابــن أبــي هريــرة والجوينــي والبندنيجــي والبيضــاوي تضاربــت الروايــات عنهــم ،فنقــل
عنهــم قولهــم بوقــوع الطــاق وعدمــه.
أمــا الغزالــي فقــال بعــدم الوقــوع أوالً ،ثــم عــدل عنــه إلــى القــول بوقــوع المنجــز ،ثــم عــاد إلــى
القــول بعــدم الوقــوع .وكــذا
تقي الدين السبكي قال بعدم الوقوع أوالً ،ثم عدل عنه إلى القول بوقوع ثالث طلقات.
المطلب الرابع :العمل بالمسألة السريجية
ســأقوم فــي هــذا المطلــب بذكــر شــروط العمــل بالمســألة الســريجية عنــد القائليــن بهــا ،وكيفيَّــة
رفــع تعليــق وقــوع الطَّــاق ،وحكــم اإلفتــاء بموجبهــا والتَّقليــد فيهــا.
سريجيَّة عند القائلين بعدم وقوع الطَّالق:
أ َّوالً شروط العمل بالمسألة ال ُّ
َّ
إن من شروط عدم وقوع الطَّالق في هذه المسألة عند القائلين بصحَّة ال َّدور:
 1.أن تمضــي لحظـةٌ بعــد التَّعليــق تسـ ُع الحكــم بالوقــوع ،فــإن مضــت ثـ َّم نجــز لــم يقــع ،أ َّمــا
ً(((.
إن أعقــب تعليقــه بالتنجيــز وقــع المنجــز قطعـا
2.أن ال يكون في تطليق ٍة تطلبها ال َّزوجة في اإليالء وال َح َكمين في ال ِّشقاق
3.أن ال يكون في حالة نسيان التَّعليق

(((.

(((.

4.أن يصــدر التَّعليــق ممــن يعــرف معنــاه ومــا يلــزم عليــه مــن ال ُمحــال الموجــب لعــدم
وقــوع الطَّــاق ،فــا يجــوز للعا ِّمــي أن يعمــل بهــذه المســألة؛ ألنَّــه ال يعــرف حقيقــة الـ َّدور

((( وهو ما قاله الشبراملسي" :إنا نرى النووي ً
مثال اختلف كالمه ،فجرى في الروضة على شيء ،وجرى في المنهاج
على شيء ،واختلف المتأخرون في الراجح منهما ،فمنهم من جرى على ترجيح ما في المنهاج ،ومنهم من جرى
على ترجيح ما في الروضة" .الشبراملسي نور الدين علي بن علي ،حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج،
(بيروت :دار الفكر1404 ،هـ1984/م) ط أخيرة ،ج ،7 :ص.33 :
((( البلقيني ،التدريب ،ج ،3 :ص.291 :
((( البلقيني ،التدريب ،ج ،3 :ص.291 :
((( البلقيني ،التدريب ،ج ،3 :ص.291 :
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الموجــب إللغــاء الطَّــاق فــي هــذه المســألة إال العلمــاء الرَّاســخون

(((.

ق؛ إذ انفــرد البلقينــي بذكــر الشــروط
ويــرى الباحــث بــأن هــذه الشــروط ليســت محــل اتفــا ٍ
الثــاث األول ،ولــم يجــد الباحــث أحــداً ممــن ص َّحــح ال ـ َّدور فــي هــذه المســألة نــصَّ علــى القــول
بهــا .أمــا ال َّشــرط الرابــع فقــد نقــل ابــن حجــر الهيتمــي أنــه قــال بــه كثي ـ ٌر مــن معت ِمــدي ال ـ َّدور،
لكــن نــصَّ علــى خالفــه الزركشــي والبلقينــي وابــن حجــر الهيتيمــي ،إذ نصُّ ــوا علــى جــواز تقليــد
العا ِّمــي فيهــا((( ،لــذا قــال الشــرواني عنــه بأنَّــه محــلُّ تأ ُّمــل ،فـ َّ
ـإن المقلِّــد يكفيــه اعتقــاد عــدم الوقــوع
مســتنداً إلــى قــول القائــل بعدمــه ،وأ َّمــا معرفــة منشــأ عــدم الوقــوع فمرتبــة المجتهــد ،نعــم إن كان
ـي لًقِّــن لفظــه مــن غيــر معرفــة معنــاه فواضــح ،غيــر َّ
أن هــذا
مــراد المذكوريــن االحتــراز عــن عامـ ٍّ
(((.
ال يختــصُّ بال ـ َّدور ،بــل هــو فــي ك ِّل طــاق
ثانيا ً ما يرفع التعليق:
على القول بصحَّة ال َّدور ،وأراد ال َّزوج أن يطلِّق ويقع الطَّالق ،يُنظر:
•فإن كان التَّعليق بالتَّطليق ،بأن قال :متى طلَّقتُ ِك ،. ..فطريقه:
 .أأن يــو ِّكل شــخصا ً فــي طالقِهــا ،فــإذا طلَّقهــا وكيلُــه وقــع؛ َّ
ألن طــاق الوكيــل وقــو ٌ
ع ال
ق ،وهـ�و تملي�� ٌ
تطلي ـ ٌ
ك ،فـلا يندــر ُج تح��ت تطليــق ال ـ َّزوج((( ،أو أن يــو ِّكل زوجتَــه فيقــو ُل
(((.
ـك ،فتُطلِّ ـ ُ
ق نف َســها
لهــا :طلِّقــي نفسـ ِ
ت طالـ ٌ
ق ،وأراد الوقــوع يتحيَّــل
ت كــذا فأنـ ِ
 .بإن كان قــال لهــا قبــل تلفظــه بالـ َّدور :إن فعلـ ِ
ت الصِّفــة وقــع الطَّــاق؛ َّ
ع ال تطلي ـ ٌ
ألن وجودهــا وقــو ٌ
ق.
فــي وقــوع الصِّفــة ،فــإذا ُوجــد ِ
َّ
ُ
ت
ـك فأنـ ِ
وال ينفعــه فــي التَّخلُّــص أن يوقــع طالقهــا علــى صفـ ٍة بعــد أن قــال لهــا :إذا طلقتـ ِ
ٌ (((.
ق قبلــه ثالثـاً؛ َّ
ق وإيقــا ٌ
ألن وجــود الصِّفــة والحالــة هــذه تطليـ ٌ
طالـ ٌ
ع ووقــوع
عليك طالقي ،. ..فطريقُه:
•وإن كان تعليق الطَّالق بالوقوع بأن قال :متى وقع
ِ
((( ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص .115 :وابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص:
.181 180
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص .316 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( الشرواني عبدالحميد ،حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ،تحقيق :لجنة من العلماء( ،مصر :المكتبة التجارية
الكبرى1357 ،هـ1983 /م) د/ط ،ج ،8 :ص.115 :
((( الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص .285 :وابن الرفعة ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ج ،10 :ص.204 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.154 :
((( المنهاجي ،جواهر العقود ،ج ،2 :ص.121 :
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يجية يف َّ
الطالق  -در ٌ
فقهية ( )281 - 333
اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
ق" مثـاًَّ ،
ُك طالـ ٌ
ألن الوقوع بال ِّســراية
 .أ أن يضيــف الطَّــاق
لبعضهــا؛ بــأن يقــو َل لهــا" :يَـد ِ
ِ
ال ينســبُ للمطلِّــق ،وإنَّمــا هــو تكميـ ٌل مــن ال َّشــرع ،والمعلَّـ ُ
ق عليــه وقــوع طالقِــه عليهــا،
(((.
بعضهــا
وهنــا لــم يقــع عليهــا ،وإنَّمــا وقــع علــى
ِ
لكــن اعتــرض عليــه ابــن العمــاد؛ وقــال بأنَّــه متــى انس ـ َّد عليــه بــاب الطَّــاق لــم يتم َّكــن مــن
(((.
ـض المــرأة؛ َّ
ألن ال ِّســراية فــر ُ
ع إيقــاع الطَّــاق
إيقــاع
ِ
بعضــه وال مــن تطليــق بعـ ِ
ور َّد ابــن حجــر الهيتمــي علــى اعتــراض ابــن العمــاد فقــال بأنَّــه ال ينســد عليــه بــاب الطــاق
إال إذا أوقعــه علــى كلِّهــا دون بعضهــا؛ َّ
ألن موجــب االنســداد ال ـ َّدور المترتِّــب علــى لفظــه وهــو
ت طال ـ ٌ
بعضهــا لــم يتناولــه قولُــه
ق قبلــه ثالث ـاً" ،فــإذا أوقعــه علــى
ِ
ـك طالقــي فأن ـ ِ
"كلَّمــا وقــع عليـ ِ
(((.
ـك" ،وإذا لــم يســتلزم وقوعــه وقــوع الثَّــاث قبلــه لــم يحصــل ال ـ َّدور
"وق ـ َع عليـ ِ
ب يوجــب الفســخ ،كإعســار ال ـ َّزوج ونحــوه ،فــإذا فُســخ بذلــك تخلّــص مــن
 .ب وجــود ســب ٍ
(((.
ال ـ َّدور
عليــك
وفســخ النِّــكاح معــا ً بــأن قــال" :مهمــا وقــع
•وإن كان التَّعليــق بوقــوع الطَّــاق
ِ
ِ
ت طالـ ٌ
ت طالـ ٌ
ق قبلــه ثالث ـاً" ،فقــد
ـك فأن ـ ِ
ق قبلــه ثالث ـاً ،ومهمــا فســخت نكاحـ ِ
طالقــي فأن ـ ِ
ذكــر الجوينــي والرويانــي أنَّــه ينحســم عليــه بــاب التَّطليــق والتَّوكيــل والفســخ ،فــا ينفــذ
(((.
منــه ال فس ـ ٌخ وال طــا ٌ
ـال
ق بحـ ٍ
ويــرى الباحــث بأنَّــه ال ينسـ ُّد عليــه بــاب الطَّــاق والفســخ ،بــل لــه أن يضيــف الطــاق لبعــض
الزوجــة فتطلــق ،وذلــك بنــاء علــى مــا ســبق مــن َّ
أن الوقــوع بال ِّســراية ال ينســب إلــى المطلِّــق.
•وقــال ابــن دقيــق العيــد(((" :ذكــر بعضهــم َّ
أن المســألة السُّــريجيَّة إذا عكســت انحلَّــت،
وطريقــه أن يقــول :كلَّمــا تلفظـ ُ
ت طالـ ٌ
ق قبلــه ثالثـاً؛ فإنَّــه
ـك فأنـ ِ
ـك فلــم يقــع عليـ ِ
ـت بطالقـ ِ
ألن الطَّــاق القبلـ ّي ثابـ ٌ
حينئـ ٍذ متــى طلَّقهــا وجــب أن يقــع الثَّــاث القبليــة؛ َّ
ـت حينئـ ٍذ علــى
النَّقيضيــن ،وهــو وقــوع المنجــز وعــدم وقوعــه ،ومــا ثبــت علــى النَّقيضيــن فهــو ثابـ ٌ
ـت
((( األسنوي ،المهمات ،ج ،7 :ص.405 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.155 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.155 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص .146 :والشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.521 :
((( الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،14 :ص .285 :والروياني ،بحر المذهب ،ج ،10 :ص.94 :
((( في كتاب "اقتناص السوانح" كما ورد في السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،2 :ص .71 :واألسنوي ،المهمات ،ج:
 ،7ص.404 :
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فــي الواقــع قطع ـاً؛ الســتحالة خل ـ ِّو الواقــع عــن أحدهمــا ،فالمعلَّــق بــه واق ـ ٌع قطع ـاً".
قــال تقــي الديــن الســبكي" :وهــذا فيــه نظ ـرٌ ،وإنَّمــا يلــزم وقــوع الطَّــاق المعلَّــق بالنقيضيــن
ت طالـ ٌ
ق قبلــه ثالثـاً ،ثــم يقــو ُل
ـك طالقــي أو لــم يقــع فأنـ ِ
ـك فوقــع عليـ ِ
المذكوريــن لــو قــال :إن طلَّقتُـ ِ
ت طالـ ٌ
ق ،فحينئـ ٍذ يُحكــم بأنَّهــا طلقــت قبــل ذلــك التطليــق ثالثـا ً عمـاً بال َّشــرط الثَّانــي ،وهــو
لهــا :أنـ ِ
َّ
ٌ
َّ
عــدم الوقــوع؛ َّ
ـن
ألن الطــاق المعلــق مشــروط بأحــد أمريــن :إ َّمــا الوقــوع وإمــا عدمــه فــي زمـ ٍ
ً
ـي ،وال يمكــن الحكــم بالوقــوع القبلـ ِّي اســتنادا إلــى ال َّشــرط األ َّول ،وهــو
ـن قبلـ ٍّ
واحـ ٍد مســتن ٍد إلــى زمـ ٍ
الوقــوع ،للــزوم الـ َّدور.
وأمـا الوقـوع فـي ذلـك ال َّزمـن القبلـ ِّي مسـتنداً إلـى عـدم الوقـوع فال ُمحـال فيه؛ ألنَّـه ال يمكن
أن يقـال :لـو وقـع فيـه لوقـع قبلـه ،ألنَّـه إ َّمـا أن يحمـل القبليَّة علـى القبليَّـة المتَّسـعة التـي أ َّولها عقب
التَّعليـق ،أو علـى القبليَّـة التـي تسـتعقب التَّطليـق .فـإن كان األ َّول لـم يمكـن وقوع الطلاق قبله؛ ألنَّه
يكـون سـابقا ً علـى التَّعليـق ،وحكـم التَّعليق ال يسـبقه ،وهذا فائدة فرضنـا التَّعليق علـى التَّطليق ونفيه
بكلمـ ٍة واحـد ٍة .وإن كان الثَّانـي لـم يتمكـن القـول أيضـا ً بالوقوع قبله اسـتناداً إلى ال َّشـرط األ َّول؛ ألنَّه
كمـا تتقيَّـد القبليَّـة القريبـة بالنِّسـبة إلـى ال َّشـرط الثَّانـي كذلـك تتقيـد بالنِّسـبة إلـى ال َّشـرط األ َّول ،فلا
يكـون علـى تقـ ُّدم الوقـوع على ذلـك ال َّزمـان دليلٌ ،وال لـه موجب.
هــذا كلــه إذا كان التَّعليــق بالنقيضيــن بكلمـ ٍة واحــد ٍة كمــا فرضنــاه ،وبــان لــك بهــذا َّ
أن الحكــم
وأن مــا تعلَّــق بالنَّقيضيــن واقـ ٌع كمــا توهَّمــه القائــل ،بــل َّ
بالوقــوع ليــس لكونــه معلَّقـا ً بالنَّقيضيــن َّ
ألن
التَّعليــق بالعــدم ،وأنَّــه ال مانــع منــه وال اســتحالة فيــه ،حتَّــى لــو انفــرد التَّعليــق بالعــدم وكان كذلــك
(((.
فــا أثــر للتَّعليــق معــه علــى الوجــود ،وإن وقــع فــي فــرض المســألة"
ثالثا ً حكم احتيال العا ِّمي بهذه المسألة وتقلي ِده من قال بعدم وقوع الطَّالق:
قال النووي" :ومن الحيل التي فيها شبهةٌ ويذ ُّم فاعلها :الحيلة السُّريجيَّة في س ِّد باب الطَّالق"

(((.

ونُقِــل عــن الرويانــي أنَّــه مــع اختيــاره ص َّحــة ال ـ َّدور فــي المســألة ال ُّســريجيَّة وعــدم وقــوع
(((.
الطــاق قــال" :ال وجــه لتعليــم العــوام هــذه المســألة فــي هــذا ال َّزمــان لفســاده"

((( السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،2 :ص .72 :والسبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،9 :ص .246 :والصفدي
صالح الدين خليل بن أيبك ،أعيان العصر وأعوان النصر ،تحقيق :علي أبو زيد ،نبيل أبو عشمة ،محمد موعد،
.603
محمود سالم محمد( ،بيروت :دار الفكر المعاصر1418 ،هـ1998 /م) ط ،1ج ،4 :ص602 :
((( النووي ،آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،ص.38 :
((( الرافعي ،العزيز شرح الوجيز ،ج ،9 :ص .116 :ولكني لم أجد في النسخة المطبوعة من كتاب بحر المذهب
للروياني هذا النص.
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وقــال الزركشــيَّ :
"إن مــا قالــه ابــن ســريج فــي هــذه المســألة زلَّــة عالِــ ٍـم ،وزالت العلمــاء ال
(((.
يجــوز ألح ـ ٍد تقليدهــم فيهــا"
وقــال ابــن العربــي المالكــي" :وأ َّمــا المســألة السُّــريجيَّة فهــي تالعــبٌ بالدِّيــن ال ينبغــي أن
(((.
يلتفــت إليهــا"
وقال ابن تيمية" :هذا القول ال يجو ُز تقليده"

(((.

وكذا ع َّدها ابن حمدان النميري الحنبلي من الحيل المحرَّمة

(((.

ابن ُس َريج َس ْفسطةٌ فقهيَّة"
وقال الشيخ مصطفى الزرقاء" :واض ٌح أن رأ َ
ي ِ

(((.

و َمنَـ َع التَّقليــد فيهــا الشــيخ عـ ُّ
ـز الديــن بــن عبدال َّســام إذ قــال" :هــذه المســألة [ال ُّســريجيَّة] علــى
ٌ (((.
خــاف القواعــد؛ فــا يصــحُّ التَّقليـ ُد فيهــا ،والتَّقليــد فيهــا فســوق"
وأيَّد الخطيب ال َّشربيني ابن عبد السالم فقال بعد نقله قولَه" :وهو الظَّاهر"

(((.

لكــن اعتــرض ال ُّســبكي علــى قــول ابــن عبــد الســام فقــال" :ومــن العجيــب قــول ابــن عبــد
(((.
الســام .فيمــا نقلــه القرافــي فــي أوائــل الفــروق"
وكــذا اعتــرض علــى قولــه ابــن حجــر الهيتمــي فــي منــع التقليــد فقــالَّ :
"إن مــا علــل بــه [ابــن
عبــد الســام] ممنــو ٌ
ع ،بــل كثي ـ ٌر مــن القواعــد ال َّشــرعية يشــه ُد لتصحيــح ال ـ َّدور ،بــل ليــس علــى
َّ
ٌ
بطالنــه ُح َّج ـةٌ صحيح ـة ،إال مــا فيــه مــن س ـ ِّد بــاب الطــاق المعلــوم مــن الظواهــر عــدم قبولــه
كاف فــي منــع التَّقليــد وجــواز النَّقــض .فالوجــه مــا قالــه البلقينــي مــن
لل َّس ـدِّ ،وهــذا وحــده غيــر
ٍ
َّ
جــواز التَّقليــد فيــه ،وإنَّــه ال عقــاب علــى مــن قلــد فــي ذلــك؛ َّ
ألن الفــروع االجتهاديــة ال عقــاب فيهــا،
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.141 :
((( ابن العربي أبو بكر محمد بن عبدهللا ،العواصم من القواصم ،تحقيق :عمار طالبي( ،مصر :مكتبة دار التراث)،
د/ط ،ص.373 :
((( ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،ج ،3 :ص.138 :
((( ابن حمدان النميري أحمد بن حمدان ،صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ،تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني،
(بيروت :المكتب اإلسالمي1397 ،هـ) ط ،3ص.32 :
((( كما ورد في تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة على اإلحكام .القرافي ،اإلحكام ،ص.137 :
((( القرافي ،الفروق ،ج ،1 :ص.75 :
((( الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،2 :ص.64 :
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أي لمــن قلَّــد فيهــا ال ُمطلق ـاً ،خالف ـا ً لبعضهــم.
وقــول ابــن الصبــاغ َّ
إن تصحيحــه خطــأ وليــس مذهبـا ً للشــافع ِّي ،ال يقتضــي منــع تقليــده؛ ألنَّــه
شــخصٌ مــن األصحــاب تفـرَّد بمقالـ ٍة باعتبــار مــا عنــده ،فــا يكــون ح َّجــة علــى غيــره ممــن يقــول
بصحَّتــه ،ال س ـيَّما وهــم األكثــرون ،علــى مــا فيــه ممــا بينتــه فــي كتابــي :األدلَّــة المرضيَّــة علــى
(((.
بطــان الـ َّدور فــي المســألة ال ُّســريجيَّة"
وأضــاف" :إذا اختلــف متبحــران فــي مذهــب الختالفهمــا فــي قيــاس أصــل إمامهمــا ،ومــن هــذا
يتولــد وجــوه األصحــاب ،فيخيــر العامــي بأيهمــا يأخــذ؛ ألنــه يجــوز تقليــد الوجــه الضعيــف فــي
العمــل ،ويؤيــده إفتــاء البلقينــي بجــواز تقليــد ابــن ســريج فــي الــدور وإن ذلــك ينفــع عنــد هللا تعالــى،
فمــا فــي الجواهــر عــن ابــن عبــد الســام مــن امتناعــه أخــذاً مــن قــول ابــن الصبــاغ أنــه خطــأ غيــر
متجــه .ويؤيــده أيض ـا ً قــول الســبكي فــي الوقــف مــن فتاويــه يجــوز تقليــد الوجــه الضعيــف فــي
نفــس األمــر أو القــوي بالنســبة للعمــل فــي حــق نفســه ال الفتــوى والحكــم ،فقــد نقــل ابــن الصــاح
(((.
اإلجمــاع علــى أنــه ال يجــوز"
وكذا نقل الشربيني عن البلقيني والزركشي جواز التَّقليد في المسألة السُّريجيَّة

(((.

أن الوجــه تعليــم هــذه المســألة للعــوام؛ َّ
كمــا نقــل عــن بعــض فقهــاء ال َّشــافعية َّ
ألن الطَّــاق
صــار فــي ألســنتهم كالطَّبــع ال يمكــن االنفــكاك عنــه ،فكونهــم علــى قــول عالِــ ٍـم بــل أئ َّمــة أولــى مــن
(((.
الحــرام الصــرف
ومــع َّ
أن ابــن تيميــة ذهــب إلــى عــدم جــواز التَّقليــد فــي المســألة ال ُّســريجيَّة ،قــال بأنَّــه إذا اعتقــد
الحالــف ص َّحــة هــذا اليميــن باجتهــاد أو تقليــد ،وطلَّــق بعــد ذلــك معتقــداً أنَّــه ال يقــع بــه الطَّــاق،
لــم يقــع بــه الطَّــاق؛ ألنَّــه لــم يقصــد التَّك ُّلــم بمــا يعتقــده طالق ـاً . ..ولــو تبيَّــن لــه فســاد التَّســريج
(((.
بعــد ذلــك ،وأنَّــه يقــع المنجــز ،لــم يكــن ظهــور الحـ ِّ
ق لــه فيمــا بعــد موجبـا ً لوقــوع الطَّــاق عليــه

((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.316 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.304 :
((( الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،4 :ص.520 :
((( ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص.115 :
لكن أجاب عن ذلك ابن حجر الهيتمي بأنا إذا غلظنا على العوام ،وبينا لهم أن الدور فاسد وأنه ال يجوز ألحد تقليده
وال العمل به كما قاله أكابر من العلماء ،كان ذلك زاجراً لهم عن كثرة الحلف بالطالق .ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى
الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.196 :
((( ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،ج ،3 :ص.317 :
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

317

يجية يف َّ
الطالق  -در ٌ
فقهية ( )281 - 333
اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
رابعا ً  :حكم الحاكم بصحة الدور في المسألة السريجية واإلفتاء بها:
عـ َّد ابــن ال َّ
صــاح االحتيــال بهــذه المســألة واإلفتــاء بهــا ممــا يجـ ّر إلــى المفســدة ،فقــال" :فــا
ٌ
يفرحـ َّ
ـن بــه مــن يفتــي بالحيــل الجــارَّة إلــى المفاســد ،أو بمــا فيــه شــبهة ،بــأن يكــون فــي النَّفــس
َّ
مــن القــول بــه شــي ٌء أو نحــو ذلــك ،وذلــك كمــن يُفتــي بالحيلــة ال ُّســريجيَّة فــي س ـ ِّد بــاب الطــاق
(((.
ويُعلِّ ُمهــا ،وأمثــال ذلــك"
وكــذا منــع اإلفتــاء بهــا ال َّشــاطبي فقــال" :وقــد فــرض العلمــاء مســائ َل ممــا ال يجــو ُز الفتيــا بهــا،
وإن كانــت صحيحــة فــي نظــر الفقــه ،كمــا ذكــر عــز الديــن بــن عبــد الســام فــي مســألة الـ َّدور فــي
(((.
الطَّــاق ،لمــا يــؤدِّي إليــه مــن رفــع حكــم الطَّــاق بإطــاق ،وهــو مفســدة"
وقــال ركــن الدِّيــن الكرمانــي الحنفــي فــي جواهــر الفتــاوى" :لــو حكــم حاك ـ ٌم بص َّحــة ال ـ َّدور
وبقــاء النِّــكاح وعــدم وقــوع الطَّــاق ال ينفـ ُذ حك ُمــه ،ويجــب علــى حاكـ ٍـم آخــر تفريقهمــا؛ َّ
ألن مثــل
(((.
هــذا ال يُعـ ُّد خالفـاً ،ألنَّــه قــو ٌل مجهــو ٌل باطـ ٌل فاسـ ٌد ظاهــر البطــان"
وقــال القرافــي المالكــي فــي الفــرق بيــن قاعــدة مــا ينفـ ُذ مــن تصرُّ فــات الــوالة والقضــاة ومــا ال
ينفــذ" :ولــو قضــى باســتمرار عصمــة مــن لزمــه الطَّــاق بنــاء علــى المســألة ال ُّســريجيَّة نقضنــاه؛
لكونــه علــى خــاف قاعــدة َّ
أن ال َّشــرط قاعدتــه ص َّحــة اجتماعــه مــع المشــروط ،وشــرط ال ُّســريجيَّة
(((.
ال يجتمــع مــع مشــروطه أبــداً ،فـ َّ
ـإن تقـ ُّدم الثَّــاث ال يجتمــع مــع لــزوم الطَّــاق بعدهــا"
وقــال الشــيخ ُّ
عــز الديــن بــن عبدالسَّــام الشــافعي" :لــو حكــم حاكــ ٌم بعــدم الوقــوع يُنقَــضُ
(((.
حك ُمــه ألنَّــهُ علــى خــاف القواعــد"
وقــال الكمــال ابــن الــرداد الشــافعي" :لــو حكــم بعــدم الوقــوع حاك ـ ٌم مــن أهــل االجتهــاد لــم
ينقــض حكمــه ،أ َّمــا المقلِّــد للشــافعي الــذي لــم يبلــغ رتبــة االجتهــاد فحكمــه كالعــدم؛ ألنَّــه ال ينفــذ
(((.
حكمــه بخــاف الصَّحيــح"
((( ابن الصالح عثمان بن عبدالرحمن ،أدب المفتي والمستفتي ،تحقيق :موفق عبدالقادر( ،المدينة :مكتبة العلوم،
2002م) ط ،2ص.112 :
((( الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي ،الموافقات ،تحقيق :مشهور آل سلمان( ،دار ابن عفان1417 ،هـ1997 /م)
ط ،1ج ،5 :ص.171 :
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص .229 :وابن عابدين ،منحة الخالق ،ج ،3 :ص.293 :
((( القرافي ،الفروق ،ج ،4 :ص.40 :
((( القرافي ،الفروق ،ج ،1 :ص.75 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.193 :
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صــواب الــذي ال يع ـ َّول علــى غيــره ،ومعلــو ٌم َّ
قــال ابــن حجــر الهيتمــي معقب ـاً" :وهــو ال َّ
أن
ـاض اآلن أن ي َّدعــي أنَّــه بلــغ تلــك
رتبــة االجتهــاد قــد انقطعــت مــن منــذ مئــات مــن الســنين ،فليــس لقـ ٍ
ـف ر َّد حكمــه
ـول ضعيـ ٍ
ـاض بوج ـ ٍه أو قـ ٍ
الرتبــة حتــى يجــوز حكمــه بالضعيــف ،بــل متــى حكــم قـ ٍ
عليــه ،وكان ذلــك قادحـا ً فــي واليتــه وعدالتــه . ..ومــن فعــل ذلــك مــن الحــكام فحكــم بصحــة الـ َّدور
كان آثمـاً ،وكان مــن جملــة مــن قــال هللا ســبحانه وتعالــى فــي حقــه {ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل هللا
(((.
فأولئــك هــم الفاســقون} [المائــدة ]47 :أشــار إلــى ذلــك اإلمــام الســبكي"
وقــال أيضـاً" :وهــو وجـهٌ ضعيـ ٌ
ـف ال يجــوز اإلفتــاء بــه وال العمــل بــه ،وال يرتكــبُ ذلــك إال
ـوع فــي ورطــة هــذه المســألة
بعــض الجهلــة مــن القضــاة والمفتيــن . ..وليحـ ِ
ـذر [الســائل] مــن الوقـ ِ
(((.
بإفتــاء أحـ ٍد بهــا أو تعليمــه؛ فـ َّ
ـإن عاقبــة ذلــك وخيمــة"
لكــن ذكــر ابــن حجــر الهيتمــي فــي التحفــة ناق ـاً عــن بعــض محققــي المذهــب ال َّشــافعي بـ َّ
ـأن
القاضــي المقلــد إن اعتقــد صحــة الـ َّدور وقلَّــد القائــل بــه وصححنــا التَّقليــد لــم يكــن لــه الحكــم بــه إال
بعــد وجــود مــا يقتضــي الوقــوع ،وإال كان حكم ـا ً قبــل وقتــه .ولــو وجــد مــا يقتضــي وقــوع طلقــة
فحكــم بإلغائهــا لــم يكــن حكم ـا ً بإلغــاء ثانيــة لــو وقعــت ،فــإن تع ـرَّض فــي حكمــه لذلــك فهــو ســفهٌ
وجه ـ ٌل إليــراده الحكــم فــي غيــر محلّــه ،فعلــم أنَّــه ال يصــحُّ الحكــم بصحــة الــدور مطلق ـاً ،بحيـ ُ
ـث
(((.
لــو أوقــع طالقـا ً بعــده لــم يقــع
ما يقع بالمسألة السريجية في قانوني األحوال الشخصية اإلماراتي والسوري:
لــم ينــص قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي وكــذا الســوري علــى أثــر تنجيــز الــزوج
ت طالـ ٌ
ق قبلــه ثالثـاً" ،وبالتالــي يرجــع إلــى المشــهور
ـك فأنـ ِ
للطــاق بعــد قولــه لزوجتــه" :إن طلَّقتُـ ِ
(((
فــي المذهــب المالكــي كمــا نــص قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي  ،وإلــى األرجــح فــي
(((.
المذهــب الحنفــي كمــا نــص قانــون األحــوال الشــخصية الســوري
وعليــه فالطــاق واقــع ،ولفــظ القبليــة لغــو .لكــن وبمــا أن الطــاق المقتــرن بعــدد ال يقــع إال
واحــداً فــي كال قانونــي األحــوال ،فالطــاق الــذي يباشــره الــزوج بعــد التعليــق بالــدور يقــع بــه
(((.
طلقــة واحــدة فقــط ،ســواء نجــز الــزوج طلقــة أو أكثــر
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.193 :
((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،ج ،4 :ص.141 :
((( ابن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص.116 :
((( كما نص قانون األحوال الشخصية اإلماراتي في المادة .3 / 2
((( كما نص قانون األحوال الشخصية السوري في المادة .305
((( إذ نص قانون األحوال الشخصية اإلماراتي وكذا السوري أنه ال يقع بالطالق المقترن بعدد إال طلقة واحدة.
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الخاتمة والنتائج:
بعد استعراض الباحث لما سبق يجد:
•أن المســألة الســريجية هــي أن يقــول الــزوج لزوجتــه" :إن" أو "إذا" أو "متــى" أو
ت طالــ ٌ
ق قبلــه ثالثــاً" ،ثــم يطلقهــا بعــد ذلــك طلقــة أو أكثــر.
"مهمــا"
"طلقتــك فأنــ ِ
ِ
•أن أول مــن قــال بهــذه المســألة فيمــا نقــل إلينــا هــو المزنــي تلميــذ اإلمــام الشــافعي ،ثــم
اشــتهرت عــن أبــي العبــاس ابــن ســريج ،حتــى أضحــت تعــرف بالمســألة الســريجية.
•أن المســألة لــم تتخــذ بدايــة حيلــة لمنــع وقــوع الطــاق ،وإنمــا قيــل بهــا كحكــم فقهــي،
ثــم بعــد ذلــك اتخذهــا البعــض حيلــة لعــدم وقــوع الطــاق علــى الزوجــة ،وأضحــت تعلــم
لمعتــاد الطــاق ،أو لحـ ِّل يميــن مــن حلــف بالطــاق ثالثـا ً أال يفعــل شــيئا ً ثــم أراد أن يفعلــه
وال يحنــث.
•أن فقهــاء المذاهــب األربعــة تكلمــوا عــن حكــم هــذه المســألة ،وأفردهــا بالتصنيــف ثمانــي
عشــرة عالمـاً.
•أن جُــلُّ الذيــن صححــوا عــدم وقــوع الطــاق فــي هــذه المســألة للــ َّدور مــن فقهــاء
ال َّشــافعية ،إضافــة إلــى بعــض فقهــاء المذاهــب األخــرى ،وأن كثيــراً منهــم قــال بــه تبعـا ً
لقــول شــيخه بــه.
•أن االضطــراب بيِّـ ٌ
ـن عنــد عــدد ممــن قــال بصحــة الــدور فــي هــذه المســألة ،إمــا فــي
تناقــض قولــه ،أو فــي عــدم ثباتــه علــى رأي ،أو فــي النقــل عنــه.
•أنه ال يشترط عند من قال بصحة العمل بطالق الدور شروط لصحة العمل به.
•أن الفقهــاء متفقــون علــى بطــان مــا يــؤدي إلــى الــدور الشــرعي؛ لكــن الخــاف فيمــا
يــؤدي إلــى الــدور الجعلــي أو اللفظــي :هــل يقــاس علــى الــدور الشــرعي ،أم أن لــه حكمـا ً
مســتقالً؟
•أن المعتمــد فــي المذاهــب الفقهيــة األربعــة عــدم صحــة االحتيــال لعــدم وقــوع الطــاق
بالمســألة الســريجية ،وأنــه يقــع بهــا عنــد تطليــق الــزوج ثــاث طلقــات عنــد جمهــور
الفقهــاء ،والطلقــة المنجــزة فقــط عنــد الشــافعية.
•أن الحاكم المجتهد إن حكم بصحة الدور لم ينقض حكمه.
ينظر المادة  3 / 103من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ،والمادة  92من قانون األحوال الشخصية السوري.
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•أن الحاكــم المقلــد المعتقــد صحــة القــول بالــدور ليــس لــه الحكــم بــه إال بعــد وجــود مــا
يقتضــي الوقــوع ،وإال كان حُكم ـا ً قبــل وقتــه ،وإن فعــل فــا ينفــذ حكمــه.
•أن الزركشــي والبلقينــي وابــن حجــر الهيتمــي وقليوبــي مــن الشــافعية صححــوا للعامي أن
يقلــد مــن قــال بعــدم وقــوع الطــاق فــي هــذه المســألة دون حــرج؛ وإن كان قــوالً ضعيفـا ً
فــي المذهــب الشــافعي.
•أن قانونــي األحــوال الشــخصية اإلماراتــي والســوري ذهبــا إلــى عــدم صحــة الــدور
وتعليــق الطــاق بــه ،وأن الطــاق الــذي يباشــره الــزوج بعــده يقــع بــه طلقــة واحــدة فقــط،
ســواء نجــز الــزوج طلقــة أو أكثــر.

قائمة المصادر و المراجع:
المراجع العربية:
1.ااألسـنوي ،جمـال الديـن عبدالرحيـم1430( ،هـ2009/م) .المهمات في شـرح الروضة والرافعـي (ط .)1تحقيق:
أبـو الفضـل الدمياطي( ،بيـروت :دار ابن حزم).
 2.اإلصالحـي ،محمـد أجمـل أيـوب1426( ،هــ2005/م) .فهرسـت مصنفـات البقاعي عن نسـخة منقولـة من خطه
(د/ط) .السلسـلة الثالثـة (( ،)57الريـاض :مطبوعـات مكتبـة الملك فهـد الوطنية).
 3.األنصـاري ،زكريـا بـن محمـد( ،د/ت) .أسـنى المطالـب في شـرح روض الطالـب (د/ط)( .القاهـرة :دار الكتاب
اإلسالمي).
 4.البغـوي ،أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود1418( ،هــ1997 /م) .التهذيب في فقـه اإلمام الشـافعي (ط .)1تحقيق:
عـادل أحمـد عبدالموجـود ،علـي محمد معوض( ،بيـروت :دار الكتـب العلمية).
 5.البلقينـي ،سـراج الديـن أبـي حفـص عمـر بـن رسلان1433( ،هــ2012 /م) .التدريب فـي الفقه الشـافعي (ط.)1
تحقيـق :أبـو يعقـوب نشـأت بن كمـال المصـري( ،الريـاض :دار القبلتين).
 6.البهوتـي ،منصـور بـن يونـس1403( ،هــ1983/م) .كشـاف القنـاع عـن متـن اإلقنـاع (د/ط)( .بيـروت :عالـم
الكتـب).
 7.البيضـاوي ،عبـد هللا بـن عمـر1429( ،هــ2008/م) .الغايـة القصـوى فـي درايـة الفتـوى .تحقيـق :علـي محيـي
الديـن القـره داغـي (ط( .)1بيـروت :دار البشـائر اإلسلامية).
 8.ابـن تيميـة ،أبـو العبـاس تقـي الدين أحمـد بن عبدالحليـم الحرانـي1408( ،هــ1987/م) .الفتاوى الكبـرى (ط.)1
(بيـروت :دار الكتـب العلمية).
 9.ابـن تيميـة ،أبـو العبـاس تقـي الدين أحمد بـن عبدالحليم الحرانـي1416( ،هــ1995/م) .مجموع الفتـاوى (د/ط).
تحقيـق :عبـد الرحمـن قاسـم( ،المدينـة :مجمع الملـك فهد لطباعـة المصحف).
	 10.الجمل ،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري( ،د/ت) .حاشية الجمل (د/ط)( .بيروت :دار الفكر).
	 11.الجنـدي ،أبـو عبـد هللا بهـاء الديـن محمـد بـن يوسـف اليمنـي1995( ،م) .السـلوك فـي طبقـات العلمـاء والملـوك
(ط .)2تحقيـق :محمـد بـن علـي بـن الحسـين األكـوع الحوالـي( ،صنعـاء :مكتبـة اإلرشـاد).
	 12.الجوينـي ،أبـو المعالـي إمـام الحرميـن عبدالملـك بـن عبـد هللا1428( ،هــ-2007م) .نهايـة المطلـب فـي درايـة
المذهـب (ط .)1تحقيـق :عبدالعظيـم محمـود ال ّديـب( ،جـدة :دار المنهـاج).
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	 13.ابـن حجـر العسـقالني ،أحمـد بـن علـي1428( ،هــ2007/م) .تلخيـص الحبيـر فـي تخريـج أحاديـث الرافعـي
الكبيـر(ط .)1تحقيـق :محمـد الثانـي بـن عمـر بـن موسـى( ،الريـاض :دار أضـواء السـلف).
	 14.ابـن حجـر الهيتمـي ،أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بن محمـد السـعدي األنصـاري1983( ،م) .تحفـة المحتاج
فـي شـرح المنهـاج (د/ط) .تحقيـق :لجنـة مـن العلماء( ،مصـر :المكتبـة التجاريـة الكبرى).
	 15.ابـن حجـر الهيتمـي ،أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد السـعدي األنصـاري( ،د/ت) .الفتـاوى الكبـرى
الفقهيـة (د/ط)( .مصـر :ملتـزم الطبـع عبدالحميـد أحمـد حنفـي).
	 16.ابـن حـزم ،أبـو محمـد علي بـن أحمد األندلسـي( ،د/ت) .مراتب اإلجماع فـي العبادات والمعاملات واالعتقادات
(ط( .)1بيـروت :دار الكتب العلمية).
	 17.ابـن حمـدان ،أبـو عبـدهللا أحمـد بـن حمـدان النميـري1397( ،هــ) .صفـة الفتـوى والمفتـي والمسـتفتي (ط.)3
تحقيـق :محمـد ناصـر الديـن األلبانـي( ،بيـروت :المكتـب اإلسلامي).
	 18.الخرشي ،محمد بن عبد هللا( ،د/ت) .شرح مختصر خليل (د/ط)( .بيروت :دار الفكر).
	 19.الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة( ،د/ت) .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(د/ط)( .دار الفكر).
	 20.ال َّد ِميـري ،أبـو البقـاء كمـال الدين محمد بن موسـى1425( ،هـ2004/م) .النجم الوهاج في شـرح المنهاج (ط.)1
تحقيـق :لجنة علمية( ،جـدة :دار المنهاج).
	 21.ابـن الدهـان ،فخـر الديـن محمـد بـن علـي1422( ،هــ2001/م) .تقويـم النظـر فـي مسـائل خالفيـة ذائعـة ونبـذ
مذهبيـة نافعـة (ط .)1تحقيـق :صالـح بـن ناصـر الخزيـم( ،الريـاض :مكتبـة الرشـد).
	22.الرافعـي ،أبـو القاسـم عبدالكريـم بـن محمـد بن عبدالكريـم القزوينـي1417( ،هــ 1997م) .العزيز شـرح الوجيز
"الشـرح الكبيـر" (ط .)1تحقيـق :علـي محمـد عـوض ،عـادل أحمـد عبدالموجود( ،بيـروت :دار الكتـب العلمية).
	 23.ابـن الرفعـة ،نجـم الديـن أحمـد بـن محمـد األنصـاري2009( ،م) .كفايـة النبيـه فـي شـرح التنبيـه (ط .)1تحقيق:
مجـدي باسـلوم( ،بيـروت :دار الكتـب العلمية).
	 24.الرملـي ،شـهاب الديـن محمـد بـن أبـي العبـاس أحمد بـن حمـزة1404( ،هــ1984/م) .نهايـة المحتاج إلى شـرح
المنهـاج (ط أخيـرة)( .بيـروت :دار الفكـر).
	 25.الرويانـي ،عبـد الواحـد بـن إسـماعيل2009( ،م) .بحـر المذهـب (ط .)1تحقيـق :طـارق السـيد( ،بيـروت :دار
الكتـب العلميـة).
	 26.الزركشـي ،بـدر الديـن محمـد بـن عبـد هللا1405( ،هــ1985/م) .المنثـور فـي القواعـد الفقهيـة (ط( .)2الكويت:
وزارة األوقـاف).
	 27.الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد2002( ،م) .األعالم(ط( .)15بيروت :دار العلم للماليين).
	 28.السبكي ،أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي( ،د/ت) .فتاوى السبكي (د/ط)( .بيروت :دار المعرفة).
	 29.السـبكي ،تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن تقي الديـن1411( ،هــ1991/م) .األشـباه والنظائـر (ط( .)1بيـروت :دار
الكتـب العلمية).
	 30.السـبكي ،تـاج الديـن عبدالوهـاب بـن تقـي الديـن1413( ،هــ) .طبقـات الشـافعية الكبـرى (ط .)2تحقيـق :محمود
الطناحـي ،عبدالفتـاح الحلـو( ،مصـر :هجـر للطباعة والنشـر).
	 31.السـيوطي ،جلال الديـن عبدالرحمـن بـن أبـي بكـر1983( ،م) .األشـباه والنظائـر (ط( .)1بيـروت :دار الكتـب
العلمية).
	 32.السـيوطي ،مصطفى بن سـعد1994( ،م) .مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى (ط( .)2بيروت :المكتب
اإلسالمي).
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	 33.ابـن شـاس ،أبـو محمـد جلال الديـن عبـدهللا بـن نجـم الجذامـي1423( ،هــ2003 /م) .عقـد الجواهـر الثمينـة في
مذهـب عالـم المدينـة (ط .)1تحقيـق :حميـد بـن محمـد لحمـر( ،بيـروت :دار الغـرب اإلسلامي).
	 34.الشـاطبي ،إبراهيـم بـن موسـى بن محمد اللخمي الغرناطـي1417( ،هـ1997 /م) .الموافقـات (ط .)1تحقيق :أبو
عبيدة مشـهور بن حسـن آل سـلمان( ،دار ابن عفان).
	 35.الشبراملسـي ،أبـو الضيـاء نـور الديـن علـي بـن علي القاهـري1404( ،هــ1984/م) .حاشـية الشبراملسـي على
نهايـة المحتـاج (ط أخيـرة)( .بيـروت :دار الفكـر).
	 36.الشـربيني ،شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد الخطيـب( ،د/ت) .اإلقنـاع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع (د/ط) .تحقيق:
مكتـب البحـوث والدراسـات( ،بيـروت :دار الفكـر).
	 37.الشـربيني ،شـمس الديـن محمـد بن أحمد الخطيب1415( ،هــ1994 /م) .مغني المحتاج إلـى معرفة معاني ألفاظ
المنهـاج (ط( ،.)1بيروت :دار الكتب العلمية).
	 38.الشـرواني ،عبدالحميـد1357( ،هــ1983/م) .حاشـية الشـرواني علـى تحفـة المحتـاج ،تحقيق :لجنة مـن العلماء
(د/ط)( .مصـر :المكتبـة التجاريـة الكبرى).
	 39.الشـوكاني ،محمـد بـن علـي1980( ،م) .البـدر الطالـع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع (د/ط)( .بيـروت :دار
المعرفـة).
	 40.شـيخي زاده ،عبـد الرحمـن بـن محمـد( ،د/ت) .مجمع األنهر في شـرح ملتقى األبحـر (د/ط)( .دار إحياء التراث
العربي).
	 41.الشـيرازي ،أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن علـي بـن يوسـف1403( ،هــ1983/م) ،التنبيـه فـي الفقـه الشـافعي (ط.)1
تحقيـق :مركـز الخدمـات واألبحـاث الثقافيـة( ،عالـم الكتـب).
	 42.الشـيرازي ،أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن علـي بـن يوسـف1416( ،هــ1995/م) .المهـذب فـي فقـه اإلمـام الشـافعي
(ط .)1تحقيـق :زكريـا عميـرات( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 43.الصـاوي ،أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلوتـي( ،د/ت) .حاشـية الصـاوي على الشـرح الصغير "بلغة السـالك
ألقـرب المسـالك" (د/ط) .تحقيـق :مصطفـى كمال وصفـي( ،القاهـرة :دار المعارف).
	 44.الصفـدي ،صلاح الديـن خليـل بـن أيبـك1418( ،هــ1998/م) .أعيـان العصـر وأعـوان النصـر (ط .)1تحقيـق:
علـي أبـو زيـد ،نبيـل أبـو عشـمة ،محمـد موعـد ،محمـود سـالم محمـد( ،بيـروت :دار الفكـر المعاصر).
	 45.ابـن الصلاح ،أبـو عمـرو تقـي الديـن عثمـان بـن عبدالرحمـن1423( ،هــ2002/م) .أدب المفتـي والمسـتفتي
(ط .)2تحقيـق :موفـق عبـد القـادر( ،المدينـة المنـورة :مكتبـة العلـوم والحكـم).
	 46.ابـن الصلاح ،أبـو عمـرو تقـي الديـن عثمان بن عبدالرحمـن1992 ،م) .طبقـات الفقهاء الشـافعية (ط .)1تحقيق:
محيـي الديـن علي نجيب( ،بيروت :دار البشـائر اإلسلامية).
	 47.ابـن الصلاح ،أبـو عمـرو تقـي الديـن عثمان بـن عبدالرحمـن1407( ،هــ) .فتاوى ابـن الصلاح (ط .)1تحقيق:
موفـق عبـدهللا عبدالقـادر( ،بيـروت :عالـم الكتـب ،مكتبة العلـوم والحكم).
	 48.الطرابلسـي ،علاء الديـن علـي بـن خليـل( ،د/ت) معيـن الحـكام فيمـا يتردد بيـن الخصميـن من األحـكام (د/ط).
(دار الفكر).
	 49.ابـن عابديـن ،محمـد أميـن بـن عمر بـن عبدالعزيـز1412( ،هــ1992/م) .رد المحتار على الـدر المختار (ط.)2
(بيـروت :دار الفكر).
	 50.ابـن عابديـن ،محمـد أميـن بـن عمـر بـن عبدالعزيـز( ،د/ت) .منحة الخالـق على البحـر الرائـق (ط( .)2القاهرة:
دار الكتاب اإلسلامي).
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يجية يف َّ
الطالق  -در ٌ
فقهية ( )281 - 333
اسة َّ
الس َّ
املسألة ُّ
	 51.ابـن العربـي ،أبـو بكـر محمـد بـن عبـدهللا المعافـري اإلشـبيلي .العواصـم مـن القواصـم ومعـه ملحـق بآخـره من
كتـاب ابـن العربـي "سـراج المريديـن" (د/ط) .تحقيـق :عمـار طالبـي( ،مصـر :مكتبـة دار التـراث).
	 52.ابـن عرفـة ،محمـد بـن محمـد الورغمي التونسـي1435( ،هــ2014 /م) .المختصر الفقهـي (ط .)1تحقيق :حافظ
عبدالرحمـن محمـد خيـر( ،دبي :مؤسسـة خلف أحمـد الحبتور لألعمـال الخيرية).
	 53.عليش ،محمد بن أحمد1409( ،هـ1989/م) .منح الجليل شرح مختصر خليل (د/ط)( .بيروت :دار الفكر).
	 54.ابـن العمـاد ،أبـو الفلاح عبدالحـي بـن أحمـد بـن محمـد ال َعكـري1416( ،هــ1996/م) .معطيـة األمـان من حنث
األيمـان (ط .)1تحقيـق :عبـد الكريـم العمـري( ،جـدة :المكتبـة العصريـة الذهبية).
	 55.العمرانـي ،أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر1421( ،هــ2000/م) .البيـان فـي مذهـب اإلمـام الشـافعي (ط.)1
تحقيـق :قاسـم محمـد النـوري( ،جـدة :دار المنهـاج).
	 56.الغزالـي ،أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الطوسـي1417( ،هـ) .الوسـيط فـي المذهـب (ط .)1تحقيق :أحمـد محمود
إبراهيـم ،محمـد محمـد تامـر( ،القاهرة :دار السلام).
	 57.ابـن فرحـون ،برهـان الديـن إبراهيم بن علي اليعمـري1406( ،هـ1986/م) .تبصرة الحـكام في أصول األقضية
ومناهـج األحكام (ط( .)1مصر :مكتبـة الكليات األزهرية).
	 58.ابـن قاضـي شـهبة ،تقـي الديـن أبـو بكر بن أحمد األسـدي الشـهبي1407( ،هـ) .طبقـات الشـافعية (ط .)1تحقيق:
الحافـظ عبدالعليم خـان( ،بيروت :عالـم الكتب).
	 59.ابـن قدامـة ،أبـو محمـد موفـق الديـن عبدهللا بـن أحمد الجماعيلـي المقدسـي1414( ،هــ1994 /م) .الكافي في فقه
اإلمـام أحمـد (ط( .)1بيروت :دار الكتـب العلمية).
	 60.ابـن قدامـة ،أبـو محمـد موفق الديـن عبدهللا بن أحمـد الجماعيلي المقدسـي1388( ،هــ1968 /م) .المغني (د/ط).
(القاهرة :مكتبـة القاهرة).
	 61.القـدوري ،أحمـد بـن محمـد1427( ،هــ2006/م) .التجريـد (ط .)2تحقيـق :مركـز الدراسـات( ،القاهـرة :دار
السلام).
	 62.القرافـي ،أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس1416( ،هــ1995/م) .اإلحـكام فـي تمييـز الفتـاوى عـن
األحـكام وتصرفـات القاضـي واإلمـام(ط .)2تحقيـق :عبدالفتـاح أبـو غـدة( ،بيـروت :دار البشـائر اإلسلامية).
	 63.القرافـي ،أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمد بن إدريـس( ،د/ت) .الفروق "أنوار البروق في أنـواء الفروق" (د/ط).
(عالم الكتب).
	 64.القزوينـي ،أبـو حاتـم محمـود بـن الحسـن2012( ،م) .الحيـل فـي الفقـه (د/ط) .تحقيـق :عمـر حسـن محمد محيي
الديـن الجبـاري( ،بيـروت :دار الكتـب العلمية).
	 65.ابـن القطـان ،علـي بـن محمـد1424( ،هــ2004 /م) .اإلقنـاع فـي مسـائل اإلجمـاع (ط .)1تحقيـق :حسـن فوزي
الصعيـدي( ،القاهـرة :الفـاروق الحديثـة للطباعة والنشـر).
	 66.القليوبـي ،أحمـد سلامة ،عميـرة أحمد البرلسـي1415( ،هــ1995/م) .حاشـيتا قليوبي وعميـرة(د/ط)( .بيروت:
دار الفكر).
	 67.الكتاني ،محمد َعبْدال َح ّي الحسـني اإلدريسـي1982( ،م) .فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشـيخات
والمسلسلات (ط .)2تحقيق :إحسـان عباس( ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي).
	 68.ابـن كثيـر ،أبـو الفـداء إسـماعيل بن عمـر1413( ،هـ1993/م) .طبقـات الفقهـاء الشـافعيين (د/ط) .تحقيق :أحمد
عمـر هاشـم ،محمـد زينهـم محمـد عزب( ،بور سـعيد :مكتبـة الثقافـة الدينية).
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	 69.المـاوردي ،أبـو الحسـن علـي بـن محمـد1419( ،هــ1999/م) .الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب اإلمـام الشـافعي
(ط .)1تحقيـق :علـي محمـد معـوض ،عـادل أحمـد عبدالموجـود( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 70.المـرداوي ،علاء الديـن أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان1415( ،هــ1995/م) .اإلنصـاف فـي معرفـة الراجح من
الخلاف (ط .)1تحقيـق :عبـدهللا بـن عبدالمحسـن التركـي ،عبدالفتـاح محمـد الحلـو( ،القاهـرة :هجـر للطباعـة
والنشر).
	 71.المـرداوي ،علاء الديـن أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان1424( ،هــ2003 /م) .تصحيـح الفـروع (ط .)1تحقيـق:
عبـدهللا بـن عبدالمحسـن التركـي( ،بيروت :مؤسسـة الرسـالة).
	 72.المطيعي ،محمد نجيب( ،د/ت) .تكملة المجموع شرح المهذب (د/ط)( .بيروت :دار الفكر).
	 73.ابـن مفلـح ،برهـان الديـن إبراهيـم بن محمـد1418( ،هـ1997/م) .المبدع في شـرح المقنـع (ط( .)1بيروت :دار
الكتـب العلمية).
	 74.ابـن المقـري ،إسـماعيل بـن أبـي بكـر1426( ،هـ2005/م) .اإلرشـاد (مطبوع مع شـرحه فتح الجـواد البن حجر
الهيتمـي) (ط ،.)1تحقيـق :عبداللطيف حسـن عبدالرحمن( ،بيـروت ،دار الكتب العلمية).
	75.ابـن الملقـن ،سـراج الديـن أبـو حفـص عمـر بـن علـي1417( ،هــ1997/م) .العقـد المذهـب فـي طبقـات حملـة
المذهـب (ط .)1تحقيـق :أيمـن نصـر األزهـري ،سـيد مهنـي( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 76.المنهاجـي ،شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد األسـيوطي1417( ،هــ1996 /م) .جواهـر العقـود ومعيـن القضـاة
والموقعيـن والشـهود (ط .)1تحقيـق :مسـعد عبـد الحميـد محمـد السـعدني( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 77.ابـن نجيـم ،زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد( ،د/ت) .البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق (ط( .)2القاهـرة :دار
الكتاب اإلسلامي).
	 78.ابـن نجيـم ،سـراج الديـن عمـر بن إبراهيـم1422( ،هـ2002 /م) .النهر الفائق شـرح كنز الدقائـق (ط .)1تحقيق:
أحمـد عـزو عناية( ،بيـروت :دار الكتب العلمية).
	 79.النـووي ،أبـو زكريـا محيـي الدين يحيى بن شـرف1408( ،هـ) .آداب الفتوى والمفتي والمسـتفتي (ط .)1تحقيق:
بسـام عبدالوهاب الجابي( ،دمشـق :دار الفكر).
	 80.النـووي ،أبـو زكريـا محيـي الدين يحيى بن شـرف1412( ،هـ1991/م) .روضة الطالبيـن وعمدة المفتين (ط.)3
تحقيق :زهير الشـاويش( ،بيروت :المكتب اإلسلامي).
	 81.النـووي ،أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف( ،د/ت) .تهذيـب األسـماء واللغـات (د/ط) .تحقيـق :شـركة
العلمـاء بمسـاعدة إدارة الطباعـة المنيريـة( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة).
	 82.النـووي ،أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف1425( ،هــ2005/م) .منهـاج الطالبيـن وعمـدة المفتيـن في
الفقـه (ط .)1تحقيـق :عـوض قاسـم عـوض( ،بيـروت :دار الفكـر).
	83.ابن الهمام ،كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي( ،د/ت) .فتح القدير (د/ط)( .دار الفكر).

الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية:

Transliteration Arabic References:

ālʾsnī jamāla al-dīni ‘abdālraḥīman 1430h / 2009m). almuhimmāti fī sharḥi alrawḍati wa-al-rāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun ʾabū alfaḍli al-dumyāṭiyyi bayrūta dāra ibnu
ḥazmi

1.

alʾiṣlāḥiyya muḥammada ʾajmala ʾayyūban 1426h / 2005m). faharasat muṣannafātu
(albiqā‘iyyi ‘an nuskhati manqūlati man khaṭṭihi d / ṭ al-silslata al-thālithata 57)،

2.
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al-rīāḍun maṭbū‘ātu maktabati almaliki fahaddi alwaṭaniyyati
3.

alʾanṣāriyya zakariyyā bn muḥammadin d / t ʾusnā almuṭāliba fī sharḥi rawḍi
al-ṭālibi d / ṭ ( alqāhirata dāru alkitābi alʾislāmiyyi

4.

albaghawiyyi ʾabū muḥammadu alḥissayni bn mas‘ūdin 1418h / 1997m). altahdhība fī fiqhi alʾimāmi al-shāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun ‘ādilun ʾaḥamida ‘abdālmawjūdun
‘uliya muḥammadu mu‘awwaḍu bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati

5.

albulqīniyyi sirāja al-dīni ʾabī ḥafṣu ‘umari bn rislāni 1433h / 2012m). al-tadrība
fī alfiqhi al-shāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun ʾabū ya‘qūbi nashaʾat bn kamāli almiṣriyyi alrīāḍun dāru alqibalatayni

6.

albuhūtiyyu manṣūra bn yūnisin 1403h / 1983m). kashāfin alqinā‘i ‘an matni
alʾiqnā‘i d / ṭ ( bayrūta ‘ālamu alkutubi

7.

albayḍawiyya ‘abda al-lhi bn ‘umarin 1429h / 2008m). alghāyata alquṣwā fī
dirāyati alfatwā taḥqīqun ‘uliya muḥḥiyyuy al-dayyinu al-qrh dāghay ṭ ( bayrūta
dāru al-bshāʾr alʾislāmiyyata

8.

ibna tīmiyyatin ʾabū al‘abbāsi taqī al-dīnu ʾaḥamida bn ‘abdālḥalīmi alḥarrāniyyi
1408h / 1987m). alfatawā alkubrā ṭ ( bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati

9.

ibna tīmiyyatin ʾabū al‘abbāsi taqī al-dīnu ʾaḥamida bn ‘abdālḥalīmi alḥarrāniyyi
1416h / 1995m). majmū‘a alfatawā d / ṭ taḥqīqun ‘abdu al-Raḥmāni qāsimun
almadīnata majma‘u almaliki fahaddin liṭibā‘ati almuṣḥafi

10. aljamalu salīmāni bn ‘umari bn manṣūri al‘ajīliyyi alʾazhariyyi d / t ḥāshiyata
aljamali d / ṭ ( bayrūta dāru alfikri
11. aljundiyya ʾabū ‘abdi al-lhi bahāʾi al-dīni muḥammada bn yūsf alyamaniyya
1995m). al-sulūka fī ṭabaqāti al‘ulamāʾi wa-al-mulūki ṭ taḥqīqun muḥammadu
bn ‘aliyyu bn alḥissayni alʾakwa‘a alḥawāliyya ṣan‘āʾan maktabatu alʾirshādi
12. aljūʾayniyya ʾabū al-m‘āly ʾimāma alḥaramayni ‘abdālmalika bn ‘abdi al-lhi
1428h- 2007m). nihāyata almaṭlabi fī dirāyati almadhhabi ṭ taḥqīqun ‘abdāl‘ẓīmu
maḥmūdu al-dībi jiddatan dāru alminhāji
13. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyin 1428h / 2007m). talkhyṣa
alḥabīri fī takhrīji ʾaḥādīthi al-rāfi‘iyyi alkabīri ṭ taḥqīqun muḥammadu al-thāny
bn ‘umari bn mūsan al-rīāḍun dāru ʾaḍwāʾi al-salafi
14. ibna ḥajari alhaytamiyyu ʾabū al‘abbāsi shihāba al-dīni ʾaḥamida bn muḥammadu
al-sa‘diyyi alʾanṣāriyyi 1983m). tuḥfata almuḥtāji fī sharḥi alminhāji d / ṭ
taḥqīqun lajnatun mina al‘ulamāʾi miṣrun almaktabatu al-tijāriyyatu alkubrā
15. ibna ḥajari alhaytamiyyu ʾabū al‘abbāsi shihāba al-dīni ʾaḥamida bn muḥammadu
al-sa‘diyyi alʾanṣāriyyi d / t alfatawā alkubrā alfiqhiyyata d / ṭ ( miṣrun
multazimu al-ṭab‘i ‘abdālḥamīdan ʾaḥamida ḥunfuy
16. ibna ḥazmin ʾabū muḥammadu ‘aliyyu bn ʾaḥamida alʾandalusiyyu d / t
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marātiba alʾijmā‘i fī al‘ibādāti wa-al-mu‘āmalāti wa-al-i‘tiqādāti ṭ ( bayrūta dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
17. ibna ḥamdāni ʾabū ‘abdālltin ʾaḥamida bn ḥamdāni al-namīriyya 1397h).
ṣaffata alfatwā wa-al-mfty wa-al-mstfty ṭ taḥqīqun muḥammadu nāṣiru al-dīni
alʾalbāniyyi bayrūta almuktibu alʾislāmiyyu
18. alkharashiyya muḥammada bn ‘abdi al-lhi d / t sharaḥa mukhtaṣaru khalīlu d
/ ṭ ( bayrūta dāru alfikri
19. al-dasūqiyya muḥammada bn ʾaḥamida bn ‘urfatin d / t ḥāshiyata al-dasūqiyyi
‘alā al-sharḥi alkabīri d / ṭ ( dāra alfikri
20. al-damīriyyu ʾabū albaqāʾi kamāli al-dīni muḥammada bn mūsan 1425h /
2004m). al-najma alwahhāja fī sharḥi alminhāji ṭ taḥqīqun lajnatu ‘ilmiyyatu
jiddatan dāru alminhāji
21. ibna al-dihāni fakhra al-dīni muḥammada bn ‘aliyyin 1422h / 2001m). taqīma
al-naẓari fī masāʾili khilāafiyyati dhāʾi‘ati wanabdhi madhhabiyyati nāfi‘ati ṭ
taḥqīqun ṣālaḥa bn nāṣiru al-khzym al-rīāḍun maktabatu al-rashadi
22. al-rāfi‘iyya ʾabū alqāsimi ‘abdālkarīma bn muḥammadu bn ‘abdālkarīmi
alqazwīniyyi 1417h 1997m). al‘azīza sharḥa alwajīzi " al-sharḥa alkabīra ṭ
taḥqīqun ‘uliya muḥammadu ‘iwaḍa ‘ādilun ʾaḥamida ‘abdālmawjūdun bayrūta
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
23. ibna al-raf‘ati najma al-dīni ʾaḥamida bn muḥammadu alʾanṣāriyyi 2009m).
kifāyata al-nabīhi fī sharḥi al-tanbīhi ṭ taḥqīqun majduy bāslwm bayrūta dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
24. al-ramliyya shihāba al-dīni muḥammada bn ʾabī al‘abbāsi ʾaḥamida bn ḥamzatin
1404h / 1984m). nihāyata almuḥtāji ʾilā sharḥi alminhāji ṭ ʾakhīrata ( bayrūta
dāru alfikri
25. al-ruīāniyy ‘abda alwāḥidi bn ʾismā‘yl 2009m). biḥurri almadhhabi ṭ taḥqīqun
ṭāriqu al-sayyidi bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
26. al-zarkashiyya bidurri al-dīni muḥammada bn ‘abdi al-lhi 1405h / 1985m).
almanthūra fī alqawā‘idi alfiqhiyyata ṭ ( alkūʾayta wizāratu alʾawqāfi
27. al-zrkly khayra al-dīni bn maḥmūdu bn muḥammadin 2002m). alʾa‘lāama ṭ (
bayrūta dāru al‘ilmi lil-malāayīni
28. al-sabkiyya ʾabū alḥusni taqī al-dīnu ‘aliyyu bn ‘abdi alkāffiyyi d / t fatawā
al-subkiyy d / ṭ ( bayrūta dāru alma‘rifati
29. al-sabkiyya tāja al-dīni ‘abda alwahhābi bn taqiyyu al-dīni 1411h / 1991m).
alʾashbāha wa-al-naẓāʾira ṭ ( bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
30. al-sabkiyya tāja al-dīni ‘abdālwahhāba bn taqiyyu al-dīni 1413h). ṭabaqāti alshāfi‘iyyati alkubrā ṭ taḥqīqun maḥmūdu al-ṭnāḥy ‘abdālfattāḥa alḥlwi miṣrun
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hajara lil-ṭibā‘ati wa-al-nashri
31. al-suyūṭiyyu jalāala al-dīni ‘abdālraḥmana bn ʾabī bikrin 1983m). alʾashbāha
wa-al-naẓāʾira ṭ ( bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
32. al-suyūṭiyya muṣṭafā bn sa‘din 1994m). muṭālibun ʾawalī al-nuhā fī sharḥi
ghāyati almuntahā ṭ ( bayrūta almuktibu alʾislāmiyyu
33. ibna shāsin ʾabū muḥammadu jalāali al-dīni ‘abdāllta bn najmi aljudhāmiyyi
1423h / 2003m). ‘aqada al-jwāhr al-thamynata fī madhhabi ‘ālami almadīnati ṭ
taḥqīqun ḥamīdu bn muḥammadin liḥumurin bayrūta dāru algharbi alʾislāmiyyi
34. al-shāṭibiyya ʾibrāhym bn mūsā bn muḥammadu al-lakhamiyyi algharnāṭiyyi
1417h / 1997m). almūāfaqāti ṭ taḥqīqun ʾabū ‘abīdatin mashhūra bn ḥusni ʾāla
sullamāni dāra ibna ‘affāni
35. al-shbrāmlsy ʾabū al-ḍīāʾi nūra al-dīni ‘uliya bn ‘aliyyu alqāhiriyyi 1404h /
1984m). ḥāshiyata al-shbrāmlsy ‘alā nihāyati almuḥtāji ṭ ʾakhīrata ( bayrūta
dāru alfikri
36. al-sharbīniyya shamsa al-dīni muḥammada bn ʾaḥamida alkhaṭību d / t alʾiqnā‘a
fī ḥalli ʾalfāẓin ʾabī shijā‘u d / ṭ taḥqīqun maktabu albuḥwthi wa-al-dirāsāti
bayrūta dāru alfikri
37. al-sharbīniyya shamsa al-dīni muḥammada bn ʾaḥamida alkhaṭību 1415h /
1994m). mghnī almuḥtāja ʾilā ma‘rifati m‘āny ʾalifāẓa alminhāji ṭ ،( bayrūta
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
38. al-shirwāniyyi ‘abdālḥamīdan 1357h / 1983m). ḥāshiyata al-shirwāniyyi ‘alā
tuḥfati almuḥtāji taḥqīqun lajnatun mina al‘ulamāʾi d / ṭ ( miṣrun almaktabatu
al-tijāriyyatu alkubrā
39. al-shwkāny muḥammada bn ‘aliyyin 1980m). albadra al-ṭāli‘a bimaḥāsini man
ba‘da alqarni al-sāb‘i d / ṭ ( bayrūta dāru alma‘rifati
40. shaykhiyya zādihi ‘abda al-Raḥmāni bn muḥammadin d / t majma‘a alʾanhuri
fī sharḥi multaqā alʾbḥuri d / ṭ ( dāra ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
41. al-shīrāziyya ʾabū ʾisḥāq ʾibrāhym bn ‘aliyyu bn yūsf 1403h / 1983m)، altanbīha fī alfiqhi al-shāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun markazu alkhidmāti wa-al-ʾbḥāthi althaqāfiyyati ‘ālama alkutubi
42. al-shīrāziyyu ʾabū ʾisḥāq ʾibrāhym bn ‘aliyyu bn yūsf 1416h / 1995m).
almuhadhdhaba fī fiqhi alʾimāmi al-shāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun zakariyyā ‘amīrātin
bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
43. al-ṣāʾī ʾabū al‘abbāsi ʾaḥamida bn muḥammadu alkhalwatiyyi d / t ḥāshiyata
al-ṣāʾī ‘alā al-sharḥi al-ṣaghīri " bilughati al-sāliki liʾaqrabu almasālika d / ṭ
taḥqīqun muṣṭafā kamāli waṣifiyyin alqāhirata dāru alma‘ārifi
44. al-ṣafadiyya ṣalāaḥa al-dīni khalīla bn ʾaybaka 1418h / 1998m). ʾa‘īāna
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al‘aṣri waʾa‘wāni al-naṣri ṭ taḥqīqun ‘uliya ʾabū zaydin nabīla ʾabū ‘ashamatin
muḥammada maw‘idin maḥmūda sālima muḥammada bayrūta dāru alfikri
almu‘āṣiri
45. ibna al-ṣulāʾāaḥi ʾabū ‘amrwi taqiyyi al-dīni ‘uthmāna bn ‘abdālraḥmanin 1423h
/ 2002m). ʾadubba al-mfty wa-al-mstfty ṭ taḥqīqun mūʾaffaqu ‘abdi alqādiri
almadīnata almunawwarata maktabatu al‘ulūmi wa-al-ḥukmi
46. ibna al-ṣulāʾāaḥi ʾabū ‘amrwi taqiyyi al-dīni ‘uthmāna bn ‘abdālraḥmanin
1992m). ṭabaqāti alfuqahāʾi al-shāfi‘iyyata ṭ taḥqīqun muḥḥiyyuy al-dayyinu
‘uliya najību bayrūta dāru al-bshāʾr alʾislāmiyyata
47. ibna al-ṣulāʾāaḥi ʾabū ‘amrwi taqiyyi al-dīni ‘uthmāna bn ‘abdālraḥmanin
1407h). fatawā ibni al-ṣulāʾāaḥi ṭ taḥqīqun mūʾaffaqu ‘abdāllti ‘abdālqādirin
bayrūta ‘ālamu alkutubi maktabata al‘ulūmi wa-al-ḥukmi
48. al-ṭarābulusiyya ‘alāʾa al-dīni ‘uliya bn khalīlu d / t ma‘īna alḥukkāmi fīmā
yataraddadu bayna alkhaṣmayni mina alʾaḥkāmi d / ṭ ( dāra alfikri
49. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾamyna bn ‘umari bn ‘abdāl‘azīzin 1412h / 1992m).
radda almuḥtāri ‘alā al-durri almukhtāri ṭ ( bayrūta dāru alfikri
50. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾamyna bn ‘umari bn ‘abdāl‘azīzin d / t manḥata
alkhāliqi ‘alā albaḥri al-rāʾiqi ṭ ( alqāhirata dāru alkitābi alʾislāmiyyi
51. ibna al‘arabiyyi ʾabū bikri muḥammadi bn ‘abdāllti alma‘āfiriyya al-ʾishbyly
al‘awāṣimu mina alqawāṣimi wama‘tu mulḥaqi bʾākhrh min kitābi ibni al‘arabiyyi
" sirāja almurīdīna d / ṭ taḥqīqun ‘ummāru ṭālibī miṣrun maktabatu dāri alturāthi
52. ibna ‘urfatin muḥammada bn muḥammadu alwarghammiyyu al-twnisiyya 1435h
/ 2014m). almukhtaṣara alfiqhiyya ṭ taḥqīqun ḥāfaẓa ‘abdālraḥmanu muḥammadu
khayrin dubbiyyun muʾassasatu khalfi ʾaḥamida al-ḥbtwr lil-ʾā‘māli alkhayriyyati
53. ‘ulayshin muḥammada bn ʾaḥamdun 1409h / 1989m). manaḥa aljalīlu sharaḥa
mukhtaṣaru khalīlu d / ṭ ( bayrūta dāru alfikri
54. ibna al‘imādi ʾabū alfalāaḥi ‘abdālḥayya bn ʾaḥamida bn muḥammadu al‘akiriyyi
1416h / 1996m). mu‘ṭayata alʾamānin min ḥinthi alʾaymāni ṭ taḥqīqun ‘abdu
alkarīmi al‘umriyyi jiddatan almaktabatu al‘aṣriyyatu al-dhahabiyyatu
55. al‘umrāniyya ʾabū alḥissayni yaḥyā bn ʾabī alkhayri 1421h / 2000m). albayāna
fī madhhabi alʾimāmi al-shāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun qāsimu muḥammadu al-nūriyyi
jiddatan dāru alminhāji
56. alghazāliyya ʾabū ḥāmidu muḥammadu bn muḥammadu al-ṭawsiyyi 1417h).
alwasīṭa fī almadhhabi ṭ taḥqīqun ʾaḥamida maḥmūdu ʾibrāhym muḥammada
muḥammada tāmira alqāhirata dāru al-salāami
57. ibna faraḥawna birihāni al-dīni ʾibrāhym bn ‘aliyyu alya‘muriyyi 1406h /
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1986m). tabaṣṣurata alḥukkāmi fī ʾuṣwli alʾaqḍiyati wamanāhiji alʾaḥkāmi ṭ (
miṣrun maktabatu alkulliyyāti alʾazhariyyati
58. ibna qāḍī shuhubatan taqī al-dīnu ʾabū bikri bn ʾaḥamida alʾasadiyyu alshahbiyyu 1407h). ṭabaqāti al-shāfi‘iyyati ṭ taḥqīqun alḥāfiẓu ‘abdāl‘līma khānin
bayrūta ‘ālamu alkutubi
59. ibna quddāmatin ʾabū muḥammadu mūʾaffaqu al-dīni ‘abdāllta bn ʾaḥamida aljmā‘yly almuqaddasiyya 1414h / 1994m). alkāffiyya fī fiqhi alʾimāmi ʾaḥamida
ṭ ( bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
60. ibna quddāmatin ʾabū muḥammadu mūʾaffaqu al-dīni ‘abdāllta bn ʾaḥamida aljmā‘yly almuqaddasiyya 1388h / 1968m). al-mghny d / ṭ ( alqāhirata maktabatu
alqāhirati
61. alqudūriyya ʾaḥamida bn muḥammadin 1427h / 2006m). al-tajrīda ṭ taḥqīqun
markazu al-dirāsāti alqāhirata dāru al-salāami
62. alqarāfiyya ʾabū al‘abbāsi shihāba al-dīni ʾaḥamida bn ʾidrys 1416h / 1995m).
alʾiḥkāma fī tamyyzi alfatawā ‘ani alʾaḥkāmi wataṣarrufātin al-qāḍy wa-al-ʾimāma
ṭ taḥqīqun ‘abdālfattāḥu ʾabū ghadatin bayrūta dāru al-bshāʾr alʾislāmiyyata
63. alqarāfiyyu ʾabū al‘abbāsi shihāba al-dīni ʾaḥamida bn ʾidrys d / t alfarūqa "
ʾanuwwāra alburwqi fī ʾnwāʾi alfarūqi d / ṭ ( ‘ālama alkutubi
64. alqazwīniyya ʾabū ḥātimi maḥmūdi bn alḥusni 2012m). alḥayla fī alfiqhi d /
ṭ taḥqīqun ‘umaru ḥusni muḥammadi muḥḥiyyī al-dayyini aljabbāriyyi bayrūta
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
65. ibna alquṭṭāni ‘uliya bn muḥammadin 1424h / 2004m). alʾiqnā‘a fī masāʾili
alʾijmā‘i ṭ taḥqīqun ḥusnu fawzī al-ṣa‘īdiyyi alqāhirata alfārūqu alḥadythatu lilṭibā‘ati wa-al-nashri
66. alqalyūbiyya ʾaḥamida salāamatun ‘amīratan ʾaḥamida alburullusiyya 1415h /
1995m). ḥāshytā qalyūbiyyan wa‘amīrata d / ṭ ( bayrūta dāru alfikri
67. alkattāniyya muḥammada ‘abdālḥayyi alḥusniyyi al-ʾidrysy 1982m). fihrisa
alfahārisi wa-al-ʾthbāti wamu‘jami alma‘ājimi wa-al-mushayyikhāti wa-almusalsalāti ṭ taḥqīqun ʾiḥsānu ‘abbāsu bayrūta dāru algharbi alʾislāmiyyi
68. ibna kathīri ʾabū alfidāʾi ʾismā‘yl bn ‘umarin 1413h / 1993m). ṭabaqāti alfuqahāʾi
al-shāfi‘iyyīna d / ṭ taḥqīqun ʾaḥamida ‘umuru hāshimu muḥammada zaynihim
muḥammada ‘azaba bawwara sa‘īdu maktabatu al-thaqāfati al-dīniyyati
69. almawardiyyi ʾabū alḥusni ‘uliya bn muḥammadin 1419h / 1999m). alḥawī
alkabīri fī fiqhi madhhabi alʾimāmi al-shāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun ‘uliya muḥammadu
mu‘awwaḍu ‘ādilun ʾaḥamida ‘abdālmawjūdun bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
70. al-mrdāʾī ‘alāʾa al-dīni ʾabū alḥusni ‘uliya bn salīmāni 1415h / 1995m). alʾinṣāfa
fī ma‘rifati al-rājiḥi mina alkhilāafi ṭ taḥqīqun ‘abdālltu bn ‘abdālmuḥsini al2  العدد19 املجلد
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tarkiyyi ‘abdālfattāḥa muḥammada alḥlwi alqāhirata hajara lil-ṭibā‘ati wa-alnashri
71. al-mrdāʾī ‘alāʾa al-dīni ʾabū alḥusni ‘uliya bn salīmāni 1424h / 2003m). taṣḥīḥa
alfurū‘i ṭ taḥqīqun ‘abdālltu bn ‘abdālmuḥsini al-tarkiyyi bayrūta muʾassasatu
al-risālati
72. almuṭī‘iyya muḥammada najība d / t takmilata almajmū‘i sharḥa almuhadhdhabi
d / ṭ ( bayrūta dāru alfikri
73. ibna mufliḥin birihāni al-dīni ʾibrāhym bn muḥammadin 1418h / 1997m).
almubdi‘a fī sharḥi almuqni‘i ṭ ( bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
74. ibna almaqarriyyi ʾismā‘yl bn ʾabī bikrin 1426h / 2005m). alʾirshāda maṭbū‘a
ma‘a sharḥihi fatḥa aljawādi libni ḥajari alhaytamiyyu ṭ ، taḥqīqun ‘abdāllaṭīfu
ḥassana ‘abdālraḥmanun bayrūta dāra alkutubi al‘ilmiyyati
75. ibna almulaqqini sirāja al-dīni ʾabū ḥafṣi ‘umari bn ‘aliyyin 1417h / 1997m).
al‘aqda almudhahhaba fī ṭabaqātin ḥamalatin almadhhaba ṭ taḥqīqun ʾayamanu
naṣri alʾazhariyyi sayyida mihnay bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
76. alminhājiyya shamsa al-dīni muḥammada bn ʾaḥamida al-ʾsyūṭy 1417h /
1996m). jawāhira al‘uqūdi wamu‘ayyani alquḍāti wa-al-mūʾaqqa‘īna wa-alshuhūdi ṭ taḥqīqun mus‘idu ‘abdi alḥamīdi muḥammada al-sa‘daniyyi bayrūta
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
77. ibna najīmin zayyana al-dīnu bn ʾibrāhym bn muḥammadin d / t albaḥri al-rāʾiqi
sharaḥa kanzu al-daqāʾiqi ṭ ( alqāhirata dāru alkitābi alʾislāmiyyi
78. ibna najīmin sirāja al-dīni ‘ammara bn ʾibrāhym 1422h / 2002m). al-nahra
alfāʾiqa sharaḥa kanzu al-daqāʾiqi ṭ taḥqīqun ʾaḥamida ‘azwu ‘ināyatin bayrūta
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
79. al-nawawiyya ʾabū zakariyyā muḥḥiyyī al-dayyini yaḥyā bn sharafin 1408h).
ʾādāba alfatwā wa-al-mfty wa-al-mstfty ṭ taḥqīqun bassāmu ‘abdālwahhābi aljāby dimashqa dāru alfikri
80. al-nawawiyya ʾabū zakariyyā muḥḥiyyī al-dayyini yaḥyā bn sharafin 1412h /
1991m). rawḍata al-ṭālibīna wa‘umdati almuftīna ṭ taḥqīqun zuhayru al-shawīshi
bayrūta almuktibu alʾislāmiyyu
81. al-nawawiyya ʾabū zakariyyā muḥḥiyyī al-dayyini yaḥyā bn sharafin d / t
tahdhība alʾasmāʾi wa-al-lughāti d / ṭ taḥqīqun sharikatu al‘ulamāʾi bimusā‘adati
ʾidārati al-ṭibā‘ati almunīriyyati bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
82. al-nawawiyya ʾabū zakariyyā muḥḥiyyī al-dayyini yaḥyā bn sharafin 1425h /
2005m). minhāja al-ṭālibīna wa‘umdati almuftīna fī alfiqhi ṭ taḥqīqun ‘iwaḍa
qāsimu ‘iwaḍa bayrūta dāru alfikri
83. ibna alhumāmi kamāli al-dīni muḥammada bn ‘abdālwāḥidi al-sīūāsiyyu d / t
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Abstract:
This research deals with As-Surijiya Question, attributed to Abi alAbbas ibn Surayj, Sheikh of the Shafi'i jurists of his time. This question
is when the husband says to his wife: "if I divorce you, you are granted
a triple divorce (irrevocably) before that," then, he divorces her. Thus,
as viewed by some Shafi'i jurists, no divorce occurs no matter what the
husband pronounces. Therefore, the Surayjiya Question becomes a kind of
fraud to prevent divorce. However, the majority of Muslim jurists state that
there is no impact of suspension by cycle on preventing divorce and that
fraud through this question is invalid. As a result, divorce in accordance
with this question is triple divorce for the majority of Muslim jurists, while
it is a one unconditional divorce for Shafi'i jurists.
This study aims to discuss the argument of these two schools, refer to
conditions of validity of this question, and explain how to dissolve marriage
according to those who consider it as a pending divorce. It also aims to
determine the ruling on resorting to fraud through it to prevent divorce and
giving a formal legal opinion (fatwa) based on it, in addition to the ruling
on the public's imitation of those who consider it valid, and the clarification
of the effects of it in the UAE and Syrian Personal Status Law.
Keywords: Divorce, Surayjiya Question, cycle, fraud.
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