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  ملخص البحث

لقد ش�رع ال�شرع طرًق�ا ودی�ة لح�ل م�ا ین�شأ م�ن ن�زاع ب�ین ال�زوجین، م�ن وع�ظ                         

إرشاد، وھجر في المضجع، وإعراض، وض�رب، وإرس�ال حكم�ین م�ن قب�ل القاض�ي             و

إذا عجز الزوجان عن اإلصالح، وإزالة الشقاق الذي بینھا، فإذا ما اس�تحالت الع�شرة        

  . بین الزوجین فیشرع الطالق

فھو ضرورة لحل مشكالت األسرة، ومشروع للحاجة، ویكره عند ع�دم الحاج�ة،             

، )اْلَحَل�اِل ِإَل�ى اللَّ�ِھ الطََّل�اقُ     َأْبَغ�ضُ : (َقاَل َرُسوُل اللَِّھ :  َقاَل ِن ُعَمَرفَعْن َعْبِد اللَِّھ ْب

  .وھو َرْفُع اْلَقْیِد الثَّاِبِت ِبالنَِّكاِح

ولكن قد یحدث أن الزوج یوقع الطالق الثالث بلفظ واحد، فھل یقع ثالًثا، ویكون      

  ة رجعیة إذا كان غیر مكمل للثالث؟الطالق بائًنا بینونة كبرى، أم یقع طلقة واحد

وجمع الرجل الطلقات الثالث بكلمة واحدة ال یحرم، وال یكره، وإنما یكون تارًك�ا              

لالختی��ار، والف��ضیلة؛ لق��وة أدلت��ھ، وتنوعھ��ا، وألن ال��زوج اس��تخدم حق��ھ الممن��وح ل��ھ  

  .شرًعا دفعة واحدة، ولكنھ یكون قد ترك األفضلیة

ب�أن الط�ـالق المجم�وع ف�ي        : ن وافقھم إلى الق�ول    ذھب ابن تیمیة، وابن القیم وم     

لفظ واحد یقع بھ واحدة، وال تأثیر للفظ فیھ، وذھب�ت معظ�م الق�وانین العربی�ة إل�ى أن                     

  .طالق الثالث بلفظ واحد أو بألفاظ ثالثة في مجلس واحد، ال یقع إال طلقة واحدة
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Research Summary:  
Shari'a has begun a friendly way to resolve the disputes that 
arise between the married couples, from preaching and 
guidance, to abandonment in the madhhab, and to offer, if 
necessary, two rulings by the judge if the couple are unable to 
reform and to remove the schism between them. 
It is a necessity to solve the problems of the family, and the 
draft of the need, and hates when not needed, on the authority 
of Abdullah bin Omar said: The Messenger of God : (the most 
hateful to God divorce), which is the permanent restriction of 
marriage. 
But it may happen that the husband signs the three divorces 
with one word. Is it three times, and the divorce is a major 
complaint, or is there one retrograde divorce if it is not 
complete for the third? 
The man collected the three divorces with a single word that is 
not haraam, and he does not hate it. Rather, he is leaving for 
choice and virtue; because of the strength of his evidence and 
variety, and because the husband used his right granted to him 
at once, but he left preference. 

Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim and those who agreed with 
them said that divorce is the sum of one word, and there is no 
effect on it. Most of the Arabic laws went until the divorce of 
three by one word or three words in one situation. 
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  المقدمــة
األرض، وجع�ل الظلم�ات والن�ور،       الحمد هللا رب العالمین؛ الذي خلق السموات و       

، ال�ذي بعث�ھ   تستفتح باس�مھ مغ�الیق األم�ور، وال�صالة وال�سالم عل�ى س�یدنا محم�د               
  . رحمة للعالمین اهللا

  وبعـد
ف��إن نظ��ام الط��الق ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة یعتب��ر م��ن محاس��نھا، وم��ن دالئ��ل           

 ب�ین ال�زوجین     واقعیتھا، وعدم إغفالھ�ا م�صالح الن�اس، ف�إذا م�ا ح�لَّ الخ�الف والنف�رة                 
محل المودة والمحبة انھ�ارت أرك�ان الزوجی�ة، ول�م یب�ق س�وى اللج�وء إل�ى الط�الق،                     

 َوِإْن َیَتَفرََّق����ا ُیْغ����ِن اللَّ����ُھ ُكل����ا ِم����ْن َس����َعِتِھ َوَك����اَن اللَّ����ُھ َواِس����ًعا َحِكیًم����ا   :فق����ال 
  ].١٣٠:النساء[

على الزوجین، أن الطالق عالج حاسم، وحل نھائي أخیًرا لما استعصى حلھ : أي
والحكمین، بسبب تباین األخالق، وتنافر الطباع، وتعقد مسیرة الحی�اة الم�شتركة ب�ین          
الزوجین، أو بسبب اإلصابة بم�رض ال یحتم�ل، أو ُعْق�م ال ع�الج ل�ھ، مم�ا ی�ؤدي إل�ى                       
ذھ��اب المحب��ة والم��ودة، وتولی��د الكراھی��ة والبغ��ضاء، فیك��ون الط��الق منف��ذًا متعین��ًا       

  . والشرور الحادثةللخالص من المفاسد
فالطالق إذن ضرورة لحل مشكالت األسرة، ومشروع للحاجة، ویك�ره عن�د ع�دم              

 اْلَحَلاِل ِإَلى اللَِّھ )١ (َأْبَغُض: (َقاَل َرُسوُل اللَِّھ :  َقاَل الحاجة، فَعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر
  )٢ (). الطََّلاُق

َأیَُّم�ا اْم�َرَأٍة َس�َأَلْت َزْوَجَھ�ا الطََّل�اَق ِف�ي       (: للَّ�ھِ َق�اَل َرُس�وُل ا  :  َق�الَ   وَعْن َثْوَبانَ 
  )٣ ().َغْیِر َما َبْأٍس، َفَحَراٌم َعَلْیَھا َراِئَحُة اْلَجنَِّة

                                                           

البغض خ�الف المحب�ة، وھ�و كراھ�ة الق�ول، والفع�ل، أو ال�شخص، وھ�و ھن�ا                   : أبغض الحالل إلى اهللا   ) ١(
 .للطالق

ألحم�د اب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن       : ، ال�سنن الكب�رى  َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي َكَراِھَی�ِة الطََّل�اقِ       كت�اب الط�الق،     : خرجھ البیھق�ي  أ) ٢(
دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، الطبع�ة     : ، ط٧/٥٢٧: ني أب�و بك�ر البیھق�ي     موسى الُخْسَرْو ِجردي الخراس�ا    

كتاب الطالق، َباُب َح�دََّثَنا ُس�َوْیُد ْب�ُن َس�ِعیٍد، س�نن اب�ن               : م، وأخرجھ ابن ماجھ   ٢٠٠٣/ھـــــ١٤٢٤:الثالثة
ع�ة  دار الرس�الة العالمی�ة، الطب  : ، ط١/٦٥٠: ألبي عب�د اهللا محم�د اب�ن یزی�د القزوین�ي اب�ن ماج�ھ              : ماجھ

  .م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠:األولى
ألحمد بن علي بن حج�ر أب�و الف�ضل    : فتح الباري شرح صحیح البخاري . وقد أعلَّ ھذا الحدیث باإلرسال      

  .           ھـــ١٣٧٩: دار المعرفة، بیروت: ، ط٩/٣٥٦: العسقالني الشافعي
لمحمد : سبل السالم بلوغ المرام. َرجََّحا اْلِإْرَساَلوقد رجح أبو حاتم إرسالھ، َوَكَذا الدَّارَ ُقْطِنيُّ، َواْلَبْیَھِقيُّ   

دار الح�دیث، ب�دون ت�اریخ      : ، ط ٢/٢٤٧:بن إسماعیل بن صالح بن محم�د الح�سني الكحالن�ي ال�صنعاني            
     .طبع

لسلیمان بن األشعث ابن إسحاق بن بشیر : كتاب الطالق، َباٌب ِفي اْلُخْلِع، سنن أبي داود: أخرجھ أبو داود) ٣(
المكتب��ة الع��صریة، بی��روت، ب��دون ت��اریخ طب��ع، : ، ط٢/٢٦٨: اد ب��ن عم��رو األزدي السِِّج��ْستانيب��ن ش��د

كتاب : ، وأخرجھ البیھقي١/٦٦٢: كتاب الطالق، َباُب َكَراِھَیِة اْلُخْلِع ِلْلَمْرَأِة، سنن ابن ماجھ: أخرجھ ابن ماجھو
ح�دیث  : ، ق�ال األلب�اني  ٧/٥١٧: َطَل�اَق َزْوِجَھ�ا، ال�سنن الكب�رى    الطالق، َباُب َما ُیْكَرُه ِلْلَمْرَأِة ِمْن َمْسَأَلِتَھا     

المكتب : ، ط٧/١٠٠: لمحمد ناصر الدین األلباني: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل. صحیح
 .  م١٩٨٥/ ھــ١٤٠٥: اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة
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: وق���د رغَّ���ب ال���شرع األزواج ف���ي ال���صبر، وتحم���ل خل���ق الزوج���ة، فق���ال         
 َوَیْجَعَل اللَُّھ ِفیِھ َخْیرًا  َتْكَرُھوا َشْیئًاَوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى َأن

  ].١٩:النساء [َكِثیرًا
 ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة، ِإْن َكِرَه )١(َلا َیْفَرْك : (َقاَل َرُسوُل اِهللا  :  َقالَ وَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة    

  )٢ ().ِمْنَھا ُخُلًقا، َرِضَي ِمْنَھا آَخَر

شأ م��ن ن��زاع ب��ین ال��زوجین، م��ن وع��ظ    وش��رع ال��شرع طرًق��ا ودی��ة لح��ل م��ا ین��   
وإرشاد، وھجر في المضجع، وإعراض، وض�رب، وإرس�ال حكم�ین م�ن قب�ل القاض�ي             
إذا عجز الزوجان عن اإلصالح، وإزالة ال�شقاق ال�ذي بینھ�ا، وھ�ي كلھ�ا م�أخوذة م�ن          

  :آیات ثالث ھي
َواْھُج��ُروُھنَّ ِف��ي  َوالالَِّت��ي َتَخ��اُفوَن ُن��ُشوَزُھنَّ َفِعُظ��وُھن :َّق��ول اهللا : اآلی��ة األول��ى

َواْض��ِرُبوُھنَّ َف��ِإْن َأَطْع��َنُكْم َف��َال َتْبُغ��وا َعَل��ْیِھنَّ َس��ِبیًال ِإنَّ اللَّ��َھ َك��اَن َعِلی��ا   الَم��َضاِجِع
  ]. ٣٤:النساء [َكِبیرًا

َوَحَكمًا مِّْن  ِھَوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَما َفاْبَعُثوا َحَكمًا مِّْن َأْھِل :قول اهللا : اآلیة الثانیة
: الن�ساء  [َأْھِلَھا ِإن ُیِریَدا ِإْص�الحًا ُیَوفِّ�ِق اللَّ�ُھ َبْیَنُھَم�ا ِإنَّ اللَّ�َھ َك�اَن َعِلیم�ًا َخِبی�راً                   

٣٥.[  
َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَھا ُن�ُشوزًا َأْو ِإْعَراض�ًا َف�َال ُجَن�اَح            :قول اهللا   : اآلیة الثانیة 

َوِإن  َوُأْح�ِضَرِت اَألنُف�ُس ال�شُّحَّ    َوال�صُّْلُح َخْی�رٌ   ن ُی�ْصِلَحا َبْیَنُھَم�ا ُص�ْلحاً   َعَلْیِھَم�ا أَ 
  ].  ١٢٨:النساء [َوَتتَُّقوا َفِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیرًا ُتْحِسُنوا

فال ُیلجأ إلى الطـالق ألول وھلة، وألھون األسباب، كما یفعل بعض الجھلة الذین         
مون علیھ لطیش بیِّن، أو حماقة، أو غ�ضب موق�وت، أو ش�ھوة جارف�ة، أو ھ�وى                   یقد

م��ستبد، فھ��و كل��ھ خ��روج ع��ن تع��الیم اإلس��الم وآداب��ھ، وموج��ب لإلث��م، والمع��صیة،         
والتأدیب، والتعزیر، وإنما الطـالق تشریع اس�تثنائي لل�ضرورة، بع�د أن ی�سلك ال�زوج        

  :المراحل اآلتیة
ر، وتحم���ل األذى، ث���م ال���وعظ، والھج���ر،   وھ���ي المعاش���رة ب���المعروف، وال���صب  

  .والضرب الیسیر، ثم إرسال الحكمین
فإن وقع الطـالق فیمكن العودة إلى الزواج بالرجعة بغیر شھود، ما دامت المرأة    
ف��ي الع��دة، أو بعق��د جدی��د بع��د انتھ��اء الع��دة، وذل��ك لم��رتین بع��د الطلق��ة األول��ى، وبع��د  

مراجعة الحساب، وتقدیر الظ�روف، ومحاكم�ة       الطلقة الثانیة، فتلك فترتان متكررتان ل     
  .األمور، وتعقل النتائج واآلثار، وھذا یحدث غالًبا

                                                           

لمحم�د ب�ن مك�رم ب�ن        : ل�سان الع�رب   . ضال�بغ : فركھ یفركھ، إذا أبغضھ، والف�رك     : قال أھل اللغة  ) ١(
دار ص�ادر، بی�روت، الطبع�ة    : ف�رك، ط : على أبو الفضل جمال الدین بن منظور األنصاري، م�ادة         

 .       ھــ١٤١٤: الثالثة
لم��سلم ب��ن الحج��اج أب��و : أخرج��ھ م��سلم، ِكَت��اُب الرَِّض��اِع، َب��اُب اْلَوِص��یَِّة ِبالنِّ��َساِء، ص��حیح م��سلم ) ٢(

دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت، ب�دون ت�اریخ           : ، ط ٢/١٠٩١: ی�سابوري الحسن القشیري الن  
 . طبع
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فكل من الزوجین یندم، ویتنازل عن أمور، ویقلع ع�ن أخ�الق، ویرض�ى ب�العیش                
في ظل حیاة زوجیة ال توفر لھ كل ما یرغب، بالمقارن�ة م�ع حی�اة العزل�ة، واالنف�راد،                

ی�ضایقھم ع�ادة تحم�ل أعب�اء جدی�دة م�ن النفق�ة، والخدم�ة،           واالتكال على األھل ال�ذین      
  .وغیرھا

ھذا فضًلا عما في الفراق من تعریض سمعة الم�رأة للطع�ن، والنق�د، إذ ل�و كان�ت       
حسنة األخالق لما طلقت، وبھ یكون إح�صاء ع�دد الرجع�ات بع�د الط�ـالق مم�ا ی�نقص                    

   )١ (.كثیرًا من إحصائیات الطـالق
وقع الطالق الثالث بلفظ واحد، فھل یقع ثالًثا، ویكون ولكن قد یحدث أن الزوج ی     

  الطالق بائًنا بینونة كبرى، أم یقع طلقة واحدة رجعیة إذا كان غیر مكمل للثالث؟
ھ�ذا م��ا س��نحاول أن نعالج�ھ ف��ي ھ��ذا البح�ث، ون��سلط ال��ضوء عل�ى موق��ف الفق��ھ     

  .اإلسالمي منھ
  . ویتكون ھذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة

  .حقیقة الطـالق  : المبحث األول
  وفیھ مطالب

 .تعریف الطالق : المطلب األول
  .مشروعیة الطالق :المطلب الثاني
  لماذا كان الطالق بید الرجل؟ :المطلب الثالث
  .الوصف الشرعي للطالق  :المطلب الرابع
  .اإلقدام على جمع الثالث بكلمة واحدة  :المبحث الثاني
  .على إیقاع الطالق الثالث بلفظ واحدما یترتب   : المبحث الثالث

  . وبھا أھم نتائج البحث والتوصیات    :الخاتمة

                                                           

 .م١٩٨٩/ھــ١٤٠٩:، ط دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة٧/٣٦٠: وھبة الزحیلي. د:  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ)١(
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  املبحث األول

  حقيقة الطـالق

  : ویتكون ھذا المبحث من المطالب اآلتیة
  .تعریف الطالق  : المطلب األول
  .مشروعیة الطالق  :المطلب الثاني
  لماذا كان الطالق بید الرجل؟  :المطلب الثالث

  .الوصف الشرعي للطالق  :رابعالمطلب ال

  اطب اول

  رف اطق

مرس�لة ب�ال قی�د،    :  حل القی�د، واإلط�الق، ومن�ھ ناق�ة ط�الق، أي        :الطالق في اللغة  
ح��ل قی��ده، وخل��ي عن��ھ، لك��ن الع��رف خ��ص الط��الق بح��ل القی��د        : وأس��یر مطل��ق، أي 

  )١(.المعنوي، وھو في المرأة، واإلطالق في حل القید الحسي في غیر المرأة
  : وفي الشرع

رف��ع قی��د النك��اح ف��ي الح��ال، أو الم��آل، بلف��ظ  :  ع��رف فقھ��اء الحنفی��ة الط��الق بأن��ھ -١
  )٢ (.مخصوص
  :شرح التعریف

قید في التعریف، یخرج بھ رف�ع قی�د غی�ره، كرف�ع المل�ك بالعت�اق،                 : قید النكاح :  قولھ
  )٣(. وخرج بھ القید الثابت حًسا

بائن، س�واًء أكان�ت بینون�ة ص�غرى، أو كب�رى،            یقصد بذلك الطالق ال   : في الحال : قولھ
  )٤ (.فإنھا ترفع قید النكاح في الحال

  . بعد انقضاء العدة، وذلك في الطالق الرجعي: أي: في المآل: قولھ
َأنَّ اْلُمَراَد ِبِھ َما اْشَتَمَل َعَلى َمادَِّة الطََّلاِق َصِریًحا َوِكَناَیًة، : أي: بلفظ مخصوص: قولھ

ِكَناَیاِت الرَّْجِعیَِّة، َواْلَباِئَنِة، َوَلْفُظ اْلُخْلِع، َوَقْوُل اْلَقاِضي َفرَّْقت َبْیَنُكَما ِعْنَد          َوَساِئُر الْ 
  .إَباِء الزَّْوِج َعْن اْلِإْسَلاِم

  )٥(. وھو قید في التعریف، خرج بھ الفرقة بین الزوجین عن طریق الفسخ
                                                           

 . طلق: مادة: لسان العرب)  ١(
علي بن محمد الِحْصني، المعروف لمحمد بن  : الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار      ) ٢(

دار الكت�����ب العلمی�����ة، بی�����روت، الطبع�����ة    : ، ط٢٠٥بع�����الء ال�����دین الح�����صكفي الحنف�����ي، ص   
 .م٢٠٠٢/ھـــ١٤٢٣:األولى

لعب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن س�لیمان الم�دعو ب�شیخي زاده،            : مجمع األنھر شرح ملتقى األبحر    )  ٣(
 .  التراث العربي، بدون تاریخ طبعدار إحیاء: الناشر: ، ط١/٣٨١: المعروف بداماد أفندي

 .٢٠٥ص: الدر المختار) ٤(
ل��زین ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د، المع��روف ب��ابن نج��یم     : البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق  ) ٥(

 .دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ طبع: ، ط٣/٢٥٢المصري، 
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  .اِبِت ِبالنَِّكاِحَرْفُع اْلَقْیِد الثَّ:  وعرفھ المالكیة بأنھ-٢
  )١(. َفَخَرَج ِبِھ اْلِعْتَق؛ ِلَأنَُّھ َقْیٌد َثاِبٌت َشْرًعا، َلِكْن َلْم َیْثُبْت ِبالنَِّكاِح

  )٢(.َتَصرٌُّف َمْمُلوٌك ِللزَّْوِج، ُیْحِدُثُھ ِبَلا َسَبٍب، َفَیْقَطُع النَِّكاَح:  وعرفھ الشافعیة بأنھ-٣
  .ِبالطََّلاِق: رًُّفا؛ ِلَأنَُّھ َأَزاَل ِمْلَك اِلاْنِتَفاِع ِبِھ، َأْيَسمي َتَص: َتَصرٌُّف: َقْوُلُھ

َأْي ِبَل��ا َس��َبٍب َخ��اصٍّ، َوَقیَّ��َد ِب��َذِلَك ِل��ِإْخَراِج اْلَف��ْسِخ، َف��ِإنَّ َل��ُھ َأْس��َباًبا     : ِبَل��ا َس��َبٍب:  َقْوُل��ُھ
  )٣ (.َخاصًَّة، َكاْلُجَذاِم، َواْلَبَرِص

ینھي العالقة الزوجی�ة، ف�ال ی�صح الرج�وع فی�ھ، أو الع�دول               : أي: اَحَفَیْقَطُع النِّكَ : قولھ
  )٤().َلا َقْیُلوَلَة ِفي الطََّلاِق: (عنھ كسائر األیمان؛ لقول الرسول

  )٥(. ال رجوع فیھ: أي   
  )٦(. َحلُّ َقْیِد النَِّكاِح، َأْو َبْعِضِھ:  وعرفھ الحنابلة بأنھ-٤

 یخ��رج ب��ھ رف��ع قی��د غی��ره، كرف��ع المل��ك  قی��د ف��ي التعری��ف،: قی��د النك��اح:  قول��ھ
  . بالعتاق، وخرج بھ القید الثابت حسًا

  )٧ (.َأْي َبْعِض َقْیِد النَِّكاِح، إَذا َطلََّقَھا َطْلَقًة َرْجِعیًَّة: أو بعضھ: قولھ
أن�ھ ل�م یح�دد كیفی�ة إیق�اع الط�الق، ول�م یب�ین األلف�اظ             : ویؤخذ على ھذا التعری�ف    

  . الخاصة بإیقاعھ
إلى تعریف الطالق عند الفقھاء یت�ضح أنھ�ا تتف�ق م�ع التعری�ف اللغ�وي                 وبالنظر  

  . للطالق، وأنھا جمیًعا تدل على المقصود، وھو حل قید النكاح

                                                           

ب�ن عب�د الب�اقي ب�ن یوس�ف الزرق�اني الم�صري              لمحم�د   : شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مال�ك      ) ١(
 .م٢٠٠٣/ھــ١٤٢٤:مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، الطبعة األولى: ، ط٣/٢٥٢:األزھري

ألب��ي یح��ي زكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زكری��ا األن��صاري،   : أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب ) ٢(
 .دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاریخ طبع: ، ط٣/٢٦٣

لسلیمان بن محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي المصري ال�شافعي،  : یرمي على شرح المنھج  حاشیة البج ) ٣(
 .م١٩٥٠/ھــ١٣٦٩مطبعة الحلبي، مصر، : ، ط٣/٤٨٨

ألب�ي عثم�ان   : َباُب َما َجاَء ِفي َطَلاِق اْلُمْكَرِه، سنن س�عید ب�ن من�صور   : أخرجھ سعید بن منصور ) ٤(
ال�دار ال�سلفیة، الھن�د، الطبع�ة      : ، ط ١/٣١٤: سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزج�اني       

م، وھ��ذا الح��دیث م��روي م��ن طری��ق نع��یم ب��ن حم��اد، ع��ن بقی��ة، ع��ن   ١٩٨٢/ھــ��ـ١٤٠٣:األول��ى
، وھ��ذا كل��ھ ال ش��يء؛ ألن  الغ��ازي، ع��ن ص��فوان، ع��ن رج��ل م��ن ال��صحابة، ع��ن رس��ول اهللا     

یح ل�شرح   التوض� . إسماعیل وبقیة ضعیفان، والغازي مجھول، وصفوان ض�عیف، ث�م ھ�و مرس�ل             
: البن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري         : الجامع الصحیح 

 .م٢٠٠٨/ھـــ١٤٢٩: دار النوادر، دمشق، سوریا، الطبعة األولى: ، ط٣٢/١٩
، ١٦١ص: لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أب�و حف�ص نج�م ال�دین الن�سفي             : طلبة الطلبة ) ٥(

 .ھـــ١٣١١: بغدادمكتبة المثنى، ب: ط
لع�الء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان الم�رداوي         : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف   ) ٦(

دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ  : ، ط ٨/٤٢٩: الدمشقي الصالحي الحنبلي  
 .    طبع

ین ب��ن ح�سن ب�ن إدری��س   لمن�صور ب�ن ی��ونس ب�ن ص�الح ال�د     : ك�شاف القن�اع ع�ن م��تن اإلقن�اع    )  ٧(
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨:دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى: ، ط٥/٢٣٢: البھوتي الحنبلي
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ب اطا  

  رو اطق

الط���ـالق ج���ائز وم���شروع، وق���د ثب���ت ذل���ك بالكت���اب الك���ریم، وال���سنة النبوی���ة،     
  .واإلجماع

  :القرآن الكریم: أوًلا
 الطَّ������الُق َمرََّت������اِن َفِإْم������َساٌك ِبَمْع������ُروٍف َأْو َت������ْسِریٌح ِبِإْح������َسانٍ   :ال اهللا ق������-١

  ].٢٢٩:البقرة[
دلَّت ھذه اآلیة عل�ى م�شروعیة الط�الق، وفیھ�ا بی�ان لع�دد الطلق�ات           : وجھ الداللة 

  )١(. التي یملكھا الزوج على زوجتھ
  ].١:الطَّالق [ النَِّساَء َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنََّیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم : وقال-٢

أفادت ھ�ذه اآلی�ة م�شروعیة الط�الق، وإن كان�ت ف�ي لفظھ�ا خاص�ة                  : وجھ الداللة 
. ، إال أن حكمھا یتعدى لجمیع األمة، فھذا من قبیل الخاص الذي أرید بھ العام        للنبي

)٢(  
  ].٢٣٦: البقرة [ُم النَِّساَءُجَناَح َعَلْیُكْم ِإن َطلَّْقُت َال : وقال -٣

 نف���ي اإلث���م عل���ى م���ن طل���ق زوجت���ھ، وھ���ذا ی���دل عل���ى  أن اهللا: وج���ھ الدالل���ة
  )٣(. مشروعیة الطالق

  : السنة النبویة: ثانًیا
  :ورد في السنة النبویة أحادیث كثیرة تدل على مشروعیة الطالق منھا

َتْطِلیَق�ًة،  ) رض�ي اهللا عنھ�ا  (ْف�َصَة    حَ َطلَّ�َق َرُس�وُل اهللاِ    :  َق�الَ   َعْن َأَنٍس بن مالك    -١
َی��ا ُمَحمَّ��ُد، َطلَّْق��َت َحْف��َصَة، َوِھ��َي َص��وَّاَمٌة، َقوَّاَم��ٌة، َوِھ��َي  :  َفَق��اَلَفَأَت��اُه ِجْبِری��ُل

  )٤ (.َزْوَجُتَك ِفي اْلَجنَِّة؟، َفَراِجْعَھا

                                                           

: ، ط١/٢٥٧: للقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االش�بیلي الم�الكي       : أحكام القرآن ) ١(
  .م٢٠٠٣/ھــ١٤٢٤: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة

َثَبَت َأنَّ َأْھَل اْلَجاِھِلیَِّة َلْم َیُكْن ِعْنَدُھْم ِللطََّلاِق َع�َدٌد، َوَكاَن�ْت ِعْن�َدُھْم اْلِع�دَُّة      : د روي في سبب نزول ھذه اآلیة      وق
ْن َتْنَقِضَي ِعدَُّتَھا، َفَغِضَب َكاَن الرَُّجُل ُیَطلُِّق اْمَرَأَتُھ، ُثمَّ ُیَراِجُعَھا َقْبَل أَ       : "َمْعُلوَمًة ُمَقدََّرًة، َفَرَوى ُعْرَوُة َقالَ    

ُأَطلُِّقك َحتَّى إَذا َجاَء : َكْیَف؟ َقاَل: َلا َأْقَرُبك، َوَلا َتِحلِّیَن ِمنِّي، َقاَلْت َلُھ: َرُجٌل ِمْن اْلَأْنَصاِر َعَلى اْمَرَأِتِھ، َفَقاَل
: انظ�ر ف�ي ذل�ك     ]. ٢٢٩:البق�رة  [الطَّالُق َمرََّتانِ  :ُھ َفَأْنَزَل اللَّ  َأَجُلك َراَجْعُتك، َفَشَكْت َذِلَك إَلى النَِّبيِّ     
: لمحم�د ب�ن جری�ر ب�ن یزی�د ب�ن كثی�ر ب�ن غال�ب أب�و جعف�ر الطب�ري                 : جامع البیان عن تأوی�ل آي الق�رآن       

 .م٢٠٠١/ھـــ١٤٢٢: دار ھجر، الطبعة األولى: ، ط٤/١٢٥
دار الكت��ب العلمی��ة، : ، ط٣/٦٠٥: ألحم��د ب��ن عل��ي أب��و بك��ر ال��رازي الج��صاص الحنف��ي : أحك��ام الق��رآن) ٢(

 .٤/٢٦٩: البن العربي: م، أحكام القرآن١٩٩٤/ھــ١٤١٥: بیروت، الطبعة األولى
 .٤/٢١٦: جامع البیان عن تأویل آي القرآن) ٣(
الح�اكم  ألبي عب�د اهللا  : ، المستدركباب ِذْكُر ُأمِّ اْلُمْؤِمِنیَن َحْفَصَة ِبْنِت ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ     : أخرجھ الحاكم ) ٤(

دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت، الطبع����ة    : ، ط٤/١٧: محم����د ب����ن عب����د اهللا ب����ن محم����د النی����سابوري     
ألب�ي عب��د ال��رحمن  : ص��حیح الج�امع ال��صغیر وزیادات��ھ . م، وھ��و ح�دیث ح��سن ١٩٩٠/ھـ��ـ١٤١١:األول�ى 

المكت��ب : ، ط٢/٨٠٢: محم��د ناص��ر ال��دین، ب��ن الح��اج ن��وح ب��ن نج��اتي ب��ن آدم، األش��قودري األلب��اني       
 .مي، بدون تاریخ طبعاإلسال
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ْوِج ِمْن ُدوِن َكَراَھٍة؛     في ھذا الحدیث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ الطََّلاَق َیُجوُز ِللزَّ         :وجھ الداللة 
  )١ (. إنََّما َیْفَعُل َما َكاَن َجاِئًزا ِمْن َغْیِر َكَراَھٍةِلَأنَّ النَِّبيَّ

  َأنَّ��ُھ َطلَّ��َق اْمَرَأَت��ُھ َوِھ��َي َح��اِئٌض، َف��َذَكَر َذِل��َك ُعَم��رُ    َع��ْن َن��اِفٍع َع��ِن اْب��ِن ُعَم��رَ -٢
اِجَعَھا، َوُیْمِسَكَھا َحتَّى َتْطُھ�َر، ُث�مَّ َتِح�یَض، ُث�مَّ َتْطُھ�َر،           ُمْرُه َأْن ُیرَ  : (، َفَقالَ ِللنَِّبيِّ

 َأْن ُثمَّ ِإْن َشاَء َأْمَسَك، َوِإْن َشاَء َطلََّق َقْبَل َأْن َیَم�سَّ، َفِتْل�َك اْلِع�دَُّة الَِّت�ي َأَم�َر اهللاُ      
  )٢ ().ُیَطلََّق َلَھا النَِّساُء

َدِلیٌل َعَل�ى َأنَّ�ُھ َل�ا ِإْث�َم     ) َشاَء َأْمَسَك، َوِإْن َشاَء َطلََّقِإْن  : (َ ِفي َقْوِلھِ  :وجھ الداللة 
  )٣(. ِفي الطََّلاِق ِبَغْیِر َسَبٍب، فدلَّ ھذا على مشروعیة الطالق

اْلَحَل��اِل ِإَل��ى اللَّ��ِھ   َأْبَغ��ُض: (َق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ  :  َق��اَل  َع��ْن َعْب��ِد اللَّ��ِھ ْب��ِن ُعَم��رَ -٣
  )٤ (). الطََّلاُق

 َش�َرَع الط��الق، َوَوَض�َع َعْن��ُھ اْل�ِإْثَم ِلَم��َصاِلِح النَّ��اِس، َوِإْن     إن اهللا:وج�ھ الدالل��ة 
َكاَن ِفي َذاِتِھ َأْبَغ�َض؛ ِلَم�ا ِفی�ِھ ِم�ْن َقْط�ِع اْلَوْص�َلِة، َوِإیَق�اِع اْلَع�َداَوِة، َوُربََّم�ا ُیْف�ِضي ِإَل�ى                  

َك ُھ�َو َأَح�بُّ اْلَأْش�َیاِء ِإَل�ى ال�شَّْیَطاِن، َفَیْنَبِغ�ي ِلْلِإْن�َساِن               ُوُقوِع الطََّرَفْیِن ِف�ي اْلَح�َراِم، َوِل�َذلِ       
  )٥(. َتْرُك اْلِإْكَثاِر ِمْنُھ، َواِلاْقِتَصاُر َعَلى َقْدِر َحاَجِتِھ

 ب�ھ فكی�ف یك�ون       ، وأمرنا ب�الطالق، ب�ل وأم�ر اهللا        قد طلَّق الرسول  : فإن قیل 
  مبغوًضا إلیھ؟
 الط��الق ال��ذي ل��م ی��أمر ب��ھ ال��شارع، وال أذن فی��ھ،   ل��یس الم��راد ھن��ا إال:الج��واب

وذلك الذي ال یكون لھ سبب إال التشھي، والتنقل في الحریم والرج�ال، ف�المرأة تطل�ب              
الطالق شھوة ف�ي غی�ر م�ن ھ�ي تحت�ھ، وھ�و یف�ارق أھل�ھ؛ لی�ذوق غیرھ�ا، وی�أتي ذم                  

 ال یقیم��ا ال�ذواقین م�ن الرج�ال وال�ذواقات، وأم�ا م�ا ك�ان ل�سوء ع�شرتھا، ومخاف�ة أن          
 ؛ ألن���ھ خل���وص ع���ن مع���صیتھ یح���ب اهللا ، فإن���ھ محب���وب إل���ى اهللا ح���دود اهللا

  )٦(.عن اإلمساك ضراًرا  الخلوص منھا، فقد نھى اهللا

                                                           

دار : ، ط٦/٢٦١: لمحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ال��شوكاني الیمن��ي       : نی��ل األوط��ار ) ١(
 .م١٩٩٣/ھــ١٤١٣:الحدیث، مصر، الطبعة األولى

اِج�ُع الَم�ْرَأَة    ِفي الِعدَِّة، َوَكْی�َف ُیرَ     َوُبُعوَلُتُھنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّھنَّ  ِكَتاُب الطََّالِق، َباُب    : أخرجھ البخاري ) ٢(
ِكَتاُب الطََّل�اِق،  َب�اُب َتْح�ِریِم    : ، وأخرجھ مسلم٧/٥٨: ِإَذا َطلََّقَھا َواِحَدًة َأْو ِثْنَتْیِن، صحیح البخاري 

: َطَل��اِق اْلَح��اِئِض ِبَغْی��ِر ِرَض��اَھا، َوَأنَّ��ُھ َل��ْو َخ��اَلَف َوَق��َع الطََّل��اُق، َوُی��ْؤَمُر ِبَرْجَعِتَھ��ا، ص��حیح م��سلم     
٢/١٠٩٣. 

: ، ط١٠/٦١:ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي             : المنھاج شرح صحیح م�سلم    ) ٣(
 .ھـــ١٣٩٢: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة

 .سبق تخریج الحدیث) ٤(
لمحم�د ب�ن عب�د الھ�ادي التت�وي أب�و الح�سن ن�ور ال�دین                 : حاشیة السندي عل�ى س�نن اب�ن ماج�ھ         ) ٥(

 . دار الجیل، بیروت، بدون تاریخ طبع: ، ط١/٦٢٢:السندي
لمحم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن ص��الح ب��ن محم��د الح��سني الكحالن��ي  : التَّن��ویُر َش��ْرُح الَج��اِمع ال��صَِّغیِر) ٦(

 .م٢٠١١/ھــ١٤٣٢:مكتبة دار السالم، الریاض، الطبعة األولى: ، ط١/٢٤٦: الصنعاني
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  )١ (.فقد أجمع الفقھاء على جواز الطالق: وأما اإلجماع

  اطب اث

  ذا ن اطق د ارل؟

الزوجة، بالرغم من أنھا شریكة في العق�د؛       الطـالق بید الزوج ال بید       جعل اهللا 
حفاظًا على الزواج، وتقدیرًا لمخاطر إنھائھ بنحو سریع غی�ر متئ�د؛ ألن الرج�ل ال�ذي                  
دفع المھر، وأنف�ق عل�ى الزوج�ة والبی�ت، فیك�ون ع�ادة أكث�ر تق�دیرًا لعواق�ب األم�ور،                      

إعطائ�ھ  وأبعد عن الطیش في تصرف یلحق بھ ض�ررًا كبی�رًا، فھ�و أول�ى م�ن الم�رأة ب               
  :حق التطلیق لألمور اآلتیة

 المرأة غالبًا أشد تأثرًا بالعاطف�ة م�ن الرج�ل، ف�إذا ملك�ت التطلی�ق، فربم�ا                   :األمر األول 
  .أوقعت الطـالق ألسباب بسیطة ال تستحق ھدم الحیاة الزوجیة

 یستتبع الطـالق أمور مالیة من دفع مؤجل المھر، ونفقة العدة والمتعة،     :األمر الثاني 
التكالیف المالیة من ش�أنھا حم�ل الرج�ل عل�ى الت�روي ف�ي إیق�اع الط�ـالق،                   وھذه  

  . فیكون من الخیر والمصلحة جعلھ في ید من ھو أحرص على الزوجیة
وأم��ا الم��رأة ف��ال تت��ضرر مالی��ًا بالط��ـالق، ف��ال تت��روى ف��ي إیقاع��ھ ب��سبب س��رعة   

  .تأثرھا وانفعالھا
ت للمرأة، ومن لوازم ھذه القوام�ة أن   أن القوامة في البیت للرجل ولیس   :األمر الثالث 

  . یكون الطـالق بیده ال بیدھا
ث��م إن الم��رأة قبل��ت ال��زواج عل��ى أن الط��ـالق بی��د الرج��ل، وت��ستطیع أن ت��شرطھ   
لنف��سھا إن رض��ي الرج��ل من��ذ بدای��ة العق��د، ولھ��ا أی��ضًا إن ت��ضررت ب��الزوج أن    

طریق فسخ تنھي الزواج بواسطة بذل شيء من مالھا عن طریق الخلع، أو عن     
القاضي الزواج بسبب مرض منفر، أو لسوء العشرة واإلضرار، أو لغیبة الزوج 

  .أو حبسھ، أو لعدم اإلنفاق
ولیست ال�دعوة المعاص�رة إل�ى جع�ل الط�ـالق بی�د القاض�ي ذات فائ�دة؛ لم�صادمة                  
المقرر شرعًا، وألن الرجل یعتقد دیانًة أن الحق لھ، فإذا أوقع الطـالق حدثت الحرم�ة       

انتظ��ار حك��م القاض��ي، ول��یس ذل��ك ف��ي م��صلحة الم��رأة نف��سھا؛ ألن الط��ـالق ق��د    دون 
  .یكون ألسباب سریة لیس من الخیر إعالنھا

ف��إذا أص��بح الط��ـالق بی��د القاض��ي انك��شفت أس��رار الحی��اة الزوجی��ة بن��شر الحك��م،  
وتسجیل أسبابھ في سجالت القضاء، وقد یعسر إثبات األسباب لنفور طبیعي، وتب�این             

    )٢( .أخالقي

                                                           

بن أب�ي الخی�ر ب�ن س�الم العمران�ي الیمن�ي       ألبي الحسین یحیى : البیان في مذھب اإلمام الشافعي  ) ١(
 .م٢٠٠٠/ھـــ١٤٢١:دار المنھاج، جدة، الطبعة األولى: ، ط١٠/٧٨: الشافعي

 .٧/٣٦١:  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ)٢(
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راب اطا  

  اوف ار طق

الحكم التكلیف�ي، وھ�و ك�ون الط�الق حرام�ًا، أو      : ُیْقَصُد بالوصف الشرعي للطالق  
    )١ (.واجبًا، أو مندوبًا، أو مكروھًا

ویختلف حكم الطالق تبًع�ا للح�ال الت�ي یك�ون علیھ�ا الزوج�ان، وذل�ك عل�ى النح�و           
   :  اآلتي
   ) ٢ (:الطـالق الحرام: أوًلا

  :یكون الطـالق حرامًا في ثالث حاالت
  . أن یطلق المدخول بھا في أیام الحیض بال عوض منھا، وال سؤالھا: الحالة األولى
  . أن یطلقھا في طھر جامعھا فیھ قبل بیان الحمل: الحالة الثانیة
  .إذا كان عنده زوجات یقسم لھنَّ، وطلق واحدة قبل أن یوفیھا قسمھا: الحالة الثالثة

  : الطـالق الواجب: ثانًیا
  : یكون الطـالق واجبًا في ثالث حاالت

ط��الق الحكم��ین ف��ي ال��شقاق ب��ین ال��زوجین، إذا رأی��ا أن الط��ـالق ھ��و   : الحال��ة األول��ى
  . الوسیلة الوحیدة لقطع الشقاق

بعد انتظ�ار أربع�ة أش�ھر م�ن حلف�ھ       ) حالف یمین اإلیالء  (طالق المولي   : الحالة الثانیة 
  .یطأ: يإذا لم یفئ، أ

إذا تع�ذر عل�ى ال�زوج إم�ساك زوجت�ھ ب�المعروف، أو عج�ز ع�ن الع�دل                    : الحالة الثالث�ة  
  .الواجب بین زوجاتھ

  :الطـالق المندوب: ثالًثا
، أو ویكون الطـالق مندوبًا إذا خاف الزوجان أو أحدھما أن ال یقیما حدود اهللا      

، تارك�ة للواجب�ات     كانت الزوجة سلیطة اللسان، سیئة العشرة، منغصة ل�صفو األس�رة          
  .الدینیة، ولم تستجب للنصح

 الواجب�ة، مث�ل   ویستحب الط�ـالق ف�ي الجمل�ة لتف�ریط الزوج�ة ف�ي حق�وق اهللا                 
  . الصالة ونحوھا، وال یمكنھ إجبارھا على تلك الحقوق

ف��ي ح��ال مخالف��ة الم��رأة م��ن ش��قاق وغی��ره؛ لیزی��ل       : وی��ستحب الط��ـالق أی��ًضا  
 ینبغ�ي ل�ھ إم�ساكھا؛ ألن فی�ھ نق�ًصا لدین�ھ، وال               الضرر، أو إذا كان�ت غی�ر عفیف�ة، ف�ال          

  .یأمن إفسادھا فراشھ، وإلحاقھا بھ ولًدا من غیره
  )١(.لتضرر الزوجة ببقاء النكاح لبغض، أو غیره: ویستحب الطـالق أیًضا

                                                           

: ، ط ٢/٣٦١:لمحمد بن أحمد ب�ن عرف�ة الدس�وقي الم�الكي          :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر     )١(
لم�صطفى  :  ف�ي ش�رح غای�ة المنتھ�ى    مطال�ب أول�ي النھ�ى   خ طبع، دار الفكر العربي، بیروت، بدون تاری 

المكتب اإلسالمي،  : ، ط ٥/٣٢٠: بن سعد بن عبده السیوطي شھرة الرحیبانى الدمشقي الحنبلي        
 .م١٩٩٤/ھــ١٤١٥:الطبعة الثانیة

 .١٠/٦٢:  المنھاج شرح صحیح مسلم)٢(
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  : الطـالق المكروه: رابًعا
 َق�اَل َرُس�وُل   : َق�الَ  یكره الطـالق من غیر حاج�ة إلی�ھ، فَع�ْن َعْب�ِد اللَّ�ِھ ْب�ِن ُعَم�رَ                 

  )٢().  الطََّلاُقاْلَحَلاِل ِإَلى اللَِّھ َأْبَغُض: (اللَِّھ

                                                                                                                                                      

       .٥/٢٦٧: ، كشاف القناع٢/٧٨: ، المھذب٢/٣٦١:  الشرح الكبیر)١(
 .     سبق تخریج الحدیث) ٢(
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  املبحث الثاني

  اإلقدام على مجع الثالث بكلمة واحدة

اختلف الفقھاء في حكم اإلقدام على جمع الط�الق ال�ثالث ف�ي كلم�ة واح�دة، عل�ى               
  : رأیین

ة، واب��ن تیمی��ة، واب��ن  ذھ��ب الحنفی��ة، والمالكی��ة، وأحم��د ف��ي روای�� :ال��رأي األول
بأن اإلقدام على جمع الثالث�ة تطلیق�ات ف�ي كلم�ة واح�دة یك�ون ب�دعًیا             : القیم إلى القول  

  ) ١ (.محظوًرا

  : واستدلوا بما یأتي
  ].٢٢٩: البقرة [الطََّلاُق َمرََّتاِن : َقْول اهللا-١

َأْعَطْیت��ھ : َقْوِل��ِھ َدْفَعَت��اِن، َكالطََّل��اُق َمرََّت��انِ  :أن معن��ى قول��ھ  : وج��ھ الدالل��ة 
َمرََّتْیِن، َوَضَرْبتھ َمرََّتْیِن، َواْلَأِلُف َواللَّاُم ِلْلِجْنِس، َفَیْقَتِضي َأْن َیُكوَن ُك�لُّ الطََّل�اِق اْلُمَب�اِح     

: ، َأْو ِفي َقْوِلِھ ]٢٣٠:البقرة [َفِإْن َطلََّقَھا :ِفي َدْفَعَتْیِن، َوَدْفَعٍة َثاِلَثٍة ِفي َقْولھ 
ْو َتْسِریٌح ِبِإْحَساٍنَأ] ٢ (.َعَلى َحَسِب َما اْخَتَلَف ِفیِھ َأْھُل التَّْفِسیِر] ٢٢٩: البقرة(  

جهي آلية م  الل به  الست   :يجا على 

َت�ْیِن،  أنَّ اْلَمْقُصوَد ِبِھ َعَدُد الطََّلاِق، َوِإنَُّھ َثَلاٌث، َوِإنَُّھ َیْمِلُك الرَّْجَعَة َبْعَد اْثنَ           : الوجھ األول 
َوَلا َیْمِلُكَھ�ا َبْع�َد الثَّاِلَث�ِة َحتَّ�ى َت�ْنِكَح َزْوًج�ا َغْی�َرُه، َوَل�ْم ُی�ِرْد ِب�ِھ َتْفِری�َق الطََّل�اِق، َأْو              

  .َجْمَعُھ
 َیْقَت�ِضي ِف�ي َوْق�ٍت َواِح�ٍد َل�ا ِف�ي َوْقَت�ْیِن،               الطَّالُق َمرََّتانِ  :أنَّ َقْوَلُھ   : الوجھ الثَّاِني 

، َیْعِن��ي َأْج��َرْیِن ِف��ي َوْق��ٍت ]٣١: األح��زاب [ُنْؤِتَھ��ا َأْجَرَھ��ا َم��رََّتْیِن :َكَم��ا َق��اَل 
َواِحٍد، َلا ِفي َوْقَتْیِن، َوُھْم ُیَحرُِّموَن ُوُقوَع الطَّْلَقَتْیِن ِفي َوْقٍت َكَما ُیَحرُِّم�وَن ُوُق�وَع         

  )٣ (.الثََّلاِث

                                                           

: لكمال الدین ب�ن محم�د ب�ن عب�د الواح�د ال�سیواسي، المع�روف ب�ابن الھم�ام الحنف�ي            :  فتح القدیر  )١(
م، بدای��ة المجتھ��د  ١٩٩٥/ھ��ـ١٤١٥:دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، الطبع��ة األول��ى   : ، ط٣/٤٤٧

: ، ط ٢/٦٠:  ب�ن رش�د القرطب�ي      ألبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحم�د         : ونھایة المقتصد 
لتق�ي ال�دین أب��و العب�اس أحم�د ب��ن     : م، الفت��اوى الكب�رى ٢٠٠٤/ھـ�ـ ١٤٢٥:دار الح�دیث، الق�اھرة  

، ٣/٢٠٦: عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا اب�ن أب�ي القاس�م ب�ن محم�د ب�ن تیمی�ة الحران�ي         
م الم�وقعین ع�ن رب      ، إع�ال  ٦م١٩٨٧/ھــ�ـ ١٤٠٨:دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األول�ى      : ط

دار : ، ط٣/٣١: لمحمد بن أبي بكر بن أیوب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین ب�ن ق�یم الجوزی�ة                 : العالمین
 .م١٩٩١ھــ١٤١١:الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى

دار المعرف��ة، : ، ط٦/٥: لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل ش��مس األئم��ة السرخ��سي     : المب��سوط) ٢(
 .م١٩٩٣/ھــ١٤١٥:بیروت

دار الفكر العربي، : ، ط١٣/٥٣: ألبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي   : وي الكبیر الحا) ٣(
 .م١٩٩٤/ھــ١٤١٤: بیروت
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، َفَق�اَم   لََّق اْمَرَأَتُھ َثَلاًثا َبْیَن َی�َدْي َرُس�وِل اللَّ�ِھ           َأنَّ َرُجًلا طَ  : عن َمْحُموِد ْبِن َلِبیٍد قال    -٢
  )١(). َوَأَنا َبْیَن َأْظُھِرُكْمَأَتْلَعُبوَن ِبِكَتاِب اللَِّھ : ( ُمْغَضًبا َفَقاَلالنَِّبيُّ 

 َمْوِقَع الثََّلاِث َتْرُك اْلَعَمِل ِبِھ، َفَدلَّ َأنَّ: أن معنى اللَِّعب ِبِكَتاِب اللَِّھ : وجھ الداللة 
  )٢(. ُجْمَلًة ُمَخاِلٌف ِلْلَعَمِل ِبَما ِفي اْلِكَتاِب الكریم
أن َمْحُموَد ْبَن َلِبیٍد ُوِلَد ِفي  : "قال ابن حجر: ویجاب على اإلستدالل بھذا الحدیث

 الصََّحاَبِة َفِلَأْجِل الرُّْؤَی�ِة،   َوَلْم َیْثُبْت َلُھ ِمْنُھ َسَماٌع، َوِإْن َذَكَرُه َبْعُضُھْم ِفيَعْھِد النَِّبيِّ   
َوَقْد َتْرَجَم َلُھ َأْحَمُد ِفي ُمْسَنِدِه، َوَأْخ�َرَج َل�ُھ ِع�دََّة َأَحاِدی�َث َل�ْیَس ِفیَھ�ا َش�ْيٌء َص�رََّح ِفی�ِھ                      

َضى َعَلْی�ِھ  َوَعَلى َتْقِدیِر ِصحَِّة َحِدیِث َمْحُم�وٍد َفَل�ْیَس ِفی�ِھ َبَی�اُن َأنَّ�ُھ َھ�ْل َأْم�        ....ِبالسََّماِع  
الثََّلاَث َمَع ِإْنَكاِرِه َعَلْیِھ ِإیَقاَعَھا َمْجُموَعًة َأْو َلا، َفَأَقلُّ َأْحَواِل�ِھ َأْن َی�ُدلَّ َعَل�ى َتْح�ِریِم َذِل�َك               

  )٣(". َوِإْن َلِزَم
 أنھ َطلَّق امرأَتُھ تطلیَقًة وھ�ي ح�اِئٌض، ث�م أراَد أن ُیْتِبَعھ�ا                عن عبد اهللا بن عمر     -٣

َیا اْب�َن ُعَم�َر،   : ( فقال ین ُأخراَوْیِن عند الُقْرَأْیِن الباِقَیْین، فبلَغ ذلك النبيَّ         تطلیَقَت
، َق�ْد َأْخَط�ْأَت ال�سُّنََّة، وال�سُّنَُّة َأْن َت�ْسَتْقِبَل الطُّْھ�َر َفُتَطلِّ�َق ِلُك�لِّ                  َما َھَكَذا َأَم�َر اُهللا      

ِإَذا ِھ��َي َحاَض��ْت ُث��مَّ َطَھ��َرْت،  (: فراَجْعُتھ��ا، ث��م ق��ال، ف��أمرني رس��وُل اهللا )ُق��ْرٍء
َأَرَأْی�ت َل�ْو َطلَّْقتَھ�ا َثَلاًث�ا، َأَك�اَن      : ی�ا رس�وَل اهللا    : ، فقل�تُ  )َفَطلِّْق ِعْنَد َذِلَك، َأْو َأْمِسكْ    
  )  ٤(). َلا، َكاَنْت َتِبیُن ِمْنَك، َوَتُكوُن َمْعِصَیًة: (َیِحلُّ ِلي َأْن ُأَراِجَعَھا؟ قال

 وص�ف الط�الق ال�ثالث بأن�ھ مع�صیة، ف�دلَّ عل�ى أن�ھ         الرسول  أن :وجھ الداللة 
  .حرام

َفُھ�َو أنَّ�ُھ َل�ْم ُیَطلِّ�ْق ِإلَّ�ا َواِح�َدًة ِف�ي اْلَح�ْیِض،             : ویجاب على االستدالل بھذا الحدیث    
 َیْعِن�ي ِبِإیَق�اِعِھنَّ     َلْو َطلَّْقَتَھا َثَلاًثا ُكْنَت َقْد َأَبْنَت اْمَرَأَتَك، َوَعَصْیَت َربََّك،        : َوَقْوُل النَِّبيِّ   

ِفي اْلَحْیِض َلا ِباْلَجْمِع َبْیَنُھنَّ، َوَأمَّا َأْم�ُرُه َل�ُھ ِف�ي اْلَخَب�ِر الثَّ�اِني َأْن ُیَطلِّ�َق ِف�ي ُك�لِّ ُطْھ�ٍر                     
  )٥ (.َواِحَدًة، َفَعَلى َطِریِق اِلاْسِتْحَباِب َوالنَّْدِب

يِّ ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َشَفَقًة َعَلْیِھ؛ ِلِعْلِمِھ َأنَُّھ ِلِشدَِّة       اْلِإْنَكاَر َعَلى اْلَعْجَلانِ    َتَرَك الرسول    -٤
اْلَغَضِب ُربََّما َلا َیْقَبُل َقْوَلُھ، َفُیَكفُِّر، َفَأخََّر اْلِإْنَكاَر إَل�ى َوْق�ٍت آَخ�َر، َوَأْنَك�َر َعَلْی�ِھ ِف�ي        

  ).اْذَھْب: (َقْوِلِھ

                                                           

كت��اب الط��الق، ب��اب َطَل��اُق الثََّل��اِث اْلَمْجُموَع��ِة، َوَم��ا ِفی��ِھ ِم��َن التَّْغِل��یِظ، ال��سنن   : أخرج��ھ الن��سائي) ١(
مؤس�سة  : ، ط٥/٢٥٢:خراس�اني الن�سائي  ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب ب�ن عل�ي ال    : الكبرى

حدیث صحیح، غایة المرام   : قال األلباني . م٢٠٠١/ھـــــ١٤٢١:الرسالة، بیروت، الطبعة األولى   
المكتب اإلس�المي،  : ، ط١/١٦٤:لمحمد ناصر الدین األلباني: في تخریج أحادیث الحالل والحرام 

 .ھـــ١٤٠٥: بیروت، الطبعة الثالثة
 .٦/٥: المبسوط) ٢(
 .٩/٣٦٢:  فتح الباري)٣(
كت�اب الط�الق، َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي ِإْم�َضاِء الطََّل�اِق الثََّل�اِث، َوِإْن ُك�نَّ َمْجُموَع�اٍت،            : أخرجھ البیھقي ) ٤(

إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار . وھ��ذا الح��دیث إس��ناده ض��عیف.٧/٥٤٦: ال��سنن الكب��رى
 .٧/١٢٠: السبیل

 .١٣/٥٣: الحاوي الكبیر) ٥(
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 َب�اِب التََّل�اِفي، َوَتْفِوی�ُت التَّ�َداُرِك ِعْن�َد النَّ�َدِم، َوِفی�ِھ َمْعَن�ى          ِلَأنَّ ِفي إیَقاِع الثََّل�اِث َقْط�عُ       -٥
ُمَعاَرَضِة الشَّْرِع، َوِإنََّما َجَعَل الشَّْرُع الطََّلاَق ُمَتَعدًِّدا ِلَمْعَنى التَّ�َداُرِك ِعْن�َد النَّ�َدِم َفَل�ا              

  )١(.َد َما َنَظَر الشَّْرُع َلُھَیِحلُّ َلُھ َتْفِویُت َھَذا اْلَمْعَنى ِفي َنْفِسِھ َبْع
: ذھب الشافعیة، والحنابلة في روای�ة، وداود الظ�اھري إل�ى الق�ول            : الرأي الثاني 

بأن جمع الرجل الطلقات الثالث بكلم�ة واح�دة ال یح�رم، وال یك�ره، وإنم�ا یك�ون تارك�ًا                   
    )  ٢(. لالختیار، والفضیلة

ل بما يأتي   : ست

 ِإْن َطلََّقَھ���ا َف���ال َتِح���لُّ َل���ُھ ِم���ْن َبْع���ُد َحتَّ���ى َت���ْنِكَح َزْوًج���ا َغْی���َرهُ  َف��� : َق���ْوُل اللَّ���ِھ -١
  ].٢٣٠:البقرة[

دلَّت اآلیة على أن الطالق َیَقُع َعَلى الثََّل�اِث َمْجُموَع�ًة َوُمَفرََّق�ًة، َوَل�ا               : وجھ الداللة 
  . ِبَغْیِر َنصٍَّیُجوُز َأْن ُیَخصَّ ِبَھِذِه اْلآَیِة َبْعُض َذِلَك ُدوَن َبْعٍض

ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَن�اِت ُث�مَّ َطلَّْقُتُم�وُھنَّ ِم�ْن َقْب�ِل َأْن َتَم�سُّوُھنَّ َفَم�ا َلُك�ْم                    : قال اهللا      -٢
  ].٤٩: األحزاب [َعَلْیِھنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَھا

  .ْیِن َواْلَواِحَدِةأن اآلیة جاءت عامة ِلِإَباَحِة الثََّلاِث َواِلاْثَن: وجھ الداللة
  ].٢٤١: البقرة [َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف : قال اهللا -٣

 ُمَطلََّقًة َواِح�َدًة ِم�ْن ُمَطلََّق�ٍة        أن اآلیة جاءت عامة، َفَلْم َیُخصَّ اهللا        : وجھ الداللة 
  )  ٣ (.اْثَنَتْیِن، َوِمْن ُمَطلََّقٍة َثَلاًثا

ال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َم�ا َل�ْم َتَم�سُّوُھنَّ َأْو َتْفِرُض�وا َلُھ�نَّ                  : َقْوُل اللَِّھ    -٤
  ].٢٣٦ :البقرة [َفِریَضًة

 رفع الجن�اح عل�ى م�ن طل�ق امرأت�ھ، وَك�اَن َرْف�ُع اْلُجَن�اِح             ان اهللا   : وجھ الداللة 
  )٤(. ِوَیَة َبْیَن اْلَأْعَداِدَعْنُھ ِمْن َغْیِر َتْمِییٍز ِلَعَدٍد ُیوِجُب التَّْس

، طلقھ�ا ثالًث�ا، قب�ل أن      لما العن امرأتھ عن�د رس�ول اهللا  أن عویمر العجالني -٥
  )٥( .أنھا تبین باللعان یخبره الرسول 

                                                           

لعثم�ان ب�ن عل�ي ب�ن محج�ن الب�ارعي فخ�ر           : ، تبیین الحقائق شرح كن�ز ال�دقائق       ٦/٥: المبسوط) ١(
المطبع������ة الكب������رى األمیری������ة، الق������اھرة، الطبع������ة : ، ط٢/١٩١: ال������دین الزیلع������ي الحنف������ي

 .ھــ١٣١٣:األولى
: ، ط٣/٩١:لل�شیخ محم�د الخطی�ب ال�شربیني    : مغني المحتاج إلى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج        ) ٢(

: ، ك���شاف القن���اع١٣/٥١: م، الح���اوي الكبی���ر١٩٩٥/ھــ���ـ١٤١٥: الفك���ر العرب���ي، بی���روتدار 
دار : ، ط٩/٣٩٤: ألب��ي محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم      : ، المحل��ى باآلث��ار ٥/٢٧٥

 .دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ طبع: التراث، القاھرة، بدون تاریخ طبع، ط
 .٩/٣٩٤: المحلى) ٣(
 .١٣/٥١: الحاوي الكبیر) ٤(
ِكَتاُب اِلاْعِتَصاِم ِبالِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َباُب َما ُیْكَرُه ِمَن التََّعمُِّق، َوالتََّناُزِع ِفي الِعْلِم،          : أخرجھ البخاري ) ٥(

: لمحمد بن إسماعیل أب�و عب�د اهللا البخ�اري الجعف�ي           : َوالُغُلوِّ ِفي الدِّیِن، َوالِبَدِع، صحیح البخاري     
 . ھــ١٤٢٢:نجاة، الطبعة األولى، ط دار طوق ال٩/٩٨
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أن ع��ویمر لم��ا طل��ق امرأت��ھ ثالًث��ا بلف��ظ واح��د، ل��م ینك��ر علی��ھ          : وج��ھ الدالل��ة 
        )  ١ (. ُمَباَحٌة، َفَصحَّ َیِقیًنا َأنََّھا ُسنٌَّةالرسول

 َطلََّق اْمَرَأَتُھ  َعْن َناِفِع ْبِن ُعَجْیِر ْبِن َعْبِد َیِزیَد ْبِن ُرَكاَنَة، َأنَّ ُرَكاَنَة ْبَن َعْبِد َیِزیَد -٦
َفَقاَل َرُسوُل َواللَِّھ َما َأَرْدُت ِإلَّا َواِحَدًة، :  ِبَذِلَك، َوَقاَلُسَھْیَمَة اْلَبتََّة، َفَأْخَبَر النَِّبيَّ     

َواللَّ��ِھ َم��ا َأَرْدُت ِإلَّ��ا َواِح��َدًة، : ، َفَق��اَل ُرَكاَن��ُة)َواللَّ��ِھ َم��ا َأَرْدَت ِإلَّ��ا َواِح��َدًة؟: (اللَّ��ِھ 
، َفَطلََّقَھا الثَّاِنَی�َة ِف�ي َزَم�اِن ُعَم�َر ب�ن الخط�اب، َوالثَّاِلَث�َة                َفَردََّھا ِإَلْیِھ َرُسوُل اللَِّھ     

  )٢(. َماَن بن عفانِفي َزَماِن ُعْث
 سأل ركانة ما أردت بھ�ا؟ ول�م ینھ�ھ أن یری�د أكث�ر م�ن        أن النبي  :وجھ الداللة 

  )٣ (.واحدة، فدلَّ على أن الجمع بین الطلقات الثالث مباح، وال یكون بدعة
:  َأْلًفا َقاَل ِفي َرُجٍل َطلََّق اْمَرَأَتُھَعِن اْبِن َعبَّاٍس ) رحمھ اهللا( َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر  -٧

 ".َأمَّا َثَلاٌث َفَتْحُرُم َعَلْیَك اْمَرَأُتَك، َوَبِقیَُّتُھنَّ َعَلْی�َك ِوْزٌر، َأتََّخ�ْذَت آَی�اِت اِهللا ُھ�ُزًوا؟     "

)٤  (   
 فیھ َدَلاَلٌة َعَلى َأنَُّھ َجَعَل اْلِوْزَر ِفیَما  أن ھذا القول من ابن عباس :وجھ الداللة

  .َفْوَق الثََّلاِث
 ُك�لَّ َم�ا َزاَد ِم��ْن َع�َدِد الطََّل�اِق الَّ�ِذي َل��ْم      َفَع�اَب َعَلْی�ِھ اْب��ُن َعبَّ�اٍس    : َل ال�شَّاِفِعيُّ َق�ا 

  )  ٥ (. ِإَلْیِھ، َوَلْم َیِعْب َعَلْیِھ َما َجَعَل اُهللا ِإَلْیِھ ِمَن الثََّلاِثَیْجَعِل اُهللا 
م�ر موض�ع الط�الق، فل�و      ابن ع أباح الطالق، فلیس بمحظور، وعلَّم    أن اهللا    -٧

  .كان في عدده محظور ومباح لعلمھ إیاه الرسول 
  . أنَُّھ َطَلاٌق َوَقَع ِفي ُطْھٍر َلْم ُیَجاِمْعَھا ِفیِھ، َفَوَجَب َأْن َیُكوَن ُمَباًحا، َكالطَّْلَقِة اْلُأوَلى-٨
اُق الزَّْوَج�اِت َیُج�وُز َأْن َیْجَمَعُھ�نَّ     َوِلَأنَّ ُكلَّ َطَلاٍق َجاَز َتْفِریُقُھ َجاَز َجْمُع�ُھ، َأْص�ُلُھ َطَل�      -٩

  .ِفي الطََّلاِق َوَأْن ُیَفرَِّقُھنَّ
 َوِلَأنَّ ُكلَّ َطَلاٍق َجاَز َتْفِریُقُھ ِف�ي اْلَأْطَھ�اِر، َج�اَز ِإیَقاُع�ُھ ِف�ي ُطْھ�ٍر، َأْص�ُلُھ ِإَذا َطلَّ�َق           -١٠

  )١ (. راجع، وثم َطلََّقَھا ِفیِھ، ُثمَّ َراَجَعِفي ُطْھٍر، ُثمَّ َراَجَع ِفیِھ، ُثمَّ َطلََّقَھا فیھ، ثم

                                                           

 .٩/٣٩٤: ، المحلى١٣/٥١: الحاوي الكبیر) ١(
: ، وأخرج�ھ البیھق�ي  ٢/٢٦٣: كت�اب الط�الق، َب�اٌب ِف�ي اْلَبتَّ�ِة، س�نن أب�ي داود        : أخرجھ أب�و داود   ) ٢(

لَّ�ا َأْن ُیِری�َد ِبَمْخ�َرِج اْلَكَل�اِم     كتاب الطالق، َباُب َما َجاَء ِفي ِكَناَیاِت الطََّلاِق الَِّتي َلا َیَق�ُع الطََّل�اُق ِبَھ�ا إِ     
ِكَت��اُب الطََّل��اِق َواْلُخْل��ِع َواْلِإیَل��اِء   : ، وأخرج��ھ ال��دار قطن��ي ٧/٥٥٩: ِمْن��ُھ الطََّل��اَق، ال��سنن الكب��رى  

ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن مھدي بن مسعود بن النعمان : َوَغْیِره، سنن الدار قطني   
: مؤس���سة الرس���الة، بی���روت، الطبع���ة األول���ى   : ، ط٥/٥٩: ن���يب���ن دین���ار البغ���دادي ال���دار قط  

: إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار ال��سبیل     . وھ��ذا الح��دیث ض��عیف  . م٢٠٠٤/ھ��ـ١٤٢٤
٨/٣٠٩. 

مكتب�ة  : ، ط٧/٢٢٤٣: ل�شرف ال�دین الح�سین ب�ن عب�د اهللا الطیب�ي      : الكاشف عن حقائق ال�سنن   ) ٣(
 . م١٩٩٧/ھــ١٤١٧: عة األولىنزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الریاض، الطب

كت���اب الط���الق، َب���اُب اِلاْخِتَی���اِر ِلل���زَّْوِج َأْن َل���ا ُیَطلِّ���َق ِإلَّ���ا َواِح���َدًة، ال���سنن          : أخرج���ھ البیھق���ي ) ٤(
 .٧/١٢٠:إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل. وھذا األثر صحیح. ٧/٥٤٢:الكبرى

 .٧/٥٤٢: السنن الكبرى) ٥(
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بع��د ذك��ر آراء الفقھ��اء ف��ي ھ��ذه الم��سألة، وبی��ان أدل��تھم، فإن��ھ    : ال��رأي المخت��ار
بأن جمع الرج�ل الطلق�ات ال�ثالث بكلم�ة واح�دة ال      : یتضح أن الرأي المختار ھو القائل 

دلت�ھ، وتنوعھ�ا، وألن   یحرم، وال یكره، وإنما یكون تارًكا لالختیار، والف�ضیلة؛ لق�وة أ        
  .الزوج استخدم حقھ الممنوح لھ شرًعا دفعة واحدة، ولكنھ یكون قد ترك األفضلیة

 َفَأْس��َقَط  َطلَّ��َق اْمَرَأَت��ُھ َأْلَبتَّ��َة َوَعِل��َم َذِل��َك النَِّب��يُّ    َواْب��ُن ُعَم��رَ : "َق��اَل ال��شَّاِفِعيُّ 
َوَأْلَبتََّة الَِّتي َلا َرْجَعَة َل�ُھ َعَلْیَھ�ا َثَل�اٌث، َوَل�ْم َیِع�ْب النَِّب�يُّ          َنَفَقَتَھا؛ ِلَأنَُّھ َلا َرْجَعَة َلُھ َعَلْیَھا،       

          ٌَم�ا َدلَّ  :  َطَلاَق الثََّلاِث َوَحَكَم ِفیَما ِسَواَھا ِمْن الطََّلاِق ِبالنََّفَقِة َوالسُّْكَنى، َفِإْن َق�اَل َقاِئ�ل
 َثَلاًثا َأْلَبتََّة، َأْو َنَوى ِبَأْلَبتَّ�َة َثَلاًث�ا       َیُكْن َسمَّى اْبُن ُعَمرَ   َعَلى َأنَّ َأْلَبتََّة َثَلاٌث؟ َفِھَي َلْو َلْم        

َكاَنْت َواِحَدًة َیْمِلُك الرَّْجَعَة َوَعَلْیِھ َنَفَقُتَھا، َوَمْن َزَعَم َأنَّ َأْلَبتََّة َثَلاٌث ِبَلا ِنیَّ�ِة اْلُمَطلِّ�ِق َوَل�ا         
 إْذ َلْم َیِعْب الطََّلاَق الَِّذي ُھ�َو َثَل�اٌث َدِلی�ٌل َعَل�ى َأنَّ الطََّل�اَق                ِبيَّ  إنَّ النَّ : َتْسِمَیِة َثَلاٍث َقالَ  

ِبَیِد الزَّْوِج، َما َأْبَقى ِمْنُھ َأْبَقى ِلَنْفِسِھ، َوَما َأْخَرَج ِمْنُھ ِمْن َیِدِه َلِزَمُھ َغْی�َر ُمَح�رٍَّم َعَلْی�ِھ،                
  )٢ (".َرَقَبًة، َوَلا ُیْخِرَج ِمْن َماِلِھ َصَدَقًةَكَما َلا َیْحُرُم َعَلْیِھ َأْن ُیْعِتَق 

َفِإَذا َأَراَد َأْن ُیَطلَِّق َثَلاًثا َفاْلَأْوَلى َواْلُمْسَتَحبُّ َأْن ُیَفرَِّقَھا ِفي َثَلاَثِة       : "قال الماوردي 
ْخ�ُرَج ِب�َذِلَك ِم�َن اْلِخَل�اِف،        َأْطَھاٍر، َفُیَطلَِّق ِفي ُكلِّ ُطْھٍر َواِحَدًة، َوَلا َیْجَمُعُھنَّ ِف�ي ُطْھ�ٍر ِلیَ            

ِمْن َنَدِمِھ، َفِإْن َطلََّقَھا َثَلاًثا ِفي َوْقٍت َواِحٍد َوَقَعِت الثََّل�اُث، َوَل�ْم َتُك�ْن              َوِلَیْأَمَن ِبِھ َما یخافھ   
  )٣(".ُمَحرََّمًة َوَلا ِبْدَعًة، َوالسُّنَُّة َواْلِبْدَعُة ِفي َزَماِن الطََّلاِق َلا ِفي َعَدِدِه

                                                                                                                                                      

 .١٣/٥٢: الحاوي الكبیر) ١(
دار المعرف��������ة، : ، ط٥/١٤٧: ألب��������ي عب��������د اهللا محم��������د ب��������ن إدری��������س ال��������شافعي   : األم) ٢(

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠بیروت،
 . ١١٨، ١٠/١١٧: الحاوي الكبیر) ٣(
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  املبحث الثالث 

  ما يرتتب على إيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد

تا لثال ص ال    :لل

طلقتك ثالًثا، أو أنت طالق بالثالث، أو       : أن یقول الزوج لزوجتھ   : الصورة األولى 
  .طالق البتة، أو بأي یلفظ یدل على ذلك

 ط�الق،  أن�ت ط�الق، أن�ت ط�الق، أن�ت        : أن یق�ول ال�زوج لزوجت�ھ      : الصورة الثانی�ة  
  .ویكون ذلك في مجلس واحد

  فما الحكم في ھذا الطالق؟ ھل یقع ثالًثا أم واحدة؟ 

لخال: لا ي محل    :تح

  :اتفق الفقھاء على األحكام الفقھیة اآلتیة
 أن الط��ـالق ال��سني الم��شروع ھ��و الواق��ع بالترتی��ب مفرق��ًا، الواح��د بع��د اآلخ��ر، ال   -١

  الط����ـالق َمرََّت����اِن :ول اهللا بإیق����اع ال����ثالث دفع����ة واح����دة، لظ����اھر ق���� 
  ].٢٢٩:البقرة[

  )  ١ (.أن الطـالق المباح ما كان مرة بعد مرة: أي

أن�ت ط�الق، یق�ع    :  اتفق الفقھاء على أن الطالق بلفظ صریح كقول الزوج لزوجِت�ھ     -٢
  .بمجرد صدوره من أھلھ، مضاًفا إلى محلِّھ، وال حاجة في ذلك إلى النیة

أن الطالق السنيَّ ھو الطالق الذي یراعي فیھ المطلِّ�ق م�ا ج�اء     اتفق الفقھاء على    -٣
 َی���ا َأیَُّھ���ا النَِّب���يُّ ِإَذا َطلَّْق���ُتُم النِّ���َساَء َفَطلُِّق���وُھنَّ ِلِع���دَِّتِھنَّ  :ب���ھ ال���شرع، فق���ال

  ].١: الطالق[
وقد فسَّر العلماء ذلك بأن المرأة ُتطلَّق طاھًرا من غیر جماع، وأن یكون واحدة، 

  .تكون ھناك ضرورة تقتضیھوأن 
 اتَّفق الفقھاء على حرمة الطالق البدعي، وھو الذي یكون عل�ى خ�الف م�ا ج�اءت             -٤

بھ السنَّة، ومن ذلك طالق المرأة أثناء حیضھا، أو في طھر جامع الزوج زوجتھ 
  )  ٢(. فیھ، والطالق ثالث مرات في مجلس واحد

 یأثم المطلق؛ ألنھ خالف السنة في  اتفق الفقھاء على وقوع الطالق البدعي، ولكن-٥
  )٣ (.الطالق

                                                           

 .١/٤٥٨: للجصاص: أحكام القرآن) ١(
لإلمام العالم�ة خلی�ل ب�ن إس�حاق     : حاشیة الخرشي على مختصر خلیل . ٢/١٨٨: تبیین الحقائق ) ٢(

دار الكت�����ب العلمی�����ة، بی�����روت، الطبع�����ة   :  وم�����ا بع�����دھا، ط ٤/٤٤٧: لم�����الكيب�����ن موس�����ى ا 
 .  ٥/٣٣١: ، مطالب أولي النھى٣/٣٩١: م، مغني المحتاج١٩٩٧/ھــ١٤١٧:األولى

، الك�افي ف�ي فق�ھ    ٣/٢٦٥: ، أسنى المطالب٤/٤٤٩: ، حاشیة الخرشي ٢/١٨٨: تبیین الحقائق ) ٣(
، ٣/١٠٧: بن أحمد بن محمد ب�ن قدام�ة المقدس�ي         ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا       : اإلمام أحمد 

 . م١٩٩٤/ھـــ١٤١٤:األولى: الطبعة: دار الكتب العلمیة، بیروت: ط
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ل بما يأتي   : ست

َأنَّ�ُھ َطلَّ�َق اْمَرَأَت�ُھ َوِھ�َي َح�اِئٌض، َعَل�ى َعْھ�ِد        :  َعْن َن�اِفٍع َع�ْن َعْب�ِد اللَّ�ِھ ْب�ِن ُعَم�َر          -١
 َفَق�اَل َرُس�وُل    َعْن َذِل�َك،  َرُسوَل اللَِّھ ، َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َرُسوِل اللَِّھ  

ُمْرُه َفْلُیَراِجْعَھا، ُثمَّ ِلُیْمِسْكَھا َحتَّى َتْطُھَر، ُث�مَّ َتِح�یَض، ُث�مَّ َتْطُھ�َر، ُث�مَّ ِإْن           : (اللَِّھ  
َشاَء َأْمَسَك َبْعُد، َوِإْن َشاَء َطلََّق َقْبَل َأْن َیَمسَّ، َفِتْلَك الِعدَُّة الَِّتي َأَمَر اللَُّھ َأْن ُتَطلَّ�َق      

  )   ١(). َھا النَِّساُءَل
ْم�ُرُه ِبُمَراَجَعِتَھ�ا، َوَل�ْو َل�ْم       :  قال لعمر بن الخطاب       أن الرسول    :وجھ الداللة 

  .َیَقْع، َلْم َتُكْن َرْجَعًة
نَّ�ُھ  الرَّْجَع�ُة اللَُّغِویَّ�ُة، َوِھ�َي ال�رَّدُّ ِإَل�ى َحاِلَھ�ا اْل�َأوَِّل، َل�ا أَ               : اْلُمَراُد ِبالرَّْجَعةِ : َفِإْن ِقیلَ 

  .ُتْحَسُب َعَلْیِھ َطْلَقٌة
  :فیجاب علیھ بوجھین

َأنَّ َحْم��َل اللَّْف��ِظ َعَل��ى اْلَحِقیَق��ِة ال��شَّْرِعیَِّة ُیَق��دَُّم َعَل��ى َحْمِل��ِھ َعَل��ى اْلَحِقیَق��ِة  : الوج��ھ األول
  .اللَُّغِویَِّة
 ِبَأنَّ�ُھ َح�َسَبَھا َعَلْی�ِھ    : َص�رََّح ِف�ي ِرَواَی�اِت ُم�ْسِلٍم َوَغْی�ِرهِ      أن اب�ن ُعَم�َر      : الوجھ الث�اني  

  )٢ (.َطْلَقًة
 إن الحظر، أو النھي لمعنى في غی�ر الط�ـالق، وھ�و ف�وات م�صالح ال�دین وال�دنیا،            -٢

مثل البیع وقت النداء لصالة الجمعة ص�حیح مك�روه لمعن�ى ف�ي غی�ره، وال�صالة             
في األرض المغصوبة صحیحة مكروھة لمعنى في غیرھا، وكذا إیق�اع أكث�ر م�ن              

   .، إذ ال حاجة إلیھطلقة
 ِلَأنَُّھ َطَلاٌق ِمْن ُمَكلَّ�ٍف ِف�ي َمَح�لِّ الطََّل�اِق، َفَوَق�َع َكَطَل�اِق اْلَحاِم�ِل، َوِلَأنَّ�ُھ َل�ْیَس ِبُقْرَب�ٍة                   -٣

َفُیْعَتَبُر ِلُوُقوِعِھ ُمَواَفَق�ُة ال�سُّنَِّة، َب�ْل ُھ�َو إَزاَل�ُة ِع�ْصَمٍة، َوَقْط�ُع ِمْل�ٍك؛ َفِإیَقاُع�ُھ ِف�ي               
  )٣(. ِن اْلِبْدَعِة َأْوَلى َتْغِلیًظا َعَلْیِھ َوُعُقوَبًة َلُھَزَم

اختلف الفقھاء فیما إذا طلق الرجل امرأتھ ثالًث�ا بكلم�ة واح�دة، أو بكلم�ات                 : ثانًیا
  : في طھر واحد، ھل یقع ثالًثا أم ال؟ على أربعة أراء

، والحنابل�ة،   الحنفی�ة، والمالكی�ة، وال�شافعیة     (ذھب جمھور الفقھاء    : الرأي األول 
ب��أن الط��ـالق ال��ثالث المجم��وع یق��ع ب��ھ ث��الث طلق��ات، وھ��و   : إل��ى الق��ول) والظاھری��ة

عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، : منقول عن أكثر الصحابة

                                                           

َیا َأیَُّھ�ا النَِّب�يُّ ِإَذا َطلَّْق�ُتُم النِّ�َساَء َفَطلُِّق�وُھنَّ         :كتاب الطالق، باب َقْوِل اللَِّھ        : أخرجھ البخاري ) ١(
كت�اب الط�الق،     : ، وأخرجھ مسلم  ٧/٤١: ، صحیح البخاري  ]١: الطالق [دََّةِلِعدَِّتِھنَّ َوَأْحُصوا العِ  

َباُب َتْحِریِم َطَلاِق اْلَحاِئِض ِبَغْیِر ِرَضاَھا، َوَأنَّ�ُھ َل�ْو َخ�اَلَف َوَق�َع الطََّل�اُق، َوُی�ْؤَمُر ِبَرْجَعِتَھ�ا، ص�حیح                
 .٢/١٠٩٣:مسلم

 . ١٠/٦١: المنھاج شرح صحیح مسلم) ٢(
 . ٥/٣٢١: ي النھىمطالب أول) ٣(
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وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وأب�و ھری�رة، وأن�س ب�ن مال�ك،          
  )   ١ (.بعین، ومنقول عن أكثر التاوغیرھم 

بأن الطـالق المجموع ف�ي   : ذھب ابن تیمیة، وابن القیم إلى القول      :  الرأي الثاني 
  )  ٢ (.لفظ واحد یقع بھ واحدة، وال تأثیر للفظ فیھ

بَأنَّ��ُھ َل��ا َیَق��ُع ِبالطََّل��اِق اْلُمَتَت��اِبِع  : ذھ��ب َبْع��ُض اْلِإَماِمیَّ��ِة إَل��ى الق��ول : ال��رأي الثال��ث
ٌة، َوَلا َأْكَثُر ِمْنَھا، َوَقْد ُحِك�َي َذِل�َك َع�ْن َبْع�ِض التَّ�اِبِعیَن، َوُرِوَي َع�ْن اْب�ِن            َشْيٌء، َلا َواِحدَ  

  )   ٣ (.َأُبو ُعَبْیَدَة، َوَبْعُض َأْھِل الظَّاِھِر: ُعَلیََّة َوِھَشاِم ْبِن اْلَحَكِم، َوِبِھ َقاَل
ن الم�رأة الم�دخول   بالتفرقة ب�ی : ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى القول     : الرأي الرابع 

بھا، والغیر مدخول بھا، فإن كان�ت الم�رأة الُمطلَّق�ة م�دخوًلا بھ�ا وق�ع ال�ثالث، وإن ل�م               
یكن المرأة مدخوًلا بھا وَقع واحدة فق�ط، وُین�سب ھ�ذا ال�رأي إل�ى بع�ض أص�حاب اب�ن                   

  )٤ (.عباس، وإسحاق بن راھویھ
  : سبب الخالف

لھ الشرع من البینونة للطلقة ھل الحكم الذي جع  : وسبب الخالف : "قال ابن رشد  
الثالثة یقع بإلزام المكلف نفسھ ھذا الحكم في طلقة واحدة أم لیس یقع؟ وال یل�زم م�ن            

  ذلك إال ما ألزم الشرع؟ 
فم��ن ش��بَّھ الط��ـالق باألفع��ال الت��ي ی��شترط ف��ي ص��حة وقوعھ��ا ك��ون ال��شروط           

  .ال یلزم: الشرعیة فیھا كالنكاح، والبیوع، قال
 واألیمان التي ما التزم العبد منھا لزمھ على أي صفة ك�ان،          ومن شبھھ بالنذور،  

أل��زم الط��ـالق كیفم��ا ألزم��ھ المطل��ق نف��سھ، وك��أن الجمھ��ور غلب��وا حك��م التغل��یظ ف��ي      
الطـالق سدًا للذریعة، ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعیة، والرفق المقصود في ذلك،      

  )   ٥ (].١:الطـالق  [َك َأْمرًاَلَعلَّ اللََّھ ُیْحِدُث َبْعَد َذِل :أعني في قولھ 
  : األدلـة

  :أدلة الجمھور: أوًال

                                                           

ألب�ي محم��د  : ، المغن�ي ١٣/٥١: ، الح�اوي الكبی�ر  ٢/٧٢: ، بدای�ة المجتھ�د  ٣/٤٥١: ف�تح الق�دیر  ) ١(
مكتب�������ة : ، ط٨/٢٤٣: موف�������ق ال�������دین عب�������د اهللا ب�������ن أحم�������د ب�������ن محم�������د ب�������ن قدام�������ة 

 .م١٩٦٨/ھـ١٣٨٨:القاھرة
 .٣/٣١: ،  إعالم الموقعین٣٢/٨٠: مجموع الفتاوى) ٢(
ي الطی��ب محم��د ص��دیق خ��ان ب��ن ح��سن ب��ن عل��ي ب��ن لط��ف اهللا الح��سیني    ألب��: الروض��ة الندی��ة) ٣(

َداُر اب��ن الق��یِّم للن��شر والتوزی��ع، الری��اض، المملك��ة العربی��ة       : ، ط٢/٢٥٠: البخ��اري الِقنَّ��وجي 
، نی��ل ٩/٣٢٦: ، ف��تح الب��اري٩/٣٩٤: م، المحل��ى٢٠٠٣/ھ��ـ١٤٢٣: ال��سعودیة، الطبع��ة األول��ى

دار الح��دیث، : ، ط٦/٢٧٤:د اهللا ال��شوكاني الیمن��يلمحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب�� : األوط��ار
 . م١٩٩٣/ھــــ١٤١٣:مصر، الطبعة األولى

 . ٦/٢٧٤: نیل األوطار) ٤(
 .٢/٧٢: بدایة المجتھد) ٥(
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عل��ى أن ) فقھ��اء الم��ذاھب األربع��ة، وم��ن وافقھ��م (اس��تدل أص��حاب ال��رأي األول  
الط��ـالق ال��ثالث المجم��وع یق��ع ب��ھ ث��الث طلق��ات، بالكت��اب الك��ریم، وال��سنة النبوی��ة،       

  .واإلجماع، واآلثار، والقیاس
  : أما الكتاب فمنھ

  الط����ـالق َمرََّت����اِن َفِإْم����َساٌك ِبَمْع����ُروٍف َأْو َت����ْسِریٌح ِبِإْح����َسانٍ  :ول اهللا  ق����-١
  ]. ٢٢٩:البقرة[

 ھذا القول یدل عل�ى وق�وع ال�ثالث مع�ًا، م�ع كون�ھ منھی�ًا عن�ھ؛ ألن         :وجھ الداللة 
 تنبی�ھ إل�ى الحكم�ة م�ن التفری�ق؛ لی�تمكن م�ن المراجع�ة،         الطـالق َمرََّت�انِ   :قولھ  
  .الف الرجل الحكمة، وطلق اثنتین معًا، صح وقوعھما، إذ ال تفریق بینھمافإذا خ

 َف��ِإن َطلََّقَھ��ا َف��َال َتِح��لُّ َل��ُھ ِم��ْن َبْع��ُد َحتَّ��ى َت��نِكَح َزْوج��ًا َغْی��َرهُ    : ث��م إن قول��ھ 
، یدل على تحریمھا علیھ بالثالثة بعد االثنتین، ولم یفرِّق بین إیقاعھما   ]٢٣٠:البقرة[

   .حد، أو في أطھارفي طھر وا
 َفَطلُِّق�وُھنَّ ِلِع�دَِّتِھنَّ   : معنى ھذه اآلیة محمول على ما بین�ھ بقول�ھ    :فإن قیل 

وقد بیَّن الشارع الطالق للعدة، وھو أن یطلقھا في ثالثة أطھار إن أراد إیقاع ال�ثالث،    
  .ومتى خالف ذلك لم یقع طالقھ

إن المن�دوب إلی�ھ   : ھم�ا، فنق�ول   نستعمل اآلیتین على ما تقتضیانھ من أحكام   :قیل
والم��أمور ب��ھ ھ��و الط��الق للع��دة عل��ى م��ا بین��ھ ف��ي ھ��ذه اآلی��ة، وإن طل��ق لغی��ر الع��دة، 

  الطَّ��الُق َمرََّت��اِن :وجم��ع ال��ثالث وقع��ن لم��ا اقت��ضتھ اآلی��ة األخ��رى، وھ��ي قول��ھ   
 إذ لیس في قول�ھ  ْوًجا َغْیَرُهَفِإْن َطلََّقَھا َفال َتِحلُّ َلُھ ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح زَ         :وقولھ  

 :ََّفَطلُِّقوُھن                   نفي لما اقتضھ ھذه اآلی�ة األخ�رى، عل�ى أن ف�ي فح�وى اآلی�ة الت�ي 
:  فیھ��ا ذك��ر الط��الق للع��دة دالل��ة عل��ى وقوعھ��ا إذا طل��ق لغی��ر الع��دة، وھ��و قول��ھ        

 ََّفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھن     إلى قولھ   :   ََمْن َیَتَع�دَّ ُح�ُدوَد اللَّ�ِھ َفَق�ْد َظَل�َم          َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ و
 فلوال أنھ إذا طلق لغیر العدة وقع ما كان ظالًما لنفسھ بإیقاعھ، وال كان ظالًم�ا        َنْفَسُھ

  .لنفسھ بطالقھ
  وفي ھذه اآلیة داللة على وقوعھا إذا طلق لغیر الع�دة، وی�دل علی�ھ ق�ول اهللا                   

 أنھ إذا وقع - واهللا أعلم -  یعني  َیْجَعْل َلُھ َمْخَرًجاَوَمْن َیتَِّق اللََّھ: في نسق الخطاب
الطالق على ما أمره اهللا كان لھ مخرًجا مما أوقع إن لحق�ھ ن�دم وھ�و الرجع�ة، وعل�ى              

إن اهللا :  حین قال لل�سائل ال�ذي س�ألھ وق�د طل�ق ثالًث�ا          ھذا المعنى تأولھ ابن عباس      
 یقول  :    َُھ َمْخَرًجا َوَمْن َیتَِّق اللََّھ َیْجَعْل ل         ،وإن�ك ل�م تت�ق اهللا، فل�م أج�د ل�ك مخرًج�ا 

ل�و أن الن�اس   : عصیت ربك، وبانت منك امرأت�ك، ول�ذلك ق�ال عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب                   
  . أصابوا حد الطالق، ما ندم رجل طلق امرأتھ

 لم��ا ك��ان عاص��ًیا ف��ي إیق��اع الثال��ث مًع��ا ل��م یق��ع؛ إذ ل��یس ھ��و الط��الق    :ف��إن قی��ل
جل رجًال بأن یطلق امرأتھ ثالًثا في ثالثة أطھار لم یق�ع إذا       المأمور بھ، كما لو وكل ر     

  .جمعھن في طھر واحد
 أما كونھ عاصًیا في الطالق، فغیر مانع صحة وقوعھ، ومع ذلك فإن اهللا :قیل لھ

 جعل الظھار منكًرا من القول وزوًرا، وحكم مع ذلك بصحة وقوعھ، فكونھ عاصًیا 
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هللا في ردتھ عن اإلسالم، ولم یمنع عصیانھ من ال یمنع لزوم حكمھ، واإلنسان عاص     
َوَال  : م�ن مراجعتھ�ا ض�راًرا بقول�ھ     لزوم حكمھ وفراق امرأت�ھ، وق�د نھ�اه اهللا     

 فل�و راجعھ�ا وھ�و یری�د ض�رارھا، لثب�ت حكمھ�ا، وص�حت               ُتْمِسُكوُھنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا  
  )١ (.رجعتھ

َواتَُّق�وا   َوَأْح�ُصوا الِع�دَّةَ   ْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنََّیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا َطل :َّ قال -٢
َوِتْل�َك   َیْخُرْجَن ِإالَّ َأن َیْأِتیَن ِبَفاِحَشٍة مَُّبیَِّنٍة َوَال ُتْخِرُجوُھنَّ ِمْن ُبُیوِتِھنَّ َال اللََّھ َربَُّكْم
َت�ْدِري َلَع�لَّ اللَّ�َھ ُیْح�ِدُث َبْع�َد َذِل�َك        َال  َفَقْد َظَلَم َنْفَسُھَوَمن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّھ ُحُدوُد اللَِّھ

  ]. ١:الطـالق [َأْمرًا
 في ھذه اآلیة أن الطـالق المشروع ما یعقبھ عدة، وھو بیَّن اهللا : وجھ الداللة

منتف في إیقاع الثالث في العدة، وفیھا داللة على وقوع الطـالق لغیر العدة؛ إذ لو لم             
یقع لم یكن ظالمًا لنفسھ بإیقاعھ لغیر العدة، ومن لم یطلق للعدة بأن طلق ثالث�ًا م�ثًال،       

  )٢ (.فقد ظلم نفسھ
معن��اه أن المطل��ق ق��د یح��دث ل��ھ ن��دم، ف��ال یمكن��ھ تدارك��ھ؛ لوق��وع     : ق��ال الن��ووي

  )٣ (.البینونة، فلو كانت الثالث ال تقع، لم یقع طالقھ إال رجعیا، فال یندم
بأن�ھ ل�یس بم�سلم؛ ألن ف�ي ح�دیث ركان�ة ق�ال               : ستدالل بھذه اآلیة  ویجاب على اال  

 لما قضى ل�ھ  ، فھذه اآلیة دلیل لیس لكم؛ ألن النبي )٤(تال ھذه اآلیة   " راجعھا: "لھ
بھذا استدل باآلیة، فلو كان فیھا دلیل علیھ لم یستدل بھا، واستداللھ باآلیة یقول اب�ن              

 -واح�دة   : أي-ان یفت�ي بھ�ذا الق�ول         ق�د ص�ح عن�ھ أن�ھ ك�          ، فإن ابن عباس   عباس
  .فلیس لكم في اآلیة دلیل

  ].  ٢٤١:البقرة [َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف َحقا َعَلى الُمتَِّقیَن : قال -٣
دلَّت اآلی�ة عل�ى أن�ھ ال ف�رق ب�ین إیق�اع الطلق�ة الواح�دة، والثنت�ین،                    : وجھ الداللة 

  )  ٥ (.والثالث
 ب��أن ھ��ذه عموم��ات مخص��صة، وإطالق��ات مقی��دة بم��ا ثب��ت م��ن :وأجی��ب ع��ن ھ��ذا

    )    ٦ (.األدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة
  :أما السنة فمنھا

 َأنَّ ُع�َوْیِمًرا اْلَعْجَل�اِنيَّ َلمَّ�ا َل�اَعَن َرُس�وُل اللَّ�ھِ      :  َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن َسْھِل ْبِن َسْعدٍ    -١
َك�َذْبت َعَلْیَھ�ا َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ إْن َأْم�َسْكتَھا، َفِھ�َي             : ْیَن اْمَرَأِت�ِھ، َق�اَل ُع�َوْیِمرٌ      َبْیَنُھ َوبَ 

                                                           

 .١/٤٦٧: للجصاص: أحكام القرآن) ١(
 .٣/٦٠٨: المرجع السابق) ٢(
لعل��ي ب��ن  : یح، مرق��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صاب   ١٠/٧٠: المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم  ) ٣(

دار الفك�ر، بی�روت،   : ، ط٥/٢١٤٥: سلطان محمد أبو الحسن ن�ور ال�دین الم�ال الھ�روي الق�اري          
 .م٢٠٠٢/ھــ١٤٢٢:الطبعة األولى

كت���اب الط���الق، َب���اُب َن���ْسِخ اْلُمَراَجَع���ِة َبْع���َد التَّْطِلیَق���اِت الثََّل���اِث، س���نن أب���ي    : أخرج���ھ أب���و داود) ٤(
 . ٢/٢٥٩:داود

 .٩/٣٩٤: المحلى) ٥(
 .٧/٤١٠: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ) ٦(
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 َذِل�َك  ، َفَأْنَف�َذ َرُس�وُل اللَّ�ھ        َطاِلٌق َثَلاًثا، َفَطلََّقَھا َثَلاًثا َقْبَل َأْن َیْأُمَرُه َرُسوُل اللَّ�ِھ           
    )١ (.َعَلْیِھ

 ل��م ینك�ر عل��ى ركان��ة إط��الق لف�ظ ال��ثالث، ف��دلَّ عل��ى    أن الرس��ول:وج�ھ الدالل��ة 
  )٢ (.وقوعھ

ِإنََّم�ا َل�ْم ُیْنِك�ْر َعَلْی�ِھ ِلَأنَّ�ُھ َل�ْم ُی�َصاِدِف الطََّل�اُق َمِحل�ا           : َوَقْد ُیْعَتَرُض َعَل�ى َھ�َذا َفُیَق�الُ       
  .َمْمُلوًكا َلُھ، َوَلا ُنُفوًذا

: ْو َك�اَن الثََّل�اُث ُمَحرًَّم�ا َل�َأْنَكَر َعَلْی�ِھ، َوَق�اَل َل�ھُ              ِبَأنَّ�ُھ َل�   : َوُیَجاُب َعْن َھَذا اِل�اْعِتَراضِ    
  )٣ (.َكْیَف ُتْرِسُل َلْفَظ الطََّلاِق الثََّلاِث َمَع َأنَُّھ َحَراٌم

َوَأمَّ�ا اْلُمَل�اَعُن َف�ِإنَّ َطَلاَق�ُھ َوَق�َع      : "قال ابن تیمیة رًدا على االستدالل بھذا الح�دیث        
ْو َبْع�َد ُوُج�وِب اْلِإَباَن�ِة الَِّت�ي َتْح�ُرُم ِبَھ�ا اْلَم�ْرَأُة َأْعَظ�ُم ِممَّ�ا َیْح�ُرُم ِبالطَّْلَق�ِة                 َبْعَد اْلَبْیُنوَنِة، أَ  

الثَّاِلَثِة، َفَكاَن ُمَؤكًِّدا ِلُموَجِب اللَِّعاِن، َوالنَِّزاُع إنََّما ُھَو ِفي َطَلاِق َمْن ُیْمِكُنُھ إْم�َساُكَھا؛ َل�ا      
ْد َفرََّق َبْیَنُھَما، َفِإْن َكاَن َذِلَك َقْبَل الثََّلاِث َلْم َیَقْع ِبَھا َثَلاٌث، َوَلا َغْیُرَھ�ا،          قَ ِسیََّما َوالنَِّبيُّ 

َوِإْن َكاَن َبْعَدَھا َدلَّ َعَلى َبَقاِء النَِّكاِح، َواْلَمْعُروُف َأنَُّھ َفرََّق َبْیَنُھَما َبْع�َد َأْن َطلََّقَھ�ا َثَلاًث�ا،                   
ى َأنَّ الثََّلاَث َلْم َیَق�ْع ِبَھ�ا، إْذ َل�ْو َوَقَع�ْت َلَكاَن�ْت َق�ْد َحُرَم�ْت َعَلْی�ِھ َحتَّ�ى َت�ْنِكَح                     َفَدلَّ َذِلَك َعلَ  

َوَلِكْن َغاَیُة   َبْیَنُھَما؛ ِلَأنَُّھَما َصاَرا َأْجَنِبیَّْیِن،َزْوًجا َغْیَرُه، َواْمَتَنَع ِحیَنِئٍذ َأْن ُیَفرَِّق النَِّبيُّ
َفَكاَن َیْنَبِغي َأْن ُیَحرَِّمَھا َعَلْی�ِھ َل�ا   : َحرََّمَھا َعَلْیِھ َتْحِریًما ُمَؤبًَّدا، َفُیَقالُ :  ُیَقالَ َما ُیْمِكُن َأنْ  

  )٤(". ُیَفرُِّق َبْیَنُھَما
َم ، َفَق�ا  َأنَّ َرُجًلا َطلََّق اْمَرَأَتُھ َثَلاًثا َبْیَن َی�َدْي َرُس�وِل اللَّ�ھِ           :  عن َمْحُموِد ْبِن َلِبیٍد قال     -٢

  )٥(). َوَأَنا َبْیَن َأْظُھِرُكْمَأَتْلَعُبوَن ِبِكَتاِب اللَِّھ: ( ُمْغَضًبا َفَقاَلالنَِّبيُّ
َتْرُك اْلَعَمِل ِبِھ، َفَدلَّ َأنَّ َمْوِق�َع الثََّل�اِث   : أن معنى اللَِّعب ِبِكَتاِب اللَّھِ   : وجھ الداللة 

  )٦(. ِب الكریمُجْمَلًة ُمَخاِلٌف ِلْلَعَمِل ِبَما ِفي اْلِكَتا
، َوَلْم بأنَّ َمْحُموَد ْبَن َلِبیٍد ُوِلَد ِفي َعْھِد النَِّبيِّ: وقد نوقش االستدالل بھذا الحیث 

َیْثُبْت َلُھ ِمْن�ُھ َس�َماٌع، َوِإْن َذَك�َرُه َبْع�ُضُھْم ِف�ي ال�صََّحاَبِة؛ َفِلَأْج�ِل الرُّْؤَی�ِة، َوَق�ْد َت�ْرَجَم َل�ُھ                 
، َوَأْخَرَج َلُھ ِعدََّة َأَحاِدیَث َل�ْیَس ِفیَھ�ا َش�ْيٌء َص�رََّح ِفی�ِھ ِبال�سََّماِع، َوَق�ْد          َأْحَمُد ِفي ُمْسَنِدهِ  

َلا َأْعَلُم َأَحًدا َرَواُه َغْیَر َمْخَرَمَة ب�ن بكی�ر، َیْعِن�ي اب�ن اْلَأَش�جِّ              : َقاَل النََّساِئيُّ َبْعَد َتْخِریِجھِ   
ِإنَُّھ َلْم َیْسَمْع : ِبیِھ ِعْنَد ُمْسِلٍم ِفي ِعدَِّة َأَحاِدیَث، َوَقْد ِقیَلَعْن َأِبیِھ، َوِرَواَیُة َمْخَرَمَة َعْن َأ

  .ِمْن َأِبیِھ
َوَعَلى َتْقِدیِر ِصحَِّة الَحِدیِث، َفَلْیَس ِفیِھ َبَیاُن َأنَُّھ َھْل َأْمَضى َعَلْیِھ الثََّلاَث َمَع ِإْنَكاِرِه 

  )١(. َفَأَقلُّ َأْحَواِلِھ َأْن َیُدلَّ َعَلى َتْحِریِم َذِلَكَعَلْیِھ ِإیَقاَعَھا َمْجُموَعًة َأْو َلا،

                                                           

 .سبق تخریج الحدیث) ١(
 .   ١٠/١٣٢: المنھاج شرح صحیح مسلم) ٢(
 .   ١٠/١٣٢: المرجع السابق) ٣(
 .٣٢/٧٧: مجموع الفتاوى) ٤(
 .سبق تخریج الحدیث) ٥(
 .٦/٥: المبسوط) ٦(
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 )٢ (. بأن مرسل الصحابي مقبول:وأجیب على ھذا
 َأْمَضى َعَلْی�ِھ الثََّل�اَث، َأْو   َأنَّ ھذا الحدیث َلْم َیُكْن ِفیِھ َدِلیٌل َعَلى َأنَُّھ       : وقیل أیًضا 

  )٣ (.نََّھا َقْد َوَقَعْت التَّْطِلیَقاُت الثََّلاُث ِفي َعْصِرِهَجَعَلَھا َواِحَدًة، َوِإنََّما إْخَباًرا ِبَأ
 َطلََّق اْمَرَأَتُھ  َعْن َناِفِع ْبِن ُعَجْیِر ْبِن َعْبِد َیِزیَد ْبِن ُرَكاَنَة، َأنَّ ُرَكاَنَة ْبَن َعْبِد َیِزیَد -٣

 َواللَِّھ َما َأَرْدُت ِإلَّا َواِحَدًة، َفَقاَل َرُسوُل : ِبَذِلَك، َوَقاَلُسَھْیَمَة اْلَبتََّة، َفَأْخَبَر النَِّبيَّ     
َواللَّ��ِھ َم��ا َأَرْدُت ِإلَّ��ا َواِح��َدًة، : ، َفَق��اَل ُرَكاَن��ُة)َواللَّ��ِھ َم��ا َأَرْدَت ِإلَّ��ا َواِح��َدًة؟: (اللَّ��ِھ 

 ب�ن الخط�اب، َوالثَّاِلَث�َة       ، َفَطلََّقَھا الثَّاِنَی�َة ِف�ي َزَم�اِن ُعَم�رَ         َفَردََّھا ِإَلْیِھ َرُسوُل اللَِّھ     
  )٤(. ِفي َزَماِن ُعْثَماَن بن عفان

 م�ا أردت بلف�ظ      ھ�ذا الح�دیث ن�ص ف�ي مح�ل الن�زاع؛ ألن تحلیف�ھ                : وجھ الداللة 
البتة إّال واحدة، دلیل على أنھ لو أراد بھا أكثر من الواحدة لوقع، والثالث أصرح ف�ي      

یح، ولو كان ال یق�ع أكث�ر م�ن واح�دة       ذلك من لفظ البتة، ألن البتة كنایة، والثالث صر        
  )٥ (.لما كان لتحلیفھ معنى

ح�دیث  : بأنھ حدیث ضعَّف اإلمام أحم�د جمی�ع طرق�ھ، وق�ال           : ونوقش ھذا الحدیث  
حدیث ركانة ال یثبت أنھ طلق امرأت�ھ البت�ة،       : ركانة في البتة لیس بشيء، وقال أیضاً      

أن : ( اب�ن عب�اس    ألن ابن إسحاق یرویھ عن داود بن الحصین، عن عكرم�ة، ع�ن            
    )٦ ().ركانة طلق امرأتھ ثالًثا

ِف�ي ِإْس�َناِدِه الزَُّبْی�ُر ْب�ُن َس�ِعیٍد اْلَھاِش�ِميُّ، َوَق�ْد َض�عََّفُھ َغْی�ُر َواِح�ٍد،                    : وَقاَل اْلُمْنِذِريُّ 
: َثَلاًثا، َوَتاَرًة ِقیلَ  : ِھَأنَُّھ ُمْضَطَرٌب ِفیِھ، َتاَرًة ِقیَل ِفی     : َوَذَكَر التِّْرِمِذيُّ َأْیًضا َعِن اْلُبَخاِريِّ    

  )٧ (.ِفیِھ َواِحَدًة
أن ركانة طلق امرأتھ :  وفیھ- وھذا المروّي عن ابن عباس : وقال ابن تیمیة

وھو أثب�ت م�ن روای�ة عب�د اهللا ب�ن یزی�د ب�ن ركان�ة، ون�افع ب�ن عجی�ر أن�ھ              .... -ثالًثا  
، ف�إن ھ�ؤالء مجاھی�ل    )ةما أردت إال واح�د   : ( استحلفھ فقال  طلقھا البتة، وأن النبي     

  )٨ (.ال تعرف أحوالھم، ولیسوا فقھاء

                                                                                                                                                      

 .٩/٣٦٢: فتح الباري) ١(
ور ش����اه ب����ن معظ����م ش����اه الك����شمیري   لمحم����د أن����: الع����رف ال����شذي ش����رح س����نن الترم����ذي  ) ٢(

 . م٢٠٠٤/ھــ١٤٢٥: دار التراث العربي، بیروت، الطبعة األولى: ، ط١/٣١١:الھندي
 .٢/٢٥٤: سبل السالم) ٣(
 .سبق تخریج الحدیث) ٤(
، مكتب��ة المؤی��د، ٥/١٢٧: لحم��زة محم��د قاس��م: من��ار الق��اري ش��رح مخت��صر ص��حیح البخ��اري ) ٥(

 .م١٩٩٠/ھــ١٤١٠:الطائف
ألب�ي الح��سن ن��ور ال�دین عل��ي ب��ن أب�ي بك��ر ب��ن س��لیمان    :  الظم��آن إل��ى زوائ�د اب��ن حب��ان م�وارد ) ٦(

م، س��بل ١٩٩٢/ھ��ـ١٤١٢:دار الثقاف��ة العربی��ة، دم��شق، الطبع��ة األول��ى   : ، ط٤/٢٦٨:الھیثم��ي
 .٢/٢٥٥:السالم

ألب���ي الع���ال محم���د عب���د ال���رحمن ب���ن عب���د ال���رحیم   : تحف���ة األح���وذي ب���شرح ج���امع الترم���ذي ) ٧(
 .  دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تاریخ طبع: ، ط٤/٢٨٩: المباركفورى

 .٨٦/ ٣٣: الفتاوى الكبرى) ٨(
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لك�ن ق��د رواه أب�و داود م��ن وج�ھ آخ��ر، ول��ھ    : "ق��ال اب�ن كثی��ر : ویج�اب عل��ى ھ�ذا  
  )١ (".طرق أخر، فھو حسن إن شاء اهللا

ِن َق�ْیٍس  َأْخَبَرِن�ي َأُب�و َس�َلَمَة َأنَّ َفاِطَم�َة ِبْن�َت َق�ْیٍس ُأْخ�َت ال�ضَّحَّاِك ْب�                :  َعْن َیْحَیى قال   -٤
َأنَّ َأَبا َحْفِص ْبَن اْلُمِغیَرِة اْلَمْخُزوِميَّ َطلََّقَھا َثَلاًث�ا، ُث�مَّ اْنَطَل�َق ِإَل�ى اْل�َیَمِن،        : َأْخَبَرْتُھ

َلْیَس َلِك َعَلْیَنا َنَفَقٌة، َفاْنَطَلَق َخاِلُد ْبُن اْلَوِلیِد ِفي َنَفٍر، َفَأَتْوا َرُسوَل          : َفَقاَل َلَھا َأْھُلھُ  
ِإنَّ َأَب�ا َحْف�ٍص َطلَّ�َق اْمَرَأَت�ُھ َثَلاًث�ا، َفَھ�ْل َلَھ�ا ِم�ْن         :  ِفي َبْیِت َمْیُموَن�َة، َفَق�اُلوا   اِهللا

  )٢(). َلْیَسْت َلَھا َنَفَقٌة، َوَعَلْیَھا اْلِعدَُّة: (َنَفَقٍة؟ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
نھ�ا مجموع�ة، ف�دلَّ      أن لفظ البتة ج�اء مف�سًرا بأن�ھ طلقھ�ا ثالًث�ا، وأ             : وجھ الداللة 

 بقاءھ��ا ف��ي عل��ى اعتب��ار وق��وع ال��ثالث مجموع��ة، إذ ل��و ل��م یك��ن ذل��ك واقًع��ا لب��یَّن   
  )٣(.عصمة زوجھا، فتأخیر البیان عن وقت الحاجة ال یجوز في حقھ

فاطم�ة بن�ت    أم�ا ح�دیث  : "وقد أجاب ابن القیم على االستدالل بھ�ذا الح�دیث فق�ال         
لمنازعین لنا في ھذه المسألة قد خ�الفوه، ول�م          فمن أصح األحادیث مع أن أكثر ا       قیس

یأخ��ذوا ب��ھ، ف��أوجبوا للمبتوت��ة النفق��ة، وال��سكنى، ول��م یلتفت��وا إل��ى ھ��ذا الح��دیث، وال   
أب��ي حنیف��ة، وأص��حابھ، وأم��ا ال��شافعي، ومال��ك ف��أوجبوا لھ��ا   :عمل��وا ب��ھ، وھ��ذا ق��ول

، ولم یعملوا بھ، السكنى، والحدیث قد صرَّح فیھ بأنھ ال نفقة لھا، وال سكنى، فخالفوه
فإن كان الحدیث صحیحًا، فھو حج�ة عل�یكم، وإن ل�م یك�ن محفوظ�ًا، ب�ل ھ�و غل�ط كم�ا             
قال بعض المتقدمین فلیس حجة علینا في جمع الثالث، فأما أن یكون حج�ة لك�م عل�ى           

  )٤(". منازعیكم، ولیس حجة لھم علیكم، فبعید من اإلنصاف والعدل
  :أما اإلجماع

أب��ي حنیف��ة، :  وم��ن بع��دھم م��ن األئم��ة األربع��ةك��رام  ثب��ت إجم��اع ال��صحابة ال
 النعمان، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ب�ل وس�ائر ال�سلف ال�صالح               

  .من وقوع الطالق الثالث بلفظ واحد ثالثًا، وھذا اإلجماع قد نقلھ غیر واحد
م�ة  وھذا كلھ یدل على إجماعھم عل�ى ص�حة وق�وع ال�ثالث بالكل          : "قال ابن تیمیة  

  )٥ (".الواحدة
  )٦ (".ال یشذُّ في ذلك إال من ال ُیعتد بخالفھ: "وقال ابن رشد

                                                           

 .٤/٢٦٨: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) ١(
 .٢/١١١٥: كتاب الطالق، َباُب اْلُمَطلََّقِة َثَلاًثا َلا َنَفَقَة َلَھا، صحیح مسلم: أخرجھ مسلم) ٢(
  ،  ٧/٤٦٧: بو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكالبن بطال أ: شرح صحیح البخاري) ٣(
 . م٢٠٠٣/ھـــ١٤٢٣: مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الثانیة: ط
لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن س�عد ش�مس ال�دین ب�ن ق�یم      : إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان    ) ٤(

 .  تاریخ طبعمكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، بدون: ، ط١/٣١١:الجوزیة
، ٢/٦٠٢:ألبي البركات عبد السالم بن تیمیة الحراني مجد ال�دین      : المنتقى من أخبار المصطفى   ) ٥(

 .م١٩٣١/ھـــ١٣٥٠المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، : ط
دار الغ�رب   : ، ط ١/٥٠٢: ألبي الولی�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي              : المقدمات الممھدات ) ٦(

 . م١٩٨٨/ھــ١٤٠٨: ىاإلسالمي، الطبعة األول
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وإیقاع الثالث لإلجماع الذي انعقد في عھ�د عم�ر عل�ى ذل�ك،              : "  وقال ابن حجر  
وال یحف��ظ أن أح��ًدا ف��ي عھ��د عم��ر خالف��ھ ف��ي واح��دة منھم��ا، وق��د دّل إجم��اعھم عل��ى   

ك حتى ظھر لجمیعھم ف�ي عھ�د عم�ر،    وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضھم قبل ذل       
فالمخالف بعد ھذا اإلجماع منابذ لھ، والجمھور على عدم اعتبار من أحدث االخ�تالف              

  ) ١(". بعد االتفاق
أن�ت ط�الق ثالث�ًا إال ثالث�ًا، إنھ�ا      : وأجمعوا على أنھ إن ق�ال لھ�ا       : "قال ابن المنذر  

  )٢ (".تطلق ثالثًا
 طالق ثالًثا فھي ث�الث وإن ن�وى واح�دة، ال        إذا قال المرأتھ أنت   : "قال ابن قدامة  

  )٣(". نعلم فیھ خالفًا؛ ألن اللفظ صریح الثالث، والنیة ال تعارض الصریح
لو َطلََّق َثَلاًثا ِفي َلْفٍظ َواِحٍد، َوَحَكَم القاضي ِباْلُمَراَجَعِة ِمْن َغْی�ِر          : " قال ابن رجب  

   )٤(".  اْلُعُقوَبُة، َوالنََّكاُلَزْوٍج، َفُحْكُمُھ َمْرُدوٌد، َوَعَلى َفاِعِلِھ
اتف��ق أئم��ة الفت��وى عل��ى ل��زوم إیق��اع ط��الق ال��ثالث ف��ي كلم��ة    : "ق��ال اب��ن بط��ال

واحدة، فإن ذلك عندھم مخالف للسنة، وھو قول جمھ�ور ال�سلف، والخ�الف ف�ي ذل�ك               
شذوذ، وإنما تعلق بھ أھل البدع، وم�ن ال یلتف�ت إلی�ھ ل�شذوذه ع�ن الجماع�ة، الت�ي ال                 

  )٥(". ھا التواطؤ على تحریف الكتاب والسنةیجوز علی
َواتََّف��َق َأِئمَّ��ُة اْلَفْت��َوى َعَل��ى ُل��ُزوِم ِإیَق��اِع الطََّل��اِق الثََّل��اِث ِف��ي َكِلَم��ٍة : "ق��ال القرطب��ي

  )٦ (".َواِحَدٍة، َوُھَو َقْوُل ُجْمُھوِر السََّلِف
ق الثالث ثالث�ًا    أنھم أوقعوا الطـال   فقد نقل عن كثیر من الصحابة       :   أما اآلثار 

  :منھا
ِإنَّ�ُھ َطلَّ�َق اْمَرَأَت�ُھ      :  َفَج�اَءُه َرُج�ٌل، َفَق�الَ      ُكْن�ُت ِعْن�َد اْب�ِن َعبَّ�اٍس         :  َعْن ُمَجاِھ�ٍد َق�الَ     -١

َیْنَطِل�ُق َأَح�ُدُكْم، َفَیْرَك�ُب    : "َفَسَكَت َحتَّ�ى َظَنْن�ُت َأنَّ�ُھ َرادَُّھ�ا ِإَلْی�ِھ، ُث�مَّ َق�الَ             : َثَلاًثا، َقالَ 
َوَم�ْن َیتَّ�ِق اللَّ�َھ    : ُموَقَة، ُثمَّ َیُقوُل َیا اْبَن َعبَّاٍس، َیا اْبَن َعبَّ�اٍس، َوِإنَّ اللَّ�َھ َق�الَ     اْلُح

، َوِإنََّك َلْم َتتَِّق اللَّ�َھ َفَل�ْم َأِج�ْد َل�َك َمْخَرًج�ا، َع�َصْیَت           ]٢: الطالق [َیْجَعْل َلُھ َمْخَرًجا  

                                                           

 . ٩/٣٦٥: فتح الباري) ١(
دار الم�سلم للن�شر   : ، ط١٠٣ص: ألبي بكر محمد بن إبراھیم ب�ن المن�ذر النی�سابوري        : اإلجماع) ٢(

 .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥: والتوزیع، الطبعة األولى
 .٨/٤٠٨: المغني) ٣(
: ، ط٢/٢٥٥: ل��زین ال��دین عب��د ال��رحمن ب��ن أحم��د ب��ن رج��ب الحنبل��ي    : ج��امع العل��وم والحك��م ) ٤(

 .م٢٠٠١/ھـ١٤٢: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السابعة
 .٧/٣٩٠: ال بن بطال: شرح صحیح البخاري) ٥(
ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح األن�صاري            : الجامع ألحكام الق�رآن الك�ریم    ) ٦(

الطبع����ة دار الكت����ب الم����صریة، الق����اھرة،  : ، ط٣/١٢٩: الخزرج����ي ش����مس ال����دین القرطب����ي  
 .  م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤:الثانیة
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َی��ا َأیَُّھ��ا النَِّب��يُّ ِإَذا َطلَّْق��ُتُم النِّ��َساَء     : ، َوِإنَّ اللَّ��َھ َق��الَ َربَّ��َك، َوَباَن��ْت ِمْن��َك اْمَرَأُت��كَ   
  )١(".ِفي ُقُبِل ِعدَِّتِھنَّ] ١: الطالق [َفَطلُِّقوُھنَّ

ِإنِّ�ي  :  َفَق�الَ َج�اَء َرُج�ٌل ِإَل�ى َعِل�يٍّ ب�ن أب�ي طال�ب        :  َعِن اْلَأْعَمِش َعْن َحِبی�ٍب َق�الَ     -٢ 
  )٢(". َباَنْت ِمْنَك ِبَثَلاٍث، َواْقِسْم َساِئَرَھا َبْیَن ِنَساِئَك: "َأْلًفا، َقاَلَطلَّْقُت اْمَرَأِتي 

ِإنِّي َطلَّْقُت اْمَرَأِتي َأْلًفا :  َفَقاَلَجاَء َرُجٌل ِإَلى اْبِن َعبَّاٍس : َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َقاَل-٣ 
  )٣ (".ُرُھنَّ ِوْزٌر، اتََّخْذُت آَیاِت اللَِّھ ُھُزًواَباَنْت ِمْنَك ِبَثَلاٍث، َوَساِئ: "َوِماَئًة، َقاَل

َحدََّثَنا َماِلٌك َأنَُّھ َبَلَغُھ َأنَّ َرُجًال َجاَء ِإَلى َعْبِد اِهللا ْبِن َم�ْسُعوٍد      :  روي َأُبو ُمْصَعٍب َقالَ    -٤ 
ْسُعوٍدِإنِّي َطلَّْقُت اْمَرَأِتي َثَماِنَي َتْطِلیَقاٍت، َفَقاَل اْبُن َم: ، َفَقاَل : َفَماَذا ِقیَل َلَك؟
أجل، َم�ْن َطلَّ�َق َكَم�ا َأَم�َرُه         : ِإنََّھا َقْد َباَنْت ِمنِّك، َفَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد        : ِقیَل ِلي : َقاَل

 َل�ُھ، َوَم�ْن َل�َبَس َعَل�ى َنْف�ِسِھ َلْب�ًسا، َجَعْلَن�ا َلْب�َسُھ ِب�ِھ، َال          ، َفَقْد َب�یََّن اللَّ�ُھ      اللَُّھ  
  )٤(.وا َعَلى َأْنُفِسُكْم، َوَنَتَحمَُّلُھ َعْنُكْم، َكَما تُقوُلوَنَتْلِبُس

. فِلَأنَّ النَِّكاَح ِمْلٌك َیِصحُّ إَزاَلُتُھ ُمَتَفرًِّقا، َفَصحَّ ُمْجَتِمًعا، َكَساِئِر اْلَأْمَلاكِ         : أما القیاس 
)٥(  

ق�ھ، فق�د   بأن المطلق إذا جمع م�ا أم�ر بتفری   : " وأجاب ابن القیم على ھذا القیاس     
  )٦(". ، وخالف ما شرعھتعدى حدود اهللا 

َوُحجَُّة اْلُجْمُھوِر ِفي اللُُّزوِم ِم�ْن َحْی�ُث النََّظ�ُر َظ�اِھَرٌة ِج�دا، َوُھ�َو                : "وقال القرطبي 
َمْجُموِعَھ��ا َأنَّ اْلُمَطلََّق��َة َثَلاًث��ا َل��ا َتِح��لُّ ِلْلُمَطلِّ��ِق َحتَّ��ى َت��ْنِكَح َزْوًج��ا َغْی��َرُه، َوَل��ا َف��ْرَق َب��ْیَن  

  )٧(". َوُمَفرَِّقَھا ُلَغًة َوَشْرًعا
ِبَأنَّ َمْن َقاَل َأْحِلُف ِباللَِّھ َثَلاًثا، َلا ُیَع�دُّ َحِلُف�ُھ ِإلَّ�ا َیِمیًن�ا َواِح�َدًة، َفْل�َیُكِن         : ونوقش ھذا 

  .اْلُمَطلُِّق ِمْثَلُھ

                                                           

كت���اب الط���الق، َب���اُب َن���ْسِخ اْلُمَراَجَع���ِة َبْع���َد التَّْطِلیَق���اِت الثََّل���اِث، س���نن أب���ي    : أخرج���ھ أب���و داود) ١(
كت��اب الط��الق، َب��اُب اِلاْخِتَی��اِر ِلل��زَّْوِج َأْن َل��ا ُیَطلِّ��َق ِإلَّ��ا َواِح��َدًة،  : ، وأخرج��ھ البیھق��ي٢/٢٦٠:داود

: إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار ال��سبیل  . وھ��ذا األث��ر ص��حیح .٧/٥٤٢: ال��سنن الكب��رى
٧/١٢١ . 

باب ِفي الرَُّجِل ُیَطلُِّق اْمَرَأَتُھ ِماَئًة، َأْو َأْلًفا ِف�ي َق�ْوٍل َواِح�ٍد، الم�صنف ف�ي                : أخرجھ ابن أبي شیبة   ) ٢(
: م ب�ن عثم�ان العب�سي   ألب�ي بك�ر ب�ن أب�ي ش�یبة عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن إب�راھی          : األحادیث واآلثار 

 .ھـــ١٤٠٩:مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة األولى: ، ط٤/٦٢
باب ِفي الرَُّجِل ُیَطلُِّق اْمَرَأَتُھ ِماَئًة، َأْو َأْلًفا ِف�ي َق�ْوٍل َواِح�ٍد، الم�صنف ف�ي                : أخرجھ ابن أبي شیبة   ) ٣(

 .٤/٦٢: األحادیث واآلثار
لمالك ب�ن أن�س ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر       : البتة، الموطأكتاب الطالق، باب ما جاء في     : أخرجھ مالك ) ٤(

 .  ھــ١٤١٢: مؤسسة الرسالة، بیروت: ، ط١/٦٠٥: األصبحي المدني
لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجم�اعیلي         : الشرح الكبیر على متن المقنع    ) ٥(

 .بعدار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، بدون تاریخ ط: ، ط٨/٢٦٠: الحنبلي
 .١/٣٦٠: إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان) ٦(
 .٩/٣٦٥: فتح الباري) ٧(
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َطلِّ�َق ُیْن�ِشُئ َطَل�اَق      ب�أن ھن�اك اخ�تالف ب�ین ال�صِّیَغَتْیِن، َف�ِإنَّ اْلمُ            : وأجیب على ھ�ذا   
َأْن�ِت َط�اِلٌق    : َأْن�ِت َط�اِلٌق َثَلاًث�ا، َفَكَأنَّ�ُھ َق�الَ         : اْمَرَأِتِھ، َوَقْد ُجِعَل َأَمُد َطَلاِقَھا َثَلاًثا، َفِإَذا َق�الَ        

  )١ (.َجِمیَع الطََّلاِق، َوَأمَّا اْلَحِلُف َفَلا َأَمَد ِلَعَدِد َأْیَماِنِھ، َفاْفَتَرَقا
  : لة الرأي الثانيأد: ثانًیا

بأن الط�ـالق المجم�وع ف�ي لف�ظ واح�د یق�ع ب�ھ          :  استدل أصحاب ھذا الرأي القائل    
  : واحدة، وال تأثیر للفظ فیھ، بالكتاب الكریم، والسنة النبویة

الط��ـالق َمرََّت��اِن َفِإْم��َساٌك ِبَمْع��ُروٍف َأْو َت��ْسِریٌح    :أم��ا الكت��اب فمن��ھ ق��ول اهللا   
لُّ َلُكْم َأن َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْیُتُموُھنَّ َش�ْیئًا ِإالَّ َأن َیَخاَف�ا َأالَّ ُیِقیَم�ا ُح�ُدوَد اللَّ�ِھ      َیِح َوَال ِبِإْحَساٍن

َف�ِإْن ِخْف�ُتْم َأالَّ ُیِقیَم�ا ُح�ُدوَد اللَّ�ِھ َف�َال ُجَن�اَح َعَلْیِھَم��ا ِفیَم�ا اْفَت�َدْت ِب�ِھ ِتْل�َك ُح�ُدوُد اللَّ�ِھ َف��َال              
َف�ِإن َطلََّقَھ�ا َف�َال َتِح�لُّ َل�ُھ ِم�ْن َبْع�ُد        * َوَمن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّھ َفُأْوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن  َتْعَتُدوَھا

َحتَّى َتنِكَح َزْوجًا َغْیَرُه َفِإن َطلََّقَھا َفَال ُجَناَح َعَلْیِھَما َأن َیَتَراَجَعا ِإن َظنَّا َأن ُیِقیَما ُح�ُدوَد       
  ]. ٢٣٠، ٢٢٩:البقرة [ ُدوُد اللَِّھ ُیَبیُِّنَھا ِلَقْوٍم َیْعَلُموَنَوِتْلَك ُح اللَِّھ

 َب��یََّن َأنَّ الطََّل��اَق الَّ��ِذي َذَك��َرُه ُھ��َو الطََّل��اُق الرَّْجِع��يُّ الَّ��ِذي   أن اهللا : وج��ھ الدالل��ة
َسبِّْح َم�رََّتْیِن، َأْو  : ا ِقیَل ِللرَُّجِلُھَو َمرََّتاِن، َمرًَّة َبْعَد َمرٍَّة، َكَما إذَ   : َیُكوُن ِفیِھ َأَحقَّ ِبَردَِّھا   

ُس��ْبَحاَن اللَّ��ِھ، ُس��ْبَحاَن اللَّ��ِھ، َحتَّ��ى : َس��بِّْح َثَل��اَث َم��رَّاٍت، َأْو ِماَئ��َة َم��رٍَّة، َفَل��ا ُب��دَّ َأْن َیُق��وَل
رََّتْیِن، َأْو ِماَئ�َة َم�رٍَّة، َل�ْم    ُس�ْبَحاَن اللَّ�ِھ َم�   : َیْسَتْوِفَي اْلَعَدَد، َفَلْو َأَراَد َأْن ُیْجِمَل َذِلَك َفَیُق�ولُ  

 َف�ِإَذا  َمرََّتاِن: الطََّلاُق َطْلَقَتاِن، َبْل َقاَل:  َلْم َیُقْلَیُكْن َقْد َسبََّح إلَّا َمرًَّة َواِحَدًة، َوَاللَُّھ   
ا، َلْم َیُك�ْن َق�ْد َطلََّقَھ�ا إلَّ�ا َم�رًَّة      َأْنِت َطاِلٌق اْثَنَتْیِن، َأْو َثَلاًثا، َأْو َعْشًرا، َأْو َأْلفً   : َقاَل ِلاْمَرَأِتھِ 

  )٢ (.َواِحَدًة
ب�أن اآلی�ة ترش�د إل�ى الط�ـالق الم�شروع، أو المب�اح،              : ویرد عل�ى ھ�ذا االس�تدالل      

ولیس فیھا داللة على وقوع الطـالق وعدم وقوعھ إذا لم یكن مفرقًا، فیك�ون المرج�ع             
  )٣ (.ًاإلى السنة، والسنة بینت أن الطـالق الثالث یقع ثالث

  : فمنھا ما یأتي: أما السنة
َك��اَن الطََّل��اُق َعَل��ى َعْھ��ِد :  َق��اَل َم��ا َرَواُه اْب��ُن َط��اُوٍس َع��ْن َأِبی��ِھ َع��ِن اْب��ِن َعبَّ��اٍس  -١

 ط��الق ، َوَس��َنَتْیِن ِم��ْن ِخَلاَف��ِة ُعَم��َر ْب��ِن اْلَخطَّ��اِب ، َوَأِب��ي َبْك��ٍرَرُس��وِل اللَّ��ِھ 
ِإنَّ النَّ�اَس َق�ِد اْس�َتْعَجُلوا ِف�ي َأْم�ٍر َكاَن�ْت َلُھ�ْم ِفی�ِھ                 : "ُر  الثالث واحدة، َفَقاَل ُعَم�    
  )٤ (".َأَناٌة، َفَلْو َأْمَضْیَناُه َعَلْیِھْم

فھذا الحدیث واضح الداللة عل�ى جع�ل الط�ـالق ال�ثالث بلف�ظ واح�د طلق�ة واح�دة،                  
الف�ة  ، وس�نتین م�ن خ   وعلى أنھ لم ین�سخ؛ الس�تمرار العم�ل ب�ھ ف�ي عھ�د أب�ي بك�ر            

  . أمضاه من باب المصلحة، والسیاسة الشرعیة، وألن عمرعمر 
  : وأجیب على االستدالل بھذا الحدیث بما یأتي

                                                           

 .٩/٣٦٥: فتح الباري) ١(
 .٣٣/١٢: مجموع الفتاوى) ٢(
 .٧/٤٠٨: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ) ١(
 . ٢/١٠٩٩: كتاب الطالق، َباُب َطَلاِق الثََّلاِث، صحیح مسلم: أخرجھ مسلم) ٤(
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  :أن الحدیث مضطرب سنًدا ومتًنا: أوًلا
فلروایتھ تارة عن طاووس عن ابن عباس، وت�ارة ع�ن ط�اووس           : أما اضطراب سنده  

  .اء عن أبن عباسعن أبي الصھباء عن ابن عباس، وتارة عن أبي الجوز
أل�م تعل�م أن الرج�ل ك�ان إذا طل�ق      : ف�إن أب�ا ال�صھباء ت�ارة یق�ول     : وأما اضطراب متن�ھ   

أل�م تعل�م أن الط�الق       : امرأتھ ثالثُا قبل أن یدخل بھا، جعلوھا واحدة، وتارة یقول         
 ، وص��در م��ن خالف��ة عم��ر، وأب��ي بك��رال��ثالث ك��ان عل��ى عھ��د رس��ول اهللا

  .واحدة
 بھ عن اب�ن عب�اس ط�اووس، وط�اووس م�تكلم فی�ھ، ق�ال القاض�ي                   الحدیث تفرَّد : ثانًیا

ط�اووس م�ع ف�ضلھ، وص�الحھ، ی�روي أش�یاء        : إسماعیل في كتابھ أحكام الق�رآن     
  .منكرة، منھا ھذا الحدیث

أن ح��دیث اب��ن عب��اس یتح��ّدث ع��ن حال��ة اجتماعی��ة مف��روض فیھ��ا أن تك��ون        : ثالًث��ا
 بط�رق متع�ددة، مم�ا ال        معلومة لدى جمھور معاصریھا، وت�وفر ال�دواعي لنقلھ�ا         

ینبغ��ي أن یك��ون موض��ع خ��الف، وم��ع ھ��ذا ل��م تنق��ل إال بطری��ق أح��ادي ع��ن اب��ن   
بأن��ھ : عب��اس فق��ط، ول��م یروھ��ا ع��ن اب��ن عب��اس غی��ر ط��اووس، ال��ذي قی��ل عن��ھ  

یروي المناكیر، وال یخفى ما علیھ جماھیر علماء األصل من أن خب�ر اآلح�اد إذا                
إال واحد ونحوه، أن ذل�ك ی�دل عل�ى ع�دم          كانت الدواعي لنقلھ متوفرة، ولم ینقلھ       

  .صحتھ
 م��ن التق��ى، وال��صالح، والعل��م، واالس��تقامة، والتقی��د  م��ا علی��ھ اب��ن عب��اس  : رابًع��ا

باالقتداء، والقوة في الصدع بكلمة الحق التي یراھا، یمنع القول بانقیاده إلى م�ا      
ف�ي   من إمضاء ال�ثالث، والح�ال أن�ھ یع�رف حك�م الط�الق ال�ثالث         أمر بھ عمر    

  .، وأبي بكر، وصدر من خالفة عمر، من أنھ یجعل واحدةعھد رسول اهللا 
 ، ف�إن م�ا علی�ھ أص�حاب رس�ول اهللا         على فرض صحة حدیث اب�ن عب�اس       : خامًسا

م��ن التق��ى، وال��صالح، واالس��تقامة، وتم��ام االقت��داء تم��ام علی��ھ الح��ال المعتب��رة     
، یمن�ع الق�ول   ، وأب�ي بك�ر، وص�در م�ن خالف�ة عم�ر           شرعًا في عھد رس�ول اهللا     

  . في إمضاء الثالثبانقیادھم إلى أمر عمر
لم یثبت بسند صحیح أن أحدًا من الصحابة أفتى بمقتضى ما علی�ھ األم�ر ف�ي                 : سادًسا

، وأبي بكر، وصدر من خالف�ة عم�ر ح�سبما ذك�ره اب�ن عب�اس                عھد رسول اهللا  
  .في حدیثھ

 الثالث عقوبة للناس؛ ما في حدیث ابن عباس من الداللة على أن عمر أمضى: سابًعا
  .ألنھم قد استعجلوا أمرُا كان لھم فیھ أناة، وھذا مشكل

 وھو ھو تقًیا، وصالًحا، وعلًما، وفقًھا، بمثل  كیف یقرر عمر  : ووجھ اإلشكال 
ھذه العقوبة التي ال تقتصر آثارھا على من استحقھا، وإنما تتج�اوزه إل�ى ط�رف        

الزوج�ات، حی�ث یترت�ب    : ف اآلخر آخر لیس لھ نصیب في اإلجرام، ونعني بالطر       
علیھ��ا إح��الل ف��رج ح��رام عل��ى ط��رف ثال��ث، وتح��ریم ف��رج ح��الل بمقت��ضى عق��د   
الزواج، وحقوق الرجعة، مما یدل على أن حدیث ط�اووس ع�ن اب�ن عب�اس فی�ھ                  

  .نظر
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ٌة، َأنَّ النَّ�اَس ِف�ي   َك�َأنَّ الثََّل�اَث َواِح�دَ   : َوُھ�َو َأنَّ َمْعَن�ى َقْوِل�ھِ    ) َواِح�َدةٌ : (َتْأِویُل َقْوِلھِ : ثامًنا
 َك�اُنوا ُیَطلُِّق�وَن َثَلاًث�ا،        َكاُنوا ُیَطلُِّقوَن َواِحَدًة، َفَلمَّا َكاَن َزَم�ُن ُعَم�رَ         َزَمِن النَِّبيِّ 

 َثَلاًثا َكاَن ُیوِقُع َقْبَل َذِلَك َأنَّ الطََّلاَق اْلَمْوِقَع ِفي َعْھِد ُعَمرَ : َوُمَحصَُّلُھ َأنَّ اْلَمْعَنى  
َدًة؛ ِلَأنَُّھْم َكاُنوا َلا َیْسَتْعِمُلوَن الثََّلاَث َأْصًلا، َأْو َك�اُنوا َی�ْسَتْعِمُلوَنَھا َن�اِدًرا، َوَأمَّ�ا           َواِح

َوَأَج�اَزُه،  ) َفَأْم�َضاُه َعَل�ْیِھمْ  : ( َفَكُثَر اْسِتْعَماُلُھْم َلَھا، َوَمْعَنى َقْوِلھِ   ِفي َعْصِر ُعَمرَ  
  .َع ِفیِھ ِمَن اْلُحْكِم ِبِإیَقاِع الطََّلاِق َما َكاَن َیْصَنُع قبلھَوَغْیُر َذِلَك َأنَُّھ َصَن

َأنَّ�ُھ  :  ِم�ْن َغْی�ِر َطِری�قٍ      َما ُرِوَي َع�ِن اْب�ِن َعبَّ�اسٍ       : َوَیُدلُّ َعَلى ِصحَِّة َھَذا التَّْأِویلِ    
  )١ (.َأْفَتى ِبُلُزوِم الطََّلاِق الثََّلاِث ِلَمْن َأْوَقَعَھا ُمْجَتِمَعٌة

: َھَذا الَحِدیث َمْعُدود من اْلَأَحاِدی�ث الم�شكلة، َواَألَص�ح ِف�ي َتْأِویل�ھ             : قاَل النََّوِويّ : ًعاتاس
َأْنت َط�اِلق، َأْن�ت َط�اِلق، َأْن�ت َط�اِلق،      : َأن َمْعَناُه َأنھ َكاَن ِفي أول اْلَأمر ِإذا َقاَل َلَھا       

ة؛ لقلَّ�ة إرادتھ�م اِلاْس�ِتْئَناف ب�ذلك،        َولم یْنو َتْأِكیًدا، َوَلا استئنافًا، یحكم ِبُوُقوع َطْلقَ       
، َوكث��ر َفحم��ل عل��ى اْلَغاِل��ب الَّ��ِذي ُھ��َو ِإَراَدة التَّْأِكی��د، َفَلمَّ��ا كث��ر ِف��ي زم��ن عم��ر  

اْسِتْعَمال النَّاس لَھَذا ال�صِّیَغة، َوغل�ب ِإَراَدة اِلاْس�ِتْئَناف بَھ�ا، حمل�ت ِعْن�د اْلِإْطَل�اق               
  )٢(.سَّاِبق ِإَلى اْلَفھم ِمْنَھا ِفي َذِلك اْلَعْصرعلى الثََّلاث، عمًال بالغالب ال

أنھ طلق امرأتھ ثالثًا في مجلس واحد، فحزن       : " عن ُركانة   ما رواه ابن عباس    -٢
ثالثًا ف�ي مجل�س واح�د،    : ، كیف طلقتھا؟ فقالعلیھا حزنًا شدیدًا، فسألھ النبي   

  )    ٣(". إنما تلك واحدة، فارتجعھا: فقال لھ

َھَذا اْلَحِدیُث َنصٌّ ِفي اْلَم�ْسَأَلِة َل�ا َیْقَب�ُل التَّْأِوی�َل الَّ�ِذي ِف�ي َغْی�ِرِه ِم�َن                   : ةوجھ الدالل 
  )   ٤ (.الرَِّواَیاِت

  :وأجیب عنھ بما یأتي
االستدالل بھذا الحدیث مردود؛ ألن داود بن الحصین راوي الحدیث عن عكرم�ة    : أوًال

  .لیس بثقة في عكرمة
 داود ب�ن الح�صین الم�دني ثق�ة إّال ف�ي عكرم�ة، وإذا              :قال ابن حج�ر ف�ي التقری�ب       

  )١(.كان غیر ثقة في عكرمة، كان الحدیث المذكور في روایتھ غیر ثقة

                                                           

 .٣/١٣٠: ع ألحكام القرآن الكریم، الجام٩/٣٦٣: فتح الباري) ١(
دار : ، ط٤/٨٩: لعب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر ج�الل ال�دین ال�سیوطي              : الدیباج على صحیح م�سلم    ) ٢(

  .م١٩٩٦/ھـــ١٤١٦:ابن عفان للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى
 العقب��ى ف��ي ش��رح  ذخی��رة: ش��رح س��نن الن��سائي الم��سمى  : وانظ��ر ف��ي الج��واب عل��ى ھ��ذا الح��دیث   

دار آل :  وم�ا بع�دھا، ط   ٢٨/٢٧٤: لمحمد بن علي بن آدم بن موسى اإلثیوبي الَولَّ�ِوي         : المجتبى
: م، التوض�یح ل�شرح الج�امع ال�صحیح    ٢٠٠٣/ھــ�ـ ١٤٢٤: بروم للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 

 ب�ن   ألحمد بن محمد اب�ن أب�ى بك�ر        :  وما بعدھا، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري       ٢٥/١٩١
المطبعة الكب�رى األمیری�ة، م�صر، الطبع�ة     :، ط ٨/١٣٣: عبد الملك القسطالني القتیبي المصري  

، ٢/٢٥٢:، س�بل ال�سالم    ٥/٢١٤٦:ھـ، مرقاة المف�اتیح ش�رح م�شكاة الم�صابیح         ١٣٢٣: السابعة
 ، ٦/٢٧٢: نیل األوطار

 . سبق تخریج الحدیث) ٣(
 .٩/٣٦٢: فتح الباري) ٤(
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معارضتھ لفتوى ابن عباس، فإنھ كان یفت�ي م�ن س�ألھ ع�ن حك�م الط�ـالق بلف�ظ                     : ثانیًا
  .الثالث بأنھ یقع ثالثًا، ورد بأن المعتبر روایتھ ال رأیھ

ن حدیثان منكران قد خالفھما ما ھو أولى منھم�ا، روى س�عید        ھذا: قال الطحاوي 
بن جبیر، ومجاھد، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إیاس بن البكیر، والنعمان بن     
أبى عیاش، كلھم عن اب�ن عب�اس ف�یمن طل�ق امرأت�ھ ثالًث�ا، أن�ھ ق�د ع�صى رب�ھ،                

واب�ن  وبانت منھ امرأتھ، وال ینكحھا إال بعد زوج، روى ھ�ذا ع�ن عم�ر، وعل�ى،                
، ذك�ر ذل�ك الطح�اوي       مسعود، وابن عمر، وأب�ى ھری�رة، وعم�ران ب�ن ح�صین            

  )٢ (.باألسانید عنھم
َأنَّ َأَبا َداُوَد َرجََّح َأنَّ ُرَكاَنَة ِإنََّما َطلََّق اْمَرَأَتُھ َأْلَبتََّة، َكَما َأْخَرَجُھ ُھَو ِمْن َطِریِق آِل    : ثالثًا

ِويٌّ؛ ِلَج��َواِز َأْن َیُك��وَن َبْع��ُض ُرَواِت��ِھ َحَم��َل َأْلَبتَّ��َة َعَل��ى   َبْی��ِت ُرَكاَن��َة، َوُھ��َو َتْعِلی��ٌل َق�� 
  )٣ (.الثََّلاِث، َفَقاَل َطلََّقَھا َثَلاًثا، فبھذه النُّْكَتة یقف اِلاْسِتْدَلال ِبَحِدیث بن َعبَّاٍس

    : أدلة الرأي الثالث
ْلُمَتَتاِبِع َشْيٌء، َل�ا َواِح�َدٌة، َوَل�ا    استدل أصحاب ھذا الرأي على َأنَُّھ َلا َیَقُع ِبالطََّلاِق ا 

  :َأْكَثُر ِمْنَھا بما یأتي
َم�ْن َعِم�َل َعَمًل�ا َل�ْیَس        : (َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ھِ     : َقاَل�تْ ) َرِض�َي اللَّ�ُھ َعْنَھ�ا     ( عن َعاِئَشَة    -١

  )٤ ().َعَلْیِھ َأْمُرَنا َفُھَو َردٌّ
 یك��ون  ل��سنة رس��ول اهللا دلَّ الح��دیث عل��ى ن األم��ر المخ��الف :وج��ھ االس��تدالل

باطًل��ا، م��ردوًدا، وم��ن ذل��ك الط��الق الب��دعي، ف��ال یك��ون مقبوًل��ا، وإنم��ا یك��ون فاس��ًدا        
م��ردوًدا؛ ألن��ھ غی��ر مواف��ق لم��ا ج��اء ف��ي الق��رآن الك��ریم، وال��سنة النبوی��ة؛ ألن جم��ع     

  )٥ (.الطالق الثالث بكلمة واحدة لم یذكر في القرآن، فھو ُمحَدث، فال یكون واقًعا
بأن�ھ ال ی�صحُّ االس�تدالل ب�ھ؛ ألنَّ معن�اه أن      : على االس�تدالل بھ�ذا الح�دیث   وأجیب  

العمل یكون مردوًدا إذا كان مخالًفا لركن م�ن أرك�ان اإلس�الم، أو ش�رط م�ن ش�رائطھ،              
ولیس كذلك الطالق؛ ألنھ مخالف للسنة، كما أنَّ الح�دیث یتط�رق إلی�ھ االحتم�ال؛ ألن�ھ                  

م��ن حی��ث الدیان��ة عم��ل مح��رَّم، وال��دلیل إذا   : أيیحتم��ل أن یك��ون ال��رد ی��وم القیام��ة؛  
تطرق إلیھ االحتمال في محل النزاع سقط االستدالل بھ، وھو حدیث عام، خصص بما  

  )٦ (.سبق في أدلة القولین األولیین من الحكم بوقوع الطالق المثلث

                                                                                                                                                      

 .٥/١٢٨:  صحیح البخاريمنار القاري شرح مختصر) ١(
 . ٧/٣٩١: البن بطال: شرح صحیح البخاري) ٢(
 .٩/٣٦٢: فتح الباري) ٣(
ِكَت��اُب اِلاْعِت��َصاِم ِبالِكَت��اِب َوال��سُّنَِّة، َب��اُب ِإَذا اْجَتَھ��َد الَعاِم��ُل َأِو الَح��اِكُم، َفَأْخَط��َأ   : أخرج��ھ البخ��اري) ٤(

ِكَت�اُب  : ، وأخرج�ھ م�سلم  ٩/١٠٧: ُمُھ َمْرُدوٌد، صحیح البخ�اري   ِخَالَف الرَُّسوِل ِمْن َغْیِر ِعْلٍم، َفُحكْ     
 .٣/٢٣٤٣: اْلَأْقِضَیِة، َباُب َنْقِض اْلَأْحَكاِم اْلَباِطَلِة، َوَردِّ ُمْحَدَثاِت اْلُأُموِر، صحیح مسلم

 . ٦/٢٦٨: نیل األوطار) ٥(
دار القل���م، : ط، ١/١٥٣: لم���صطفى أحم���د الزرق���ا : ، الم���دخل الفقھ���ي ٦/٢٦٨: نی���ل األوط���ار) ٦(

 . م١٩٩٨/ھـــ١٤١٨: دمشق، الطبعة األولى
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َوَة َی�ْسَأُل اْب�َن ُعَم�َر، َوَأُب�و      عن الزَُّبْیِر َأنَّ�ُھ َس�ِمَع َعْب�َد ال�رَّْحَمِن ْب�َن َأْیَم�َن َم�ْوَلى ُع�رْ            -٢
َطلَّ�َق َعْب�ُد اللَّ�ِھ    : َكْیَف َتَرى ِفي َرُجٍل َطلََّق اْمَرَأَتُھ َحاِئًضا؟ َقاَل: الزَُّبْیِر َیْسَمُع، َقالَ  

، َفَسَأَل ُعَم�ُر َرُس�وَل اللَّ�ِھ        ْبُن ُعَمَر اْمَرَأَتُھ، َوِھَي َحاِئٌض َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ          
، ََفَردََّھ�ا  : ِإنَّ َعْبَد اللَِّھ ْبَن ُعَمَر َطلََّق اْمَرَأَتُھ َوِھَي َحاِئٌض، َق�اَل َعْب�ُد اللَّ�ھِ           :  َفَقال

َوَقَرَأ : ، َقاَل اْبُن ُعَمَر)ِإَذا َطُھَرْت َفْلُیَطلِّْق َأْو ِلُیْمِسْك: (َعَليَّ، َوَلْم َیَرَھا َشْیًئا، َوَقاَل
ِف��ي ُقُب��ِل ] ١: الط��الق [ا النَِّب��يُّ ِإَذا َطلَّْق��ُتُم النِّ��َساَء َفَطلُِّق��وُھنَّ َی��ا َأیَُّھ�� :النَِّب��يُّ 
  )   ١(). ِعدَِّتِھنَّ

دلَّ الح��دیث عل��ى أن الط��الق الب��دعي ال یق��ع، وم��ن ذل��ك الط��الق      : وج��ھ الدالل��ة 
 لم یعتدَّ بھذا الط�الق، وردَّھ�ا الب�ن عم�ر، ول�و ك�ان       الثالث بكلمة واحدة؛ ألن النبي      

  )   ٢(. لطالق واقًعا، لما ردَّھا البن عمر؛ وھذا دلیل عدم الوقوعا
ب�أن ھ�ذا الح�دیث ض�عیف منك�ر م�ن حی�ث        : وأجیب عل�ى االس�تدالل بھ�ذا الح�دیث        

 ل�م یرھ�ا ش�یًئا م�ستقیًما، َوَق�ْد َیْحَتِم�ُل           السند، والمتن، ویحتمل التأویل بأن الرسول       
ًئا َتْحُرُم َمَعُھ اْلُمَراَجَعُة، َأْو َلْم َیَرَھا َشْیًئا َجاِئًزا ِفي السُّنَِّة َوَلْم َیَرَھا َشْی: َأْن َیُكوَن َمْعَناُه

  )٣ (.َماِضًیا ِفي اِلاْخِتَیاِر

  : أدلة الراي الرابع
بأن المرأة الُمطلَّقة إذا كان�ت م�دخوًلا بھ�ا وق�ع            : استدل أصحاب ھذا الرأي القائل    

  : ة فقط بما یأتيالثالث، وإن لم یكن مدخوًلا بھا وَقع واحد
: َأُبو الصَّْھَباِء َكاَن َكِثی�َر ال�سَُّؤاِل ِل�اْبِن َعبَّ�اٍس، َق�الَ     :  َعْن َطاوُوٍس َأنَّ َرُجًلا ُیَقاُل َلھُ    -١

َأَما َعِلْمَت َأنَّ الرَُّجَل َكاَن ِإَذا َطلََّق اْمَرَأَتُھ َثَلاًث�ا َقْب�َل َأْن َی�ْدُخَل ِبَھ�ا َجَعُلوَھ�ا َواِح�َدًة              
، َوَأِب��ي َبْك���ٍر، َوَص��ْدًرا ِم��ْن ِإَم��اَرِة ُعَم��َر؟، َق��اَل اْب���ُن        َعْھ��ِد َرُس��وِل اللَّ��ِھ    َعَل��ى 

َك�اَن الرَُّج�ُل ِإَذا َطلَّ�َق اْمَرَأَت�ُھ َثَلاًث�ا َقْب�َل َأْن َی�ْدُخَل ِبَھ�ا، َجَعُلوَھ�ا          "َبَل�ى،  : َعبَّ�اسٍ 
َوَص�ْدًرا ِم�ْن ِإَم�اَرِة ُعَم�َر، َفَلمَّ�ا َرَأى      ، َوَأِبي َبْك�ٍر،     َواِحَدًة َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ      

  )٤(.َأِجیُزوُھنَّ َعَلْیِھْم: النَّاَس َقْد َتَتاَبُعوا ِفیَھا، َقاَل
ِبَأنَّ التَّْقِییَد ِبَقْبِل الدُُّخوِل َل�ا ُیَن�اِفي ِص�ْدَق          : وقد أجیب على االستدالل بھذا الحدیث     

ى اْلُمَطلََّقِة َبْعَد الدُُّخوِل، َوَغاَی�ُة َم�ا ِف�ي َھ�ِذِه الرَِّواَی�ِة َأنَّ�ُھ               الرَِّواَیِة اْلُأْخَرى الصَِّحیَحِة َعلَ   

                                                           

، وأخرج��ھ ٢/٢٥٦: كت��اب الط��الق، َب��اٌب ِف��ي َطَل��اِق ال��سُّنَِّة، س��نن أب��ي داود   : أخرج��ھ أب��و داود) ١(
 :كت�اب الط�الق، ب�اب َوْق�ُت الطََّل�اِق ِلْلِع��دَِّة الَِّت�ي َأَم�َر اُهللا َج�لَّ َثَن�اُؤُه ِبَھ�ا، ال�سنن الكب��رى           : الن�سائي 

ف��تح . إن��ھ ص��حیح عل��ى ش��رط ال��صحیح وھ��و الح��ق ال��ذى ال ری��ب فی��ھ : ق��ال اب��ن حج��ر. ٥/٢٤٨
 .٩/٣٥٣: الباري

 .٢/٢٥٠: سبل السالم) ٢(
 .٦/٢٧٧: ، نیل األوطار٢/٢٥٠: سبل السالم) ٣(
: أب��ي داودكت��اب الط��الق، َب��اُب َن��ْسِخ اْلُمَراَجَع��ِة َبْع��َد التَّْطِلیَق��اِت الثََّل��اِث، س��نن : أخرج��ھ أب��و داود) ٤(

، ٢/٢٣٣: لمحمد ناصر الدین األلباني : ضعیف أبي داود  . وھذا الحدیث إسناده ضعیف   . ٢/٢٦١
 .ھـــ١٤٢٣:مؤسسة غراس للنشر و التوزیع، الكویت، الطبعة األولى: ط
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َوَقَع ِفیَھا التَّْنِصیُص َعَلى َبْعِض َأْفَراِد َمْدُلوِل الرَِّواَی�ِة ال�صَِّحیَحِة اْلَم�ْذُكوَرِة ِف�ي اْلَب�اِب،                 
  )١ (.َع التَّْنِصیُص َعَلْیِھَوَذِلَك َلا ُیوِجُب اِلاْخِتَصاَص ِباْلَبْعِض الَِّذي َوَق

َثَلاًث�ا،  : َأْن�ِت َط�اِلٌق، َف�ِإَذا َق�الَ       : إن المطلقة قبل الدخول بھا َتِبیُن إَذا َقاَل َلَھ�ا َزْوُجَھ�ا           -٢
َلَغا اْلَعَدُد؛ ِلُوُقوِعِھ َبْعَد اْلَبْیُنوَنِة، ولعدم محلھ، وأما المطلقة بع�د ال�دخول فإنھ�ا ال         

ر الطالق، وإنما تعتد، والمعتدة في حك�م الزوج�ة،   تبین من زوجھا، بمجرد صدو  
فتلحقھا الطلقتان األخری�ان، ولھ�ذا یق�ع الط�الق ال�ثالث ثالًث�ا بع�د ال�دخول، ویق�ع           

  )٢(. واحدة قبل الدخول
َأْن�ِت َط�اِلٌق َثَلاًث�ا َكَل�اٌم        : ب�أن ق�ول ال�زوج لزوجت�ھ       : وقد أجیب على ھ�ذا االس�تدالل      

  )٣(َكْیَف َیِصحُّ َجْعُلُھ َكِلَمَتْیِن، َوُتْعَطى ُكلُّ َكِلَمٍة ُحْكًما؟ُمتَِّصٌل َغْیُر ُمْنَفِصٍل، َف
بع�د ذك�ر آراء الفقھ�اء ف�ي ھ�ذه الم�سألة، وذك�ر أدل�ة ك�ل فری�ق،                   : الرأي المختار 

ومناقشة ما أمكن مناقشتھ، فإنھ یتضح أن الرأي المختار ھو ما ذھب إلیھ ابن تیمیة، 
ق المجموع في لفظ واحد یقع بھ واح�دة، وال ت�أثیر   وابن القیم ومن وافقھم بأن الطـال  

  : للفظ فیھ، وذلك لألسباب اآلتیة
ض��رورة إیق��اع الط��الق بالكیفی��ة الت��ي ح��دَّدھا الق��رآن الك��ریم، وال��سنة النبوی��ة؛    : أوًل��ا

حفاًظا على مقصد الشارع من تشریع الطالق؛ ألن المناقضة عب�ث، والعب�ث ف�ي               
  .الشرع محرَّم

  .یعة التحلیل؛ ونكاح التحلیل محرَّم في اإلسالمسدا لذر :ثانًیا
حفاًظ�ا عل�ى األس�رة م�ن ال�ضیاع؛ ب�سبب الجھ�ل باألحك�ام ال�شرعیة، أو اآلث�ار            :ثالًث�ا 

  .المترتبة على بعض التصرفات، ومنھا طالق الثالث
 كان االجماع قائًما على عدم وقوعھ ثالًثا، ولو ل�م یك�ن        ألنھ قبل خالفة عمر   : رابًعا

 الن��اس عل��ى ال��ثالث؛ إذ یتب��ین م��ن ھ��ذا أن��ھ ك��ان عن��دھم  حم��ل عم��رك�ذلك لم��ا 
 وأل��زمھم ب��ھ، وھ��ذا اجتھ��اد من��ھ ك��ي ینزج��روا عن��ھ        واح��دة فع��اقبھم عم��ر  

  .ویرتدعوا
وقد ذھبت معظم القوانین العربیة إلى أن طالق الثالث بلفظ واحد أو بألفاظ ثالثة    

ق���انون األح���وال : نینف���ي مجل���س واح���د، ال یق���ع إال طلق���ة واح���دة، وم���ن ھ���ذه الق���وا
الشخصیة المصري، وقانون األحوال الشخصیة األردني، ومشروع القانون االتح�ادي       
لدول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة، وم��شروع الق�انون العرب�ي الموحَّ�د لمجل��س وزراء        

  .العدل العرب
الط�الق  : "فقد نصت المادة الثالثة من ق�انون األح�وال الشخ�صیة الم�صري عل�ى              

  ".عدد لفًظا، أو إشارة ال یقع إال واحدةالمقترن ب

                                                           

 . ٦/٢٧٧: نیل األوطار) ١(
 . ٣/١٣٣: ، الجامع ألحكام القرآن الكریم٢/٢٥٧: ، سبل السالم٦/٢٧٧: نیل األوطار) ٢(
 . ٣/١٣٣: الجامع ألحكام القرآن الكریم) ٣(
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أن الط�الق  : "م�ن ق�انون األح�وال الشخ�صیة األردن�ي عل�ى      ) ٩٠(ونصت الم�ادة   
المقت��رن بالع��دد لفًظ��ا، أو إش��ارة، والط��الق المك��رر ف��ي مجل��س واح��د ال یق��ع بھم��ا إال  

  )١(. "طلقة واحدة
مقترن بعدد الطالق ال"من مشروع قانون اإلمارات على أن ) ١٠(ونصت المادة 

  ".لفًظا، أو إشارة، ال یقع إال واحدة، وكذلك المتتابع، أو المتعدد في مجلس واحد
من م�شروع الق�انون العرب�ي الموحَّ�د عل�ى           ) ٩١(من المادة   ) جـ(ونصَّت الفقرة   

  )٢(". ال یقع بالطالق المقترن بالعدد لفًظا، أو كتابة، أو إشارة، إال طلقة واحدة: "أنھ
ق��انون ق��د ح��سم األم��ر ف��ي ھ��ذه الم��سألة، وأخ��ذ ب��رأي مت��أخري     وبھ��ذا یك��ون ال
وھ��و أن الط��الق ال��ثالث بلف��ظ واح��د، أو  ) اب��ن تیمی��ة، واب��ن الق��یم (الحنابل��ة وغی��رھم 

  .بألفاظ ثالثة في مجلس واحد، ال یقع إال طلقة واحدة رجعیة

                                                           

دار الفك��ر، : ، ط٣٢٦ / ٢: محم��ود ال��سرطاوي . د: ش��رح ق��انون األح��وال الشخ��صیة األردن��ي  ) ١(
  .م٢٠١٠/ھـــ١٤٣١: عّمان، األردن، الطبعة الثالثة

م، وفیم�ا  ١٩٧٦ل�سنة ) ٦١(وقد جاء في األسباب الموجبة لقانون األح�وال الشخ�صیة األردن�ي رق�م               
  :منھ) ٩٠(یخص المادة 

نظًرا ألن بعض المسلمین، ال یتورَّع عن استعمال ألفاظ الطالق في غی�ر م�ا ش�رعت ل�ھ، وأس�باب ال       
ت��ستعدیھ، وك��ان المعم��ول ب��ھ أن الط��الق المك��رر ثالًث��ا ف��ي مجل��س واح��د یق��ع ثالًث��ا بائًن��ا بینون��ة  

ا غی�ره، وف�ي ذل�ك م�ا فی�ھ      كبرى، بحیث ال تحل الزوج�ة بع�د ذل�ك لزوجھ�ا إال بع�د أن ت�نكح زوًج�            
عَنٌت وإحراج وھدم لألسرة، فقد نصَّ مشروع ھذا القانون على أن الط�الق المك�رر ش�رًعا، یق�ع             
ب��ھ طلق��ة واح��دة رجعی��ة، ك��الطالق المقت��رن بالع��دد لفًظ��ا أو إش��ارة، عم��ًال بم��ا ذھ��ب إلی��ھ بع��ض   

بھ تق�ي ال�دین اب�ن       الصحابة، كابن عباس، والتابعین كمحمد بن إسحاق صاحب المغازي، وأفتى           
 .تیمیة، وابن قیم الجوزیة

األحوال الشخصیة في الشریعة ومشروع القانون االتحادي لدولة اإلمارات، وم�شروع الق�انون              ) ٢(
كلی�ة ش�رطة    : ، ط ٣٢١محم�ود الطنط�اوي، ص    . د: العربي الموحد لمجلس وزراء الع�دل الع�رب       

 .م١٩٨٨دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
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  الخاتمة
  :أھم نتائج البحث: أوًلا

 لمآل، بلفظ مخصوصرفع قید النكاح في الحال، أو ا: الطالق ھو.  
        ،الط��ـالق ج��ائز وم��شروع، وق��د ثب��ت ذل��ك بالكت��اب الك��ریم، وال��سنة النبوی��ة

  .واإلجماع
  جعل اهللا                   الطـالق بی�د ال�زوج ال بی�د الزوج�ة حفاظ�ًا عل�ى ال�زواج، وتق�دیرًا 

لمخاطر إنھائھ بنح�و س�ریع غی�ر متئ�د؛ ألن الرج�ل ال�ذي دف�ع المھ�ر، وأنف�ق                
دة أكث�ر تق��دیًرا لعواق��ب األم�ور، وأبع��د ع��ن   عل�ى الزوج��ة والبی�ت، فیك��ون ع��ا  

  .الطیش في تصرف یلحق بھ ضرًرا كبیًرا
    جم��ع الرج��ل الطلق��ات ال��ثالث بكلم��ة واح��دة ال یح��رم، وال یك��ره، وإنم��ا یك��ون

  .تارًكا لالختیار، والفضیلة
 بوق��ع الط��الق ال��ثالث المجم��وع ف��ي كلم��ة  : ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء إل��ى الق��ول

 وألن م�ن یوق�ع الط�الق ال�ثالث ف�ي كلم�ة واح�دة ق�د              واحدة؛ ألنھ ھو األحوط،   
 فی��ھ أن��اة ل��ھ، فینطب��ق علی��ھ القاع��د الفقھی��ة الت��ي  اس��تعجل أم��رًا جع��ل اهللا 

  ".من استعجل شیئًا قبل أوانھ، عوقب بحرمانھ: "تقول
            الرأي المختار في وقوع الطالق الثالث بكلم�ة واح�دة ھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ اب�ن 

قھم بأن الط�ـالق المجم�وع ف�ي لف�ظ واح�د یق�ع ب�ھ        تیمیة، وابن القیم ومن واف  
  .واحدة، وال تأثیر للفظ فیھ

                 ذھبت معظم القوانین العربیة إلى أن طالق الثالث بلفظ واحد أو بألف�اظ ثالث�ة
  .في مجلس واحد، ال یقع إال طلقة واحدة

  :التوصیات: ثانًیا
               لعم�ل  تخفیف حدة التوتر بین الزوجین عن طری�ق معرف�ة أس�باب الخ�الف، وا

عل��ى رأب ال��صدع ب��ین ال��زوجین، حفاًظ��ا عل��ى اس��تقرار األس��رة، ومراع��اة        
  . مصالح األوالد

               العمل على التوص�ل إل�ى حل�ول مناس�بة ل�رأب ال�صدع ب�ین ال�زوجین، وتنمی�ة
  .الرغبة لدیھما في استمرار الحیاة الزوجیة

           ،على الزوج أن یدرك أن الطالق لھ آثار كبیرة ومدمرة في كثیر من الح�االت 
لذا من األفضل أن ال یقدم الرجل على الطالق إال إذا كان ھناك ضرورة ملح�ة         

 . إلیھ
                    ،فع�ن   على الزوج إذا أراد الط�الق فعلی�ھ أن یطل�ق ط�الق ال�سنة حت�ى ال ین�دم

، وھ��ذا إنم��ا "ال یطل��ق أح��د لل��سنة فین��دم : " أن��ھ ق��العل��ي ب��ن اب��ي طال��ب  
لو أن : " قالن علًیا أ: یحصل في حق من لم یطلق ثالثا، وقال ابن سیرین

الناس أخذوا بما أمر اهللا من الطالق، ما یتبع رجل نف�سھ ام�رأة أب�دا، یطلقھ�ا        
  )١(".تطلیقة، ثم یدعھا ما بینھا وبین أن تحیض ثالثة، فمتى شاء راجعھا

                                                           

 .٧/٣٦٥: المغني) ١(
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  أھم مراجع البحث
دار الم�سلم للن�شر     : ألبي بكر محمد ب�ن إب�راھیم ب�ن المن�ذر النی�سابوري، ط             : اإلجماع
  .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥: لتوزیع، الطبعة األولىوا

دار الكت��ب : ألحم��د ب��ن عل��ي أب��و بك��ر ال��رازي الج��صاص الحنف��ي، ط    : أحك��ام الق��رآن
  .م١٩٩٤/ھــ١٤١٥: العلمیة، بیروت، الطبعة األولى

للقاض��ي محم��د ب��ن عب��د اهللا أب��و بك��ر ب��ن العرب��ي المع��افري االش��بیلي   : أحك��ام الق��رآن
  .م٢٠٠٣/ھــ١٤٢٤:ة، بیروت، الطبعة الثالثةدار الكتب العلمی: المالكي، ط

األح���وال الشخ���صیة ف���ي ال���شریعة وم���شروع الق���انون االتح���ادي لدول���ة اإلم���ارات،      
محم���ود . د: وم���شروع الق���انون العرب���ي الموح���د لمجل���س وزراء الع���دل الع���رب

  .م١٩٨٨كلیة شرطة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة،: الطنطاوي، ط
ألحمد بن محم�د اب�ن أب�ى بك�ر ب�ن عب�د المل�ك        : خاريإرشاد الساري لشرح صحیح الب    

المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة، م��صر، الطبع���ة     : الق��سطالني القتیب��ي الم��صري، ط   
  .ھـ١٣٢٣: السابعة

المكتب : لمحمد ناصر الدین األلباني، ط: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل
  .م١٩٨٥/ھــ١٤٠٥: اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة

ألب��ي یح��ي زكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زكری��ا      : س��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب   أ
  .دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاریخ طبع: األنصاري، ط

لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ش�مس ال�دین          : إعالم الموقعین عن رب العالمین    
دار الكت���������ب العلمی���������ة، بی���������روت، الطبع���������ة   : ب���������ن ق���������یم الجوزی���������ة، ط 

  .م١٩٩١ھــ١٤١١:األولى
لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین : إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان

مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، بدون : بن قیم الجوزیة، ط
  . تاریخ طبع

لع�الء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان              : اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف       
دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، الطبع��ة  : ي الحنبل��ي، طالم��رداوي الدم��شقي ال��صالح 

  .الثانیة، بدون تاریخ طبع
ل�زین ال�دین ب�ن إب�راھیم ب�ن محم�د، المع�روف ب�ابن              : البحر الرائق شرح كنز ال�دقائق     

  .دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ طبع: نجیم المصري، ط
محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د اب�ن         ألبي الولید   : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد   

  .م٢٠٠٤/ھــ١٤٢٥: دار الحدیث، القاھرة: رشد القرطبي، ط
ألبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني : البیان في مذھب اإلمام الشافعي  

  .م٢٠٠٠/ھـــ١٤٢١:دار المنھاج، جدة، الطبعة األولى: الیمني الشافعي، ط
لعثم�ان ب�ن عل�ي ب�ن محج�ن الب�ارعي فخ�ر ال�دین            : ائقتبیین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دق        
المطبع������ة الكب�������رى األمیری������ة، الق�������اھرة، الطبع�������ة   : الزیلع������ي الحنف�������ي، ط 

  .ھــ١٣١٣:األولى
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ألبي العال محمد عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د ال�رحیم             : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي    
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تاریخ طبع: المباركفورى، ط

لمحم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن ص��الح ب��ن محم��د الح��سني   : ن��ویُر َش��ْرُح الَج��اِمع ال��صَِّغیرِ التَّ
مكتب���������ة دار ال���������سالم، الری���������اض، الطبع���������ة  : الكحالن���������ي ال���������صنعاني، ط

  .م٢٠١١/ھــ١٤٣٢:األولى
البن الملقن سراج الدین أبو حف�ص عم�ر ب�ن عل�ي         : التوضیح لشرح الجامع الصحیح   

/ ھـ�ـ ١٤٢٩:وادر، دمشق، الطبعة األول�ى    دار الن : بن أحمد الشافعي المصري، ط    
  .م٢٠٠٨

لمحمد بن جریر ب�ن یزی�د ب�ن كثی�ر ب�ن غال�ب أب�و           : جامع البیان عن تأویل آي القرآن     
  .م٢٠٠١/ھـــ١٤٢٢:دار ھجر، الطبعة األولى: جعفر الطبري، ط
: ل��زین ال��دین عب��د ال��رحمن ب��ن أحم��د ب��ن رج��ب الحنبل��ي، ط     : ج��امع العل��وم والحك��م 

  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢: یروت، الطبعة السابعةمؤسسة الرسالة، ب
ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رح  : الج��امع ألحك��ام الق��رآن الك��ریم

دار الكت�ب الم�صریة، الق�اھرة،       : األنصاري الخزرجي ش�مس ال�دین القرطب�ي، ط        
  .  م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤: الطبعة الثانیة

ن عمر الُبَجْیَرِمّي الم�صري     لسلیمان بن محمد ب   : حاشیة البجیرمي على شرح المنھج    
  .م١٩٥٠/ھــ١٣٦٩مطبعة الحلبي، مصر، : الشافعي، ط

لإلم��ام العالم��ة خلی��ل ب��ن إس��حاق ب��ن موس��ى   : حاش��یة الخرش��ي عل��ى مخت��صر خلی��ل 
  .م١٩٩٧/ھــ١٤١٧:دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى: المالكي، ط

 عرف�ة الدس�وقي الم�الكي،    لمحم�د ب�ن أحم�د ب�ن    :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 
  .دار الفكر العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع: ط

لمحمد بن عبد الھادي التت�وي أب�و الح�سن ن�ور            : حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ     
  . دار الجیل، بیروت، بدون تاریخ طبع: الدین السندي، ط

فك��ر دار ال: ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الم��اوردي، ط     : الح��اوي الكبی��ر 
  .م١٩٩٤/ھــ١٤١٤: العربي، بیروت

لمحمد بن علي بن محمد الِح�ْصني،  : الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار 
دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبع�ة     : المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي، ط     

  .م٢٠٠٢/ھـــ١٤٢٣:األولى
دار : ال�دین ال�سیوطي، ط  لعبد الرحمن ب�ن أب�ي بك�ر ج�الل     : الدیباج على صحیح مسلم   

اب������ن عف������ان للن������شر والتوزی������ع، المملك������ة العربی������ة ال������سعودیة، الطبع������ة      
  .م١٩٩٦/ھـــ١٤١٦:األولى

ألب��ي الطی��ب محم��د ص��دیق خ��ان ب��ن ح��سن ب��ن عل��ي ب��ن لط��ف اهللا     : الروض��ة الندی��ة
َداُر اب���ن الق���یِّم للن���شر والتوزی���ع، الری���اض،  : الح���سیني البخ���اري الِقنَّ���وجي، ط 

  . م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣: ة السعودیة، الطبعة األولىالمملكة العربی
لمحمد بن إسماعیل بن صالح بن محم�د الح�سني الكحالن�ي         : سبل السالم بلوغ المرام   

  .    دار الحدیث، بدون تاریخ طبع: الصنعاني، ط
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دار الرسالة : ألبي أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ، ط: سنن ابن ماجھ
  .م٢٠٠٩/ھـــ١٤٣٠: األولىالعالمیة، الطبعة 

لسلیمان بن األشعث ابن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عم�رو األزدي     : سنن أبي داود  
  .المكتبة العصریة، بیروت، بدون تاریخ طبع: السِِّجْستاني، ط

ألب�ي الح�سن عل�ي ب�ن عم�ر ب�ن أحم�د اب�ن مھ�دي ب�ن م�سعود اب�ن                     : سنن الدار قطني  
مؤس�سة الرس�الة، بی�روت، الطبع�ة     : طن�ي، ط  النعمان بن دین�ار البغ�دادي ال�دار ق        

  . م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤: األولى
: ألبي عبد ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب ب�ن عل�ي الخراس�اني الن�سائي ط                  : السنن الكبرى 

  .م٢٠٠١/ھـــــ١٤٢١:مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة األولى
 أب�و  ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْو ِجردي الخراس�اني     : السنن الكبرى 

دار الكت������������ب العلمی������������ة، بی������������روت، الطبع������������ة   : بك������������ر البیھق������������ي، ط 
  .م٢٠٠٣/ھـــــ١٤٢٤:الثالثة

ألب���ي عثم���ان س���عید ب���ن من���صور ب���ن ش���عبة الخراس���اني : س���نن س���عید ب���ن من���صور
  .م١٩٨٢/ھـــ١٤٠٣:الدار السلفیة، الھند، الطبعة األولى: الجوزجاني، ط

الب�اقي ب�ن یوس�ف الزرق�اني     لمحم�د ب�ن عب�د    : شرح الزرقاني على موطأ اإلم�ام مال�ك     
مكتب�������ة الثقاف�������ة الدینی�������ة، الق�������اھرة، الطبع�������ة   : الم�������صري األزھ�������ري، ط 

  .م٢٠٠٣/ھــ١٤٢٤:األولى
لعبد الرحمن بن محمد ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي         : الشرح الكبیر على متن المقنع    

  .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، بدون تاریخ طبع: الجماعیلي الحنبلي، ط
لمحم�د ب�ن عل�ي ب�ن     : ذخیرة العقبى ف�ي ش�رح المجتب�ى     : ن النسائي المسمى  شرح سن 

دار آل ب��روم للن���شر والتوزی��ع، الطبع���ة   : آدم ب��ن موس���ى اإلثی��وبي الَولَّ���ِوي، ط  
  .م٢٠٠٣/ھـــ١٤٢٤: األولى

دار : ألبي الحسن علي بن خلف بن عب�د المل�ك ب�ن بط�ال، ط              :  شرح صحیح البخاري  
  .م٢٠٠٣/ھــ١٤٢٣: الطبعة الثانیةمكتبة الرشد، الریاض، : النشر

لكمال الدین بن محمد بن عب�د الواح�د ال�سیواسي، المع�روف ب�ابن      :  شرح فتح القدیر 
دار الكت�����������ب العلمی�����������ة، بی�����������روت، الطبع�����������ة   : الھم�����������ام الحنف�����������ي، ط 

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥:األولى
دار الفك���ر، : محم���ود ال���سرطاوي، ط. د: ش���رح ق���انون األح���وال الشخ���صیة األردن���ي

  .م٢٠١٠/ھـــ١٤٣١: دن، الطبعة الثالثةعّمان، األر
لمحم��د ب��ن إس��ماعیل أب��و عب��د اهللا البخ��اري الجعف��ي، ط دار ط��وق  : ص��حیح البخ��اري

  . ھــ١٤٢٢:النجاة، الطبعة األولى
دار إحی�اء   : لمسلم ب�ن الحج�اج أب�و الح�سن الق�شیري النی�سابوري، ط             :  صحیح مسلم 

  . التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ طبع
: لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل أبو حفص نجم الدین الن�سفي، ط             : لبةطلبة الط 

  .ھـــ١٣١١: مكتبة المثنى، ببغداد
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لمحم��د أن��ور ش��اه ب��ن معظ��م ش��اه الك��شمیري    : الع��رف ال��شذي ش��رح س��نن الترم��ذي  
  . م٢٠٠٤/ھــ١٤٢٥:دار التراث العربي، بیروت، الطبعة األولى: الھندي، ط

: لمحم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني، ط: ث الح��الل والح��رامغای��ة الم��رام ف��ي تخ��ریج أحادی��
  .ھـــ١٤٠٥: المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثالثة

لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عب�د ال�سالم ب�ن عب�د      : الفتاوى الكبرى 
دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،    : اهللا بن أبي القاسم بن محمد بن تیمیة الحراني، ط   

  .م١٩٨٧/ھـــ١٤٠٨: األولىالطبعة
ألحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أب�و الف�ضل الع�سقالني           : فتح الباري شرح صحیح البخ�اري     

  .ھـــ١٣٧٩: دار المعرفة، بیروت: الشافعي، ط
وھب�����ة الزحیل�����ي، ط دار الفك�����ر، دم�����شق، الطبع�����ة . د:  الفق�����ھ اإلس�����المي وأدلت�����ھ

  .م١٩٨٩/ھــ١٤٠٩:الثالثة
مكتبة نزار  : ین الحسین بن عبد اهللا الطیبي، ط      لشرف الد : الكاشف عن حقائق السنن   

  . م١٩٩٧/ھــ١٤١٧:مصطفى الباز، مكة المكرمة، الریاض، الطبعة األولى
ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د اب�ن      : الكافي في فقھ اإلمام أحمد    

: الطبع����������ة: دار الكت����������ب العلمی����������ة، بی����������روت  : قدام����������ة المقدس����������ي، ط 
  . م١٩٩٤/ھـــ١٤١٤:األولى

لمن�صور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین ب�ن ح�سن اب�ن          : كشاف القناع عن م�تن اإلقن�اع     
دار الكت������ب العلمی������ة، بی������روت، الطبع������ة   : إدری������س البھ������وتي الحنبل������ي، ط 

  .م١٩٩٧/ھـــ١٤١٨:األولى
لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین بن منظ�ور األن�صاري،    : لسان العرب 

  .ھــ١٤١٤: لثالثةدار صادر، بیروت، الطبعة ا: ط
دار المعرف�ة،  : لمحمد بن أحمد بن أب�ي س�ھل ش�مس األئم�ة السرخ�سي، ط         : المبسوط

  .م١٩٩٣/ھــ١٤١٥: بیروت
لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو ب�شیخي         : مجمع األنھر شرح ملتقى األبحر    

دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، ب��دون    : الناش��ر: زاده، المع��روف ب��داماد أفن��دي، ط  
  .  طبعتاریخ

دار التراث، القاھرة، : ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، ط: المحلى باآلثار
  .دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ طبع: بدون تاریخ طبع، ط

دار القل������م، دم�����شق، الطبع������ة  : لم�����صطفى أحم������د الزرق�����ا، ط  : الم�����دخل الفقھ������ي 
  . م١٩٩٨/ھـــ١٤١٨:األولى

لعلي بن سلطان محمد أبو الحسن ن�ور ال�دین   : حمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابی   
دار الفك������������ر، بی������������روت، الطبع������������ة : الم������������ال الھ������������روي الق������������اري، ط

  .م٢٠٠٢/ھــ١٤٢٢:األولى
دار : ألب��ي عب��د اهللا الح��اكم محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د النی��سابوري، ط: الم��ستدرك

  .م١٩٩٠/ھــ١٤١١:الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى



 - ٣٧٧٤ -

ألبي بكر بن أبي شیبة عبد اهللا بن محم�د ب�ن إب�راھیم          : ث واآلثار المصنف في األحادی  
  .ھـــ١٤٠٩:مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة األولى: بن عثمان العبسي، ط

لم�صطفى ب�ن س�عد ب�ن عب�ده ال�سیوطي       : مطالب أولي النھى في ش�رح غای�ة المنتھ�ى    
المكت������ب اإلس������المي، الطبع������ة : ش������ھرة الرحیب������انى الدم������شقي الحنبل������ي، ط

  .م١٩٩٤/ھــ١٤١٥:نیةالثا
: للشیخ محمد الخطی�ب ال�شربیني، ط     : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج      

  .م١٩٩٥/ھـــ١٤١٥: دار الفكر العربي، بیروت
مكتب�ة  : ألب�ي محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة، ط             : المغني

  .م١٩٦٨/ھـ١٣٨٨: القاھرة
دار الغ�رب   : لولی�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي، ط              ألب�ي ا  : المقدمات الممھدات 

  . م١٩٨٨/ھــ١٤٠٨: اإلسالمي، الطبعة األولى
لحم��زة محم��د قاس��م، مكتب��ة المؤی��د،  : من��ار الق��اري ش��رح مخت��صر ص��حیح البخ��اري  

  .م١٩٩٠/ھــ١٤١٠:الطائف
ألبي البركات عبد السالم بن تیمیة الحراني مجد الدین، : المنتقى من أخبار المصطفى 

  .م١٩٣١/ھـــ١٣٥٠: المكتبة التجاریة الكبرى، مصر: ط
: ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي، ط        : المنھاج شرح صحیح مسلم  

  .ھـــ١٣٩٢:دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة
ألب�ي الح�سن ن�ور ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر اب�ن              : موارد الظمآن إلى زوائد اب�ن حب�ان       

دار الثقاف����������ة العربی����������ة، دم����������شق، الطبع����������ة   : ھیثم����������ي، طس����������لیمان ال
  .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢:األولى

مؤس�سة الرس�الة،   : لمالك بن أنس ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر األص�بحي الم�دني، ط               : الموطأ
  .  ھــ١٤١٢: بیروت
دار الحدیث، : لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني، ط: نیل األوطار

  .م١٩٩٣/ــھ١٤١٣:مصر، الطبعة األولى
  
 
 




