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 آیات الطالق

 سورة البقرة

 َْأنْ  َلُهنَّ  لُّ َیحِ  َوَال  ُقُروءٍ  َثَالَثةَ  ِبَأْنُفِسِهنَّ  ْصنَ َیَتَربَّ  َواْلُمَطلََّقاتُ ) ٢٢٧( َعِلیمٌ  َسِمیعٌ  اللَّهَ  َفِإنَّ  الطََّالقَ  َعَزُموا َوإِن 

 َأَراُدوا ِإنْ  َذِلكَ  ِفي ِبَردِِّهنَّ  َحقُّ أَ  وَلُتُهنَّ َوُبعُ  ْآلِخرِ ا َواْلَیْومِ  ِباللَّهِ  ُیْؤِمنَّ  ُكنَّ  ِإنْ  َأْرَحاِمِهنَّ  ِفي اللَّهُ  َخَلقَ  َما َیْكُتْمنَ 

تَانِ  َالقُ الطَّ ) ٢٢٨( َحِكیمٌ  َعِزیزٌ  هُ َواللَّ  َجةٌ رَ دَ  َعَلْیِهنَّ  َوِللرَِّجالِ  ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْیِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ  ِإْصَالًحا  َمرَّ

 ُحُدودَ  ُیِقیَما َأالَّ  َفاَیَخا َأنْ  ِإالَّ  اَشْیئً  نَّ آَتْیُتُموهُ  اِممَّ  تَْأُخُذوا َأنْ  َلُكمْ  َیِحلُّ  َوَال  ِبِإْحَسانٍ  َتْسِریحٌ  َأوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفِإْمَساكٌ 

 ُحُدودَ  َیَتَعدَّ  َوَمنْ  ُدوَهاَتْعتَ  َفَال  للَّهِ ا ُحُدودُ  كَ ِتلْ  ِبهِ  َتَدتْ افْ  ِفیَما َعَلْیِهَما ُجَناحَ  َفَال  اللَّهِ  ُحُدودَ  ُیِقیَما َأالَّ  ِخْفُتمْ  َفِإنْ  اللَّهِ 

 ُجَناحَ  َفَال  َقَهاَطلَّ  َفِإنْ  َغْیَرهُ  َزْوًجا َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  َلهُ  َتِحلُّ  َفَال  َطلََّقَها َفِإنْ ) ٢٢٩( الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  اللَّهِ 

 )٢٣٠( َیْعَلُمونَ  ِلَقْومٍ  اُیَبیُِّنهَ  هِ اللَّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ  اللَّهِ  ُحُدودَ  ُیِقیَما َأنْ  َظنَّا ِإنْ  َیَتَراَجَعا َأنْ  َعَلْیِهَما

 ََعَلْیُكمْ  ُجَناحَ  َفَال  َأَجَلُهنَّ  نَ َبَلغْ  َفِإَذا ًراَوَعشْ  ُهرٍ َأشْ  ْرَبَعةَ أَ  ِبَأْنُفِسِهنَّ  نَ َیَتَربَّصْ  َأْزَواًجا َوَیَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُیَتَوفَّْونَ  َوالَِّذین 

 )٢٣٤(  َخِبیرٌ  َتْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  ِباْلَمْعُروفِ  َأْنُفِسِهنَّ  ِفي َفَعْلنَ  ِفیَما

 َوَعَلى َقَدُرهُ  ِسعِ اْلُمو  َعَلى وُهنَّ َوَمتِّعُ  َفِریَضةً  ُهنَّ لَ  َتْفِرُضوا َأوْ  َتَمسُّوُهنَّ  َلمْ  َما النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  ِإنْ  َعَلْیُكمْ  ُجَناحَ  َال 

 َلُهنَّ  َفَرْضُتمْ  دْ َوقَ  َتَمسُّوُهنَّ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ُتُموُهنَّ َطلَّقْ  َوإِنْ ) ٢٣٦( اْلُمْحِسِنینَ  َعَلى َحق�ا ِباْلَمْعُروفِ  َمَتاًعا َقَدُرهُ  اْلُمْقِترِ 

 َتْنَسُوا َوَال  ْقَوىِللتَّ  َأْقَربُ  واَتْعفُ  َأنْ وَ  النَِّكاحِ  ةُ ُعْقدَ  ِبَیِدهِ  الَِّذي َیْعُفوَ  َأوْ  َیْعُفونَ  َأنْ  ِإالَّ  َفَرْضُتمْ  َما َفِنْصفُ  َفِریَضةً 

 )٢٣٧( َبِصیرٌ  َتْعَمُلونَ  ِبَما اللَّهَ  ِإنَّ  َبْیَنُكمْ  اْلَفْضلَ 

 سورة الطالق

 ِئي ئِ  َأْشُهرٍ  َثةُ َثَال  َفِعدَُّتُهنَّ  اْرَتْبُتمْ  ِإنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحیضِ  ِمنَ  َیِئْسنَ  َوالالَّ  اْألَْحَمالِ  وَالتُ َوأُ  َیِحْضنَ  َلمْ  يَوالالَّ

 للَّهَ ا َیتَّقِ  َوَمنْ  ِإَلْیُكمْ  َأْنَزَلهُ  اللَّهِ  َأْمرُ  َذِلكَ ) ٤( ًراُیسْ  َأْمِرهِ  ِمنْ  َلهُ  َیْجَعلْ  اللَّهَ  َیتَّقِ  َوَمنْ  َحْمَلُهنَّ  َیَضْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهنَّ 

 )٥(  َأْجًرا َلهُ  َوُیْعِظمْ  َسیَِّئاِتهِ  َعْنهُ  ُیَكفِّْر 

 

 



 
 

۲ 

 

 معنى الُقّرء :

 .األضداد من فهو) الطهر( وعلى) الحیض( على العرب كالم في ویطلق والضم، بالفتح ُقرء جمع} : قرواء{

 وجمع وطهرت، حاضت وأقرأت والوقت، والطهر الحیض،: وُیضم بالفتح والَقْرءُ : « »القاموس« في قال

 . »أقراء: الحیض وجمع قروء،: الطهر

 .الرحم في الدم الجتماع قرءاً  الحیض وسمي االجتماع: القرء وأصل

 بمعنى القرء مجيء ومن »قرأت: قلت حاضت فإذا حیض، صاحبة صارت إذا المرأة أقرأت«: األخفش قال

 حیضك . أیام أي »أقرائك أیام الصالة دعي«: حبیش أبي بنت لفاطمة  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى قوله) الحیض(

 المعنى العام :

 تظاران هؤالء على األسباب من لسبب أزواجهن طلقهن اللواتي المطلقات األزواج: معناه ما تعالى اهللا قول

 األنساب، تختلط ال حتى الرحم براءة لمعرفة) حَیض ثالث( أو) أطهار ثالثة( مدة هي الزمن من مدة

 )اإلصالح( الرجعة هذه من الغرض وكان عدتهن، تنقض لم إذا األجانب من الرجعة في بهنّ  أحق وأزواجهن

 فیما الطاعة من علیهن الذي مثل أزواجهن، على بالمعروف والعشرة الصحبة حسن من ولهن) اإلضرار( ال

، َعزَّ  اهللا أمر  .والطاعة واإلمرة واإلنفاق القوامة، درجة علیهن وللرجال َوَجلَّ

 بزوج هبعد تتزوج حتى له تحل فال الثالثة طلقها فإن مرتان، الرجعة به تجوز الذي الطالق أن تعالى بین ثم

 سنفیح بالمعروف یمسكها أن فإما نكاحة، عصمة إلى یراجعها أن فله ثالثاً  الطالق یكن لم إذا أما آخر،

َقاَیتَ  َوإِن{ الثاني بالزواج تسعد بعّلها تشاء بمن للتزوج سراحها یطلق أن وٕاّما وصحبتها معاشرتها  هللا ُیْغنِ  َفرَّ

 ] .١٣٠: النساء} [َسَعِتهِ  مِّن ُكال� 

 یذوق أن بعد آخر، بزوج بالزواج إالّ  له تحلّ  فال مرتین، راجعها أن بعد الثالثة طّلقها إذا أنه تعالى بّین ثم

 . الزوج طلقها فإن ُعسیلته، وتذوق ُعسیلتها

 

 الشرعیة األحكام



 
 

۳ 

 تحیض؟ ال والتي والحامل، المطلقة، عدة هي ما: األول الحكم

 هنا قاتبالمطلّ  المرادو } قرواء َثَالَثةَ  ِبَأْنُفِسِهنَّ  َیَتَربَّْصنَ  والمطلقات{ المطلقة على العدة تعالى اهللا أوجب

: عالىت لقوله علیها عدة ال بها المدخول غیر ألن الیائسات، أو الحوامل، غیر من البالغات) بهن المدخول(

 ] .٤٩: األحزاب} [اْعَتدُّوَنهَ تَ  ِعدَّةٍ  ِمنْ  َعَلْیِهنَّ  َلُكمْ  َفَما َتَمسُّوُهنَّ  َأن َقْبلِ  ِمن َطلَّْقُتُموُهنَّ  ثُمَّ {

 .] ٤: الطالق} [َحْمَلُهنَّ  َیَضْعنَ  َأن َأَجُلُهنَّ  األحمال َوُأْوَالتُ : {تعالى لقوله الحمل وضع الحامل وعدة

 نَِّسآِئُكمْ  ِمن ضالمحی ِمنَ  َیِئْسنَ  والالئي: {تعالى لقوله أشهر ثالثة عدتها الیائسة وكذا تحیض ال التي والمرأة

 .اآلیة] ٤: الطالق} [َیِحْضنَ  َلمْ  والالئي َأْشُهرٍ  َثَالَثةُ  َفِعدَُّتُهنَّ  ارتبتم ِإنِ 

 بها مدخولال للمطّلقة هي الكریمة اآلیة في المذكورة العدة وأنّ  التخصیص، دخلها قد اآلیة أن هذا من فتبّین

 .حامالً  أو یائسة أو صغیرة تكن لم إذا

 الكریمة؟ اآلیة في باألقراء المراد ما: الثاني الحكم

 هنا به المراد تعیین في الفقهاء اختلف وقد الطهر، وعلى الحیض على یطلق اللغة في) القرء( أن معناه تقّدم

 :قولین على الكریمة اآلیة في

 زید( و) ةعائش( و) عمر ابن( عن مروي وهو األطهار،: باألقراء المراد أن إلى: والشافعي مالك فذهب - أ

 .اللَّهُ  َرِحَمهُ  أحمد اإلمام عند القولین أحد وهو ،) ثابت بن

 عن ويمر  وهو الحیض،: باألقراء المراد أن إلى) عنه األخرى الروایة في( وأحمد حنیفة أبو وذهب - ب

 .وغیرهم) الدرداء أبي( و) موسى أبي( و) مسعود ابن( و) عمر(

 

 :والشافعي مالك حجة

 :بإیجاز نذكرها بحجج مذهبهم لترجیح األول الفریق احتج



 
 

٤ 

 ولو طهر،ال به المراد وأن مذكر المعدود أن على یدل وهو) قروء ثالثة( العدد في التاء إثبات: األولى الحجة

 مع ویؤنث المؤنث، مع یذكر والعدد مؤنث الحیضة ألن) قروء ثالث( اللفظ لجاء الحیضة به المراد كان

 .معلوم هو كما المذكر

 . »األطهار: األقراء األقراء؟ تدرون هل«: قالت أنها عائشة عن روي ما: الثانیة الحجة

 .النساء به ُیبتلى إنما هذا ألن. أعلم بهذا والنساء: الشافعي قال

 ولما عدتهن، وقت في هنفطلقو : ومعناه: قالوا] ١: الطالق} [ِلِعدَِّتِهنَّ  َفَطلُِّقوُهنَّ : {تعالى قوله: الثالثة الحجة

 .األطهار القروء من المراد فیكون الطهر، وقت به المراد أن على دلّ  محظورًا، الحیض وقت الطالق كان

 :وأحمد حنیفة أبي حجة

 :یأتي بما مذهبهم ترجیح على الثاني الفریق واحتج

 .الطهر ال الحیض هو إنما الرحم براءة على یدل والذي الرحم، براءة لمعرفة شرعت العدة إن: أوالً 

 .الحیض أنها إلى أذهب الیوم وأنا األطهار،: القروء: أقول كنت قد: أحمد اإلمام قال

 ألن یضك،ح أیام والمراد »أقرائك أیام الصالة دعي«: ُحبیش بنت لفاطمة السالم علیه بقوله واستدلوا: ثانیاً 

 .الحیض في تحرم الصالة

 باالستبراء فأمر »بحیضة تستبرأ حتى حائل وال تضع، حتى حامل توطأ ال«: السالم علیه قوله: ثالثاً 

 كونت أن ینبغي العدة فكذا بالحیض، یكون الجواري شراء في االستبراء أن على العلماء أجمع وقد بالحیضة،

 .الرحم براءة وهو واحد الغرض ألن بالحیض،

 ِإنِ  نَِّسآِئُكمْ  نمِ  المحیض ِمنَ  َیِئْسنَ  والالئي: {قوله في العدة في الحیض مقام األشهر تعالى اهللا أقام: رابعاً 

 أدلة أقوى من وهذا. هربالط ال بالحیض تعتبر العدة أن على فدلّ ] ٤: الطالق} [َأْشُهرٍ  َثَالَثةُ  َفِعدَُّتُهنَّ  ارتبتم

 .األحناف

 العدة من تخرج إنما المطّلقة ألن بكمالها، أقراء ثالثة استیفاء معه فیمكن بالحیض العدة اعتبرنا إذا: خامساً 

 علیها مر قد یكون الطهر آخر في طلقها إذا فإنه باألطهار اعتبرناها إذا ما بخالف الثالثة، الحیضة بزوال

 .أقوى إلیه ذهبنا ما فیكون الثالث، وبعض طهران



 
 

٥ 

 :الترجیح

 ظهراأل في العدة من والغرض تؤیده، الصحیحة األحادیث فإن أرجح، یكون الثاني الفریق إلیه ذهب ما ولعلّ 

 .بالطهر ال بالحیض یعرف وهو الرحم، براءة معرفة

 لم) ءالقر ( لفظ إن«: فقال وأیده ونصره القول هذا »المعاد زاد« كتابه في »القیم ابن« العالمة رّجح وقد

 لىع اآلیة في فحمُله للطهر، استعماله واحد موضع في عنه یجيء ولم للحیض، إالّ  الشارع كالم في یستعمل

 ةالصال دعي» :للمستحاضة قال قد السالم علیه فإنه یتعین، بل أولى، الشارع خطاب من المعروف المعهود

 كالمه يف المشترك أورد إذاف القرآن، نزل قومه وبلغه اهللا، عن المعّبر  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى وهو« أقرائك أیام

 صیروی البتة، كالمه من شيء في اآلخر إرادة یثبت لم إذا علیه كالمه سائر في حمله وجب معنییه، أد على

 في رءللق الشارع استعمال ثبت وٕاذا غیره، كالم في آخر معنى له كان وٕان بها، خوطبنا التي القرآن لغة هو

: ىتعال قوله من اآلیة سیاق في ما ذلك على ویدل كالمه، في علیها حمله فیتعین لغته هذا أن علم الحیض

 دفق وأیضاً  ین،المفسر  عامة عند لوالحم الحیض هو وهذا} َأْرَحاِمِهنَّ  في اهللا َخَلقَ  َما َیْكُتْمنَ  َأن َلُهنَّ  َیِحلُّ  َوالَ {

 :سبحانه قال

 الحیض مبعد الحكم وعّلق حیضة بإزاء شهر كل فجعل اآلیة] ٤: الطالق... } [ المحیض ِمنَ  َیِئْسنَ  والالئي{

 وٕاذا فیها، ال دتهنع الستقبال معناه] ١: الطالق} [ِلِعدَِّتِهنَّ  َفَطلُِّقوُهنَّ { آخر موضع في وقال الطهر، بعدم ال

 ال رالطاه فإن الحیض، هو إنما بعدها فالمستقبل الطالق، بعد مستقبلة النساء لها یطلق التي العدة كانت

 «. فیها هي التي حالها بعد الحیض تستقبل وٕانما فیه هي إذ الطهر، تستقبل

 

 ؟} ِهنَّ َأْرَحامِ  في هللا َخَلقَ  َما َیْكُتْمنَ  َأن َلُهنَّ  َیِحلُّ  َوالَ : {تعالى قوله معنى ما: الثالث الحكم

 :أقوال على اآلیة هذه من المراد في المفسرون اختلف

 .ومجاهد عباس، وابن عمر، قول وهو) الحمل: (أرحامهن في اهللا خلق بما المراد: بعضهم فقال

 .والزهري والنخعي، عكرمة، قول وهو) الحیض( به المراد: بعضهم وقال

 .العربي ابن واختاره عمر، ابن قول وهذا معًا،) والحیض الحمل( به المراد: آخرون وقال



 
 

٦ 

 سبیل ال إذ مقبول فیه فقولها رحمها على أمینة جعلها تعالى اهللا ألن الصحیح هو والثالث» :العربي ابن قال

 لم ام البراءة أو للرحم الشغل دعوى في قولها على العمل أن األمة بین خالف وال بخبرها، إالّ  علمه إلى

 «. كذبها یظهر

 فربما ،األنساب اختالط وعدم للرجل، الرجعة حق بذلك یتعلق ألنه أرحامهن في ما كتمان اهللا حرم إنما: أقول

 ماورب األنساب، اختالط إلى ذلك فأدى تزوجت ثم زوجها من بالحمل الرحم مشغولة وهي العدة انقضاء ادعت

 .األرحام في ما كتمان اهللا حّرم فلذلك الرجعة في حقه من الرجل َحَرَمت

 مطّلقة؟ كل في عامة اآلیة هل: الرابع الحكم

 خاص} نَّ ِبَردِّهِ  َأَحقُّ  ُهنَّ َوُبُعوَلتُ : {عالى وقوله والرجعیة، المبتوتة، في عامة} َیَتَربَّْصنَ  والمطلقات{ الكریمة اآلیة

 .نفسها ملكت قد المبتوتة ألن المبتوتة، دون الرجعیة في

 مطلقة( اآلیة ذهه نزول حال یكن فلم البوائن المطلَّقات فأما الرجعیات، في وهذا» :اللَّهُ  َرِحَمهُ  كثیر ابن قال

 هبرجع أحق الرجل فكان اآلیة هذه نزول حال فأما الثالث، الطلقات في حصروا لما ذلك كان وٕانما) بائن

 «. ئنبا غیر ومطلقة بائن مطّلقة للناس صار تطلیقات، ثالثة على قصوا فلما مرة، مائة طّلقها وٕان امرأته

 الرجعي؟ الطالق حكم هو ما: الخامس الحكم

 دامت ما الزوجة رضا وبدون جدید، مهر وبدون جدید، عقد بدون الرجعة حق للرجل یبیح الرجعي الطالق

: عالىت بقوله الرجعة حق له الشارع أثبت وقد منه، بانت یراجعها ولم العدة انقضت فإذا العدة، في المرأة

 للرجل قاً ح الرجعیة كانت اوٕاذ بالعدة، التربص وقت في بإرجاعهن أحق أي} َذِلكَ  ِفي ِبَردِِّهنَّ  َأَحقُّ  َوُبُعوَلُتُهنَّ {

 تحباً مس ذلك كان وٕان علیها اإلشهاد یشترط ال كما ولي، إلى تحتاج وال عملها، وال الزوجة رضا یشترط فال

 .راجعها أنه بعد فیه الزوجة إنكار خشیة

 شهوة،ب والمباشرة التقبیل، مثل وبالفعل نكاحي، عصمة إلى زوجتي راجعتُ : قوله مثل بالقول المراجعة وتصح

 ألن ودواعیه، بالوطء تصح وال الصریح بالقول إال رجعة ال: الشافعي وقال ومالك، حنیفة أبي عند والجماع

 .النكاح یزیل الطالق



 
 

۷ 

 ،وبالفعل بالقول یصح واالختیار خیار، مدة العدة ألن األولون، إلیه ذهب ما والظاهر«: الشوكاني قال

 تجوز أنها« فلیراجعها ُمره» : َ لَّمَوسَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى وقوله} ِبَردِِّهنَّ  َأَحقُّ  َوُبُعوَلُتُهنَّ : {تعالى قوله وظاهر

 . »الدلیل فعلیه االختصاص اّدعى ومن فعل، من قوالً  یخص لم ألنه بالفعل المراجعة

 واحدة؟ أم ثالثاً  یقع واحد بلفظ الثالث الطالق هل: السادس الحكم

َتانِ  الطالق: {تعالى قوله دل  في لعلماءا اختلف وقد مرة بعد مرة مفرقاً  یكون أن ینبغي الطالق أن على} َمرَّ

 واحدة؟ أو ثالثاً  یقع هل واحدٍ  بلفظٍ  الثالث الطالق

 الكراهة عم وٕاما الحرمة، مع إّما ثالثًا، یقع أنه إلى األربعة المذاهب وأئمة والتابعین الصحابة جمهور فذهب

 .الكریمة اآلیة فهم في اختالفهم حسب على

 ومذهب طاووس قول وهو واحدة، یقع واحدة كلمة في الثالث طالق أن إلى الظاهر أهل بعض وذهب

 وادثلح وتقلیالً  الناس، عن للحرج دفعاً  الفقهاء من المتأخرین بعض أخذ وبه) تیمیة ابن( وقول اإلمامیة

 .التحلیل مفاسد من وفراراً  الطالق،

 :الجمهور دلیل

 :یلي بما الثالث الطالق وقوع على الجمهور استدل

 األمر في حةفس له وجعل مرة، بعد مرة یطلق أن إلى الرجل وأرشد حداً  للطالق جعل َوَجلَّ  َعزَّ  اهللا إن: أوالً 

 لقتینط علیها له ألن طالقه وقع ثالثاً  وطّلق الرخصة هذه اإلنسان تعدى فإذا الرجعة، في حقه یضیع ال حتى

 جاوز ذافإ واألصلح، األفضل هو ما إلى أرشده قد واإلسالم. یفرقها أو یجمعها أن فإما منه، تبین وبالثالثة

 .نفسه بجزیرة أخذ علیه تضییق فیه ما إلى هذا

 عباس ناب فسكت: مجاهد قال ثالثًا، امرأته طّلق إنه: له فقال عباس ابن إلى جاء رجالً  أن روي ما: ثانیاً 

 وٕان عباس ابن یا عباس، ابن یا: یقول ثم الحموقة فیركب أحدكم یطّلق: قال ثم إلیه، رادها أنه ظننت حتى

 عصیت مخرجاً  لك أجد لمف اهللا تتق لم وٕانك] ٢: الطالق} [َمْخَرجاً  لَّهُ  َیْجَعل اهللا َیتَّقِ  َوَمن: {یقول تعالى اهللا

 «. امرأتك منك وبانت ربك،

 أحد ینكر ولم علیه، فأقروه َعْنه اللَّهُ  َرِضيَ  الخطاب بن عمر به قضى حین الصحابة بإجماع واستدلوا: ثالثاً 

 .اإلجماع على ذلك فدل الخطاب بن عمر على واحد بلفظ الثالث وقوع الصحابة من



 
 

۸ 

: عالىت بقوله) الثالث الطالق أجاز من باب( بقوله اآلیة هذه على وترجم الثالث وقوع إلى البخاري ذهب وقد

َتانِ  الطالق{  } .بإحسان َتْسِریحٌ  َأوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفِإْمَساكٌ  َمرَّ

 .زمهل نفسه على ضّیق فمن لهم، فسحة هو إنما التعدید هذا أنّ  إلى َعْنه اللَّهُ  َرِضيَ  منه إشارة وهذا

 :الثاني الفریق حجة

 أنه عباس ابن عن طاووس حدیث من ومسلم أحمد رواه بما واحدة الثالث الطالق بوقوع القائلون واستدل

 طالقُ  عمر فةخال من وسنتین بكر، وأبي  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللا رسول عهد على الطالق كان«: قال

 علیهم، اهأمضین فلو أناٌة، فیه لهم كانت أمرٍ  في استعجلوا قد الناس إن: الخطاب بن عمر فقال واحدة، الثالث

 . »علیهم فأمضاه

تَانِ  الطالق: {بقوله الطالق فّرق قد اهللا إن: وقالوا  المكلف یملك ال ةمر  بعد مرة كان وما مرة، بعد مرة أي} َمرَّ

 الصادقین نلم إني شهادات أربع باهللا أشهد: قال ولو فیه، التفریق ن بدّ  ال) اللعان( مثل واحدة، دفعة إیقاعه

 طلب شارعال إن: وقالوا واحدة، مرة كان زنیت أني مرات أربع أقر أنا: بالزنى المقر قال ولو واحدة، مرة كان

 ثالثاً  اهللا سبحان: یقول أن یكفیه وال) وثالثین ثالثاً ( صالة كل دبر ویكّبره ویحمده، ربه العبد یسبح أن

 .المشروع باألمر أتى قد یكون حتى التفریق من بدّ  وال وثالثین،

 وفعل تیمیة، بنا لرأي وانتصر المسألة في القول »الموقعین أعالم« كتابه في اللَّهُ  َرِحَمهُ  القیم ابن أطال وقد

 .الجمهور أدلة تفنید في خاصة رسالة وله »األوطار نیل« كتابه في) الشوكاني( مثله

 هذاب وكفى الصحابة، إجماع وعلى الجمهور أدلة ردّ  على یقوى ال الثاني الفریق به استدل ما كلُّ : أقول

 الصحابة إجماع مخالفة ألن الصواب، أنه ونعتقد. به َوَجلَّ  َعزَّ  اهللا ندین ما وهذا وبرهاناً  حجة اإلجماع

 .الیسیر باألمر لیس الفقهاء وٕاجماع

 واتفق«: للَّهُ ا َرِحَمهُ  قال حیث »القرآن ألحكام الجامع« تفسیر في القرطبي العالمة كتبه ما ننقل أن بنا ویحسن

 وبعض طاوس وشذّ  السلف، جمهور قول وهو واحدة، كلمة في الثالث الطالق إیقاع لزوم على الفتوى أئمة

 لسلفا وجمهور یقع، ال أنه داود عن ویحكى واحدة، یقع واحدة كلمة في الثالث طالق إن: فقالوا الظاهر أهل

 من استدلو  كلمات، في متفرقة أو كلمة في مجتمعة ثالثاً  یوقع أن بین فرق وال ثالثًا، واقع الزم أنه واألئمة

 :ثالثة بأحادیث واحدة بوقوعه قال



 
 

۹ 

 .وعكرمة الصهباء، وأبي طاوس، روایة من عباس ابن حدیث: أحدهما

 رهأم  َ َوَسلَّم َلْیهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اهللا رسول وأن ثالثًا، امرأته طلق أنه روى من روایة على عمر ابن حدیث: وثانیها

 .واحدة واحتسبت برجعتها

 وقوع ضيتقت والرجعة عتها،برج  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللا رسول فأمره ثالثاً  امرأته طّلق ركانة أنّ : وثالثها

 .واحدة

 ابن عن روایتهم في) عطاء( و) مجاهد( و) جبیر بن سعید( عن الطحاوي ذكره ما األحادیث عن والجواب

 هؤالء رواه وفیما زوج، بعد إال ینكحها وال امرأته، منه وبانت ربه، عصى قد أنه ثالثاً  امرأته طّلق فیمن عباس

 لیخالف عباس ابن كان وما وغیره، طاوس روایة وْهن على یدل ما الجماعة، یوافق مما عباس ابن عن

 .نفسه رأي إلى الصحابة

 العراق،و  والشام بالحجاز األمصار فقهاء من أحد علیها یعّرج لم وغلط، وهمٌ  طاوس روایة«: البر عبد ابن قال

 . »والمغرب والمشرق

 قول إلى عباس ابن رجع فقد بقوله یعبأ ال من فیه یتأول ما على عباس ابن حدیث حمل فإن: الباجي قال

 .یلزمه أن فوجب یملكه من أوقعه طالق هذا أن القیاس جهة من ودلیلنا اإلجماع، به وانعقد الجماعة

 شیعة،ال من كلهم رواته: وقال الدارقطني رّده فقد إلخ...  حائض وهي ثالثاً  طّلق أنه عمر ابن حدیث وأما

 .الحیض في واحدة امرأته طّلق عمر ابن أن والمحفوظ

 ابن عن عكرمة عن وهو به، یحتج وجه من یستند ال منقطع مضطرب حدیث إنه: فقیل) ُركانة( حدیث وأما

 . »ارجعها  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللا رسول له فقال ثالثاً  امرأته طّلق ُركانة إن« وفیه عباس

 إالّ  رادأ ما فحلف بها؟ رادأ ما  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللا رسول فاستحلفه البتة امرأته طّلق ركانه أن والثابت

 .إلیه فرّدها واحدة

 .هذا مثل من بشيء یحتج وال والفعل االسم في اضطراب فهذا

 مةواألئ الصحابة بإجماع تعّزز وقد سیما ال حجة، وأمكن دلیًال، أقوى یبقى الجمهور رأي فإن والخالصة

 .أعلم واهللا المجتهدین


