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الطالق الثالث بلفظ واحد
كتبه :حممود رمضان
صورة املسألة:
أن يقول لزوجته :أنت طالق ابلثالث ،وهو اللفظ الشائع اليوم ،أو أن يكرر لفظ الطالق ثالث
مرات من دون أن ينوي التأكيد؛ فيقول :طالق طالق طالق ،أو يقول :أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
فما حكم هذا الطالق؟ وهل يقع ثالث كما نوى أم واحدة؟ أم أنه ال يقع أصالً؟ هذا ما سندرسه
يف هذا البحث ،وهللا املستعان.
حكم الطالق الثالث بلفظ واحد:
الفقهاء يف حكم إيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد انقسموا إىل فريقني) .(1مجهور الفقهاء من جهة،
والشافعية وقول لإلمام أمحد من جهة أخرى.
اجلمهور اعتربوا أنه حيرم على الزوج أن يوقع على زوجته ثالث تطليقات دفعة واحدة سواء أكان
ذلك بلفظ واحد أم بطهر واحد ،وأيمث الزوج بذلك.
أما الشافعية ورواية عن اإلمام أمحد فذهبوا إىل مطلق اإلابحة.
أقوال الفقهاء يف وقوع الطالق الثالث:
انقسم الفقهاء يف هذه املسألة إىل أربعة أقوال:
 القول األول :إن طلق الزوج امرأته ثالث تطليقات فإهنا تبني منه بينونة كربى ،سواء أعقبتلفظه بكلمة الطالق قيد الثالث ،أو كرر لفظ الطالق ثالث مرات ،وإن قصد أكثر من ثالث طلقات،
فإهنا تقع ثالث وحيمل وزر بقيتها ،ومن مث تبني زوجته منه بينونة كربى؛ فال حتل له من بعد حىت ينكحها
زوج غريه.
)(1

البناية شرح اهلداية ،285/5 :مواهب اجلليل ،300/5 :اجملموع شرح املهذب ،226/18 :البيان ،80/10 :املغين:

 ،241/8اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :عالء الدين أيب احلسن املرداوي(ت885:هـ) ،451/8 :حتقيق :حممد
حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1957 ،1م.
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وهذا قول أكثر أهل العلم (وبه قال األئمة األربعة والكثري من الصحابة كابن عباس وأيب هريرة وابن
عمرو وابن مسعود وأنس والتابعني)).(2
واجلمهور من الفقهاء اعتربوا أن نية الزوج يف املسألة هي األساس ،خبالف احلنابلة الذين اعتربوا أن
لفظ الزوج هو األساس ،فإن قال الزوج أنت طالق ونوى هبا الثالث وقعت عند اجلمهور ثالث طلقات
وعند احلنابلة تطليقة واحدة ،أما إن قال هلا أنت طالق ابلثالث ونوى هبا واحدة وقعت عند احلنابلة
واحدة وعند اجلمهور ثالث).(3
قال يف املغين( :وإن طلق واحدة وهو ينوي ثالثً ،فهي واحدة) أما إذا قال  :أنت طالق واحدة
ونوى ثالثً ،مل يقع إال واحدة)).(4
أدلة أصحاب القول األول:
وقد استدلوا ابلقرآن والسنة واإلمجاع واملعقول:

أما دليلهم من القرآن:
 -1قوله تعاىلَ :ي أايـُّها النيَِّب إي اذا طالَّ ْقتم النيساء فاطالي ُق ي ي يي
اَّللا اربَّ ُك ْم اال
صوا الْعي َّدةا اواتـَّ ُقوا َّ
ا ا ُّ
ُ
وه َّن لعدَِّت َّن اوأ ْ
اح ُ
ُُ ا
يي
احش ٍة ُّمبـينا ٍة وتيْلك ح ُدود َّي
ي
ي
ُُتْ يرج ي
اَّللي فاـ اق ْد
ود َّ
اَّلل اوامن يـاتاـ اع َّد ُح ُد ا
ني بياف ا ا ا ا ُ ُ
وه َّن من بـُيُوِت َّن اواال اَيُْر ْج ان إيَّال أان اأيْت ا
ُ ُ
ي
ك أ ْامراً [الطالق.]1:
ظالا ام نـا ْف اسهُ اال تا ْد يري لا اع َّل َّ
اَّللا ُْحي يد ُ
ث بـا ْع اد اذل ا
)(2بدائع الصنائع ،166/3 :حاشية ابن عابدين ،252 -226/3 :البناية شرح اهلداية ،285/5 :شرح فتح القدير كمال
الدين حممد بن عبد الواحد (ابن اهلمام)( ،ت861:هـ) ،340/3 :دار الكتب العلمية ،بريوت ،حاشية الدسوقي:
 ،574/2منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل :حممد عليش (ت1299:هـ)  ،93/4دار الفكر ،بريوت ،ط1984 ،1م،
مغين احملتاج ،294/3 :البيان ،80/10 :املغين ،244/8 :كشاف القناع،212/4 :
) (3فتح القدير ، 355/3 :حاشية ابن عابدين ،252/3 :حاشية الدسوقي ،606/2 :منح اجلليل ،93/4 :مغين احملتاج:
.294/3
) (4املغين409/8:
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قالوا :معناه أن املطلق قد حيدث له ندم فال ميكنه تداركه لوقوع البينونة ،فلو كانت الثالث ال تقع مل
يقع طالقه هذا إال رجعياً فلم الندم عندئذ).(5
 -2واستدلوا بعموم قوله تعاىل{ :فايإن طالَّ اقها فاالا ايحت ُّل لاه يمن بـع ُد ح َّىت تا ي
نك اح ازْوجاً اغ ْ اريهُ فايإن طالَّ اق اها
ا
ُ اْ ا ا
ٍ
ي
ي
فاالا ُجنااح اعلاْي يهما أان يااارت ا ي
ود اَّللي يـُباـينُـ اها لياق ْوم يـا ْعلا ُمو ان
ود اَّلل اوتيْل ا
ك ُح ُد ُ
يما ُح ُد ا
ا
اج اعا إن ظانَّا أان يُق ا
ا
}البقرة230
قال الشافعي( :فالقرآن – وهللا أعلم – يدل على أن من طلق زوجته ثالثً مل حتل له حىت تنكح
زوجاً غريه)) ، (6ومل يفرق بني أن يطلقها ثالث متفرقات أم دفعة واحد.
وأما أدلتهم من السنة املطهرة:
 -3عن انفع :أن ابن عمر رضي هللا عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ،فأمره رسول
هللا  أن يراجعها ،مث ميسكها حىت تطهر ،مث حتيض عنده حيضة أخرى ،مث ميهلها حىت تطهر من
حيضها ،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حني تطهر من قبل أن جيامعها ،فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق
هلا النساء ،وكان عبد هللا إذا سئل عن ذلك قال ألحدهم( :إن كنت طلقتها ثالثً فقد حرمت عليك
حىت تنكح زوجا غريك).
ويف رواية أخرى يف صحيح مسلم :عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،أنه طلق امرأة له وهي حائض يف
عهد رسول هللا  ،فسأل عمر رسول هللا  عن ذلك .فقال له رسول هللا ( :مره فلرياجعها ،مث

) (5صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي (ت676:هـ).70/10 :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط.3
) (6اختالف احلديث :لإلمام حممد بن ادريس الشافعي :ص ،188:حتقيق حممد أمحد عبد العزيز ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1986 ،1م ،ونقله عنه أيضاً البيهقي ابلسنن الكربى.333/7 :
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ليرتكها حىت تطهر ،مث حتيض مث تطهر ،مث إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس ،فتلك العدة
اليت أمر هللا عز وجل ان يطلق هلا النساء)).(7
استدل اجلمهور هبذا احلديث من وجهني:
الوجه األول :أن رسول هللا  علم عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما موضع الطالق ،ولو كان يف
عدد الطالق مباح وحمظور لعلمه إن شاء هللا إَيه ،فلم يفرق رسول هللا  بني أن يطلقها واحدة أو
ثالثً ،ولو اختلف احلكم لبينه.

الوجه الثاين :وهو ما ذكره الطحاوي يف شرح معاين اآلثر .قال( :وقد رأينا رسول هللا  ملا سأله
عمر عن طالق عبد هللا – رضي هللا عنهما – وهي حائض ،أمره مبراجعتها ،وتواترت بذلك اآلثر ،وال
يؤمر ابملراجعة من مل يقع عليه الطالق؛ فلما كان النِب  قد ألزمه الطالق يف احليض ،وهو وقت ال حيل
إيقاع الطالق فيه ،كان كذلك من طلق امرأته ثالثً)).(8
 -4حديث اللعان :أن سهل بن سعد الساعدي أخرب :أن عوميراً العجالين جاء إىل عاصم بن
عدي األنصاري فقال لهَ :ي عاصم أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجالً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ ...
فتالعنا  ...فلما فرغا قال عومير :كذبت عليها َي رسول هللا إن أمسكتها ،فطلقها ثالثً قبل أن أيمره
)(9
رسول هللا )
ووجه االستدالل يف هذا احلديث كما يف البيان من كتب الشافعية( :أن العجالين مل يعلم أن امرأته
قد ابنت منه ابللعان ،فطلقها ثالثً يف حضرة النِب  ومل ينكر عليه إيقاعه الثالث على امرأته ،فلو كان
) (7متفق عليه :فتح الباري شرح صحيح البخاري :أمحد بن علي بن حجر العسقالين(ت852:هـ)  ،435/10كتاب الطالق/
ابب قوله تعاىلَ" :ي أيها النِب إذا طلقتم النساء  "...حتقيق عبد العزيز بن ابز ،دار الفكر1993 ،م .صحيح مسلم:
َّدت رواَيت هذا احلديث لكن وجه االستدالل هبا واحد.
 1471 -1470وتعد ا
) (8شرح معاين اآلثر :أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي (ت321:هـ) ،56/3 :حتقيق حممد زهري النجار وحممد سيد جاد
احلق ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1994 ،1م.
) (9متفق عليه :فتح الباري شرح صحيح البخاري :كتاب الطالق /ابب من أجاز الطالق الثالث ،مسلم.2741 :
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حمرماً أو كان ال يقع ألنكره عليه الصالة والسالم)) .(10مث إن يف هذا احلديث داللة ثنية مفادها( :أن
تلفظ عومير ابلطالق الثالث دليل واضح على أهنا كلمة مطروقة مستعملة ،وال تكون كذلك إال حني
يكون هلا األثر املطلوب ،وإال فما الذي يشيعها فيما بينهم ويدفعهم إىل استعماهلا ،وهم الصدر األول
الذي استقبل جذور أحكام الشريعة وأصوهلا عذبة صافية؟)).(11
 -5عن عائشة رضي هللا عنها قالت :جاءت امرأة رفاعة إىل النِب  فقالت :كنت عند رفاعة
فطلقين فبت يف طالقي ،فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب ،فتبسم رسول هللا 
فقال( :أتريدين أن ترجعي على رفاعة؟ ال .حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)).(12
وورد هذا احلديث برواية :طلق رجل امرأته ثالثً.
وجه االستدالل :أن النِب  ما كان ليشرتط دخول الزوج الثاين لو مل تكن الزوجة قد ابنت من
زوجها ابلتطليقات الثالث.
 -6عن عبد هللا بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده :أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول هللا
 فقال( :ما أردت؟) قال :واحدة قال( :آهلل) .قال :آهلل .قال( :هو على ما أردت)).(13
فدل على أنه لو أراد الثالث لوقعن ،ولو مل يقعن مل يكن عندئذ الستحالفه معىن ،وهذا هو وجه
االستدالل.
 -7حديث فاطمة ببنت قيس:
) (10البيان.81/10 :
) (11ضوابط املصلحة :د.حممد سعيد رمضان البوطي ،ص ،164 :دار الفكر ،دمشق ،ط.2003 ،4
) (12فتح الباري شرح صحيح البخاري :كتاب الطالق /ابب من أجاز الطالق الثالث ،مسلم1433 :واللفظ له.
) (13سنن أيب داود :سليمان بن أشعث ،2208 ،أشراف :صاحل آل الشيخ ،دار الفيحاء دمشق ،دار السالم الرَيض ،ط،1
1999م .اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي)1177 :أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،حتقيق فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء التارث العريب ،ابن ماجه ،2051 :وقال الرتمذي :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وسألت البخاري عنه.
فقال :فيه اضطراب.
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عن فاطمة بنت قيس :أن أاب عمرو طلقها البتة وهو غائب  ...إىل آخر احلديث) ).(14
وجه االستدالل :أن النِب  مل يكن ليمنعها من النفقة لو تكن قد ابنت من طالقها البتة.
 -8أن عائشة بنت الفضل كانت عند احلسن بن علي رضي هللا عنهما ،فلما بويع ابخلالفة هنأته.
فقال احلسن :أتظهرين الشماتة بقتل أمري املؤمنني؟ أنت طالق ثالثً – ومتعها بعشرة آالف – مث قال:
لوال مسعت رسول هللا  جدي ،أو مسعت أيب حيدث عن جدي  أنه قال( :إذا طلق الرجل امرأته
ثالثً عند األقراء أو طلقها ثالثً مبهمة ،مل حتل له حىت تنكح زوجاً غريه) لراجعتها).(15
وداللة هذا احلديث جلية وال حتتاج إىل بيان.
 -9عن داود بن عبادة بن الصامت قال :طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ،فانطلق أيب إىل رسول
هللا  فذكر ذلك له ،فقال النِب ( :أما اتقى هللا جدك ،أما ثالث فله ،وأما تسع مائة وسبعة
وتسعون فعدوان وظلم ،إن شاء هللا تعاىل عذبه ،وإن شاء غفر له)) .(16وهذا احلديث صريح يف إيقاع
الطالق الثالث على الرجل.
 اإلمجاع( :ويقصد به اإلمجاع السكويت)قال اإلمام الطحاوي( :ويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما حجة قاطعة .قال :كان الطالق على
عهد رسول هللا  وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة .فقال عمر :إن الناس قد
استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيها أانة ،فلو أمضيناه عليهم ،فأمضاه عليهم)) .(17ألن عمر  خاطب
) (14رواه مسلم .1480 :وقد ذكر له عدة رواَيت أبلفاظ متقاربة.
) (15السنن الكربى :أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت458:هـ)  ،336/7دار الفكر .سنن الدارقطين :علي بن عمر
الدارقطين(ت385 :هـ)  3972مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2004 ،1م ،املعجم الكبري :أيب القاسم سليمان بن أمحد
الطرباين( :ت360 :هـ)  2757حتقيق محدي السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
) (16املصنف :أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (ت211:هـ) .11339 :وبرواية أخرى يف سنن الدارقطين.3943 :
وقال رواته جمهولون وضعفاء.
) (17صحيح مسلم .1472 :أيب داود 2200-2199 :برواَيت متعددة.
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بذلك الناس مجيعاً ،وفيهم أصحاب رسول هللا  فلم ينكره عليه منهم منكر ،ومل يدفعه دافع ،فكان
ذلك أكرب حجة يف نسخ ما تقدم؛ ألنه ملا كان فعل أصحاب رسول هللا  مجيعاً فعالً جيب به احلجة،
كان كذلك أيضاً إمجاعهم على القول إمجاعاً جتب به احلجة  ..وقد رأينا أشياء كانت على عهد رسول
هللا  على معاين فجعلها أصحابه من بعده على خالف تلك املعاين ،ملا رأوا فيها ما خفي على من
قبلهم ،فكان ذلك حجة انسخاً ملن تقدمه ،كتدوين اللدواوين.(18))...
ويشهد لنا ما رواه الدارقطين عن أيب سلمة .قال( :طلق عبد الرمحن بن عوف امرأته ثالثً فلم يعيب
عليه ذلك أحد)).(19
 -11ومن املعقول:

 -أن النكاح ُملك ،يصح إزالته متفرقاً ،فصح جمتمعاً كسائر األمالك).(20

) (18شرح معاين اآلثر.56/3 :
) (19سنن الدارقطين.23917 :
) (20املغين.244/8 :
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القول الثاين :أن طالق الثالث يقع طلقة واحدة رجعية( ،وهو مذهب بعض الفقهاء من أشهرهم
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وفيه رواية عن ابن عباس ،وهذا ما وجدته منصوص عليه يف كتب الشيعة
أيضاً)).(21
استدل أصحاب هذا القول ابلقرآن والسنة واملعقول:
من القرآن:
قوله تعاىل:
-1
ي
الطَّالا ُق مَّراَت ين فايإمس ٌ ي ٍ
ٍ ي
وه َّن اشْيئاً إيالَّ أان
يح ِبيي ْح اسان اوالا احي ُّل لا ُك ْم أان اَتْ ُخ ُذواْ ِمَّا آتاـْيـتُ ُم ُ
اك مباْع ُروف أ ْاو تا ْس ير ٌ
ا
ْا
اَيافاا أاالَّ ي يقيما ح ُدود اَّللي فايإ ْن يخ ْفتم أاالَّ ي يقيما ح ُدود اَّللي فاالا جنااح علاي يهما فييما افْـت ادت بييه تيْلك ح ُدود اَّللي
ا
ُ ا اْ ا ا ا ْ
ا ُ ُ
ُْ ُ ا ُ ا
ُ ا ُ ا
فاالا تاـعت ُدوها ومن يـتـع َّد ح ُد ي
ك ُه ُم الظَّالي ُمو ان [البقرة.]229 :
ود اَّلل فاأ ُْولاـئي ا
ْ ا ا ا ا اا ا ُ ا
وجه االستدالل ابآلية :أن املقصود هبا واحدة إثر أخرى ،فإن أوقعها بلفظ واحد كان العدد غري
معترب ،ومل تقع إال واحدة).(22

) (21إغائة اللهفان من مصايد الشيطان :حممد بن أيب بكر املشهور اببن قيم اجلوزية (ت751 :هـ) ص ،250 :مؤسسة
الرسالة انشرون ،بريوت ،ط2005 ،1م.
زاد املعاد يف هدي خري العباد :أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ،ابن قيم اجلوزية(،ت751 :هـ )229/5 ،
حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2003 ،3م .جمموع فتاوى أمحد بن تيمية (ت728:هـ):
 ،7/33مجع عبد احلمن النجدي احلنبلي1997 ،م ،فقه اإلمام جعفر الصادق(ت148:هـ) :حممد جواد مغنية ،12/6
مؤسسة الضارَين للطباعة والنشر،قم  ،ط1979 ،2م .اللمعة الدمشقية :حممد بن مجال الدين العاملي(ت786:هـ)
 ،43-31/6دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1403 ،2هـ.
) (22جمموع قتاوى ابن تيمية.18/33 :
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من السنة -2 :عن ابن عباس رضي هللا عنه قال( :كان الطالق على عهد رسول هللا  وأيب بكر
وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة .فقال عمر :إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم
فيها أانة ،فلو أمضيناه عليهم ،فأمضاه عليهم)).(23
قال ابن تيمية( :أما فعل عمر ،فهو إما نوع من التعزير العارض الذي يفعل عند احلاجة ،كما حدث
عند الزَيدة على األربعني جلدة يف حد اخلمر ،أو أنه جعلها واحدة كان مشروطاً بشرط وقد زال)).(24
فوجه االستدالل عندهم هبذا احلديث :كون فعل سيدان عمر  كان نوع من التعزير الذي يُرجع
فيه إىل اجتهاد األئمة ،أو أنه مرتبط حبلة معينة وصفة معينة ،وقد زالت هذه الصفة.
 -3حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا عبد الرزاق أخربان ابن جريج أخربين بعض بين أيب رافع موىل النِب
صلى هللا عليه وسلم عن عكرمة موىل ابن عباس عن ابن عباس قال :طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم
ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النِب  فقالت :ما يغين عين إال كما تغين هذه الشعرة لشعرة أخذِتا
من رأسها ففرق بيين وبينه ،فأخذت النِب  محية فدعا بركانة وإخوته مث قال جللسائه( :أترون فالانً
يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفالانً يشبه منه كذا وكذا) .قالوا :نعم .قال النِب  لعبد يزيد:

(طلقها) ،ففعل ،مث قال( :راجع امرأتك أم ركانة وإخوته) .قال :إين طلقتها ثالثا اي رسول هللا .قال:
(قد علمت ،راجعها) وتالَ :ي أيها النِب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدِتن ").(25

) (23سبق ُترجيه يف الصفحة.12 :
) (24جمموع فتاوى ابن تيمية.15/33 :
) (25سنن أيب داود.2196 :
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ويف رواية أخرى :عن ابن عباس قال :طلق ركانة بن عبد يزيد أخو املطلب امرأته ثالثً يف جملس
واحد ،فحزن عليها حزانً شديداً .قال :فسأله رسول هللا  كيف طلقتها؟ قال :طلقتها ثالثً .قال:
فقال يف جملس واحد .قال :نعم .قال( :فإمنا تلك واحدة فأرجعها إن شئت)).(26
وجه االستدالل هبذا احلديث مفاده :أن النِب  مل يعترب التطليقات الثالث اليت تلفظ هبا ركانه يف
جملس واحد ثالث ،بل عدها واحدة.
املعقول:

َّ ي
اح يد يه ْم أ ْاربا ُع
اج ُه ْم اواملْ يا ُكن َّهلُْم ُش اه اداء إيَّال أان ُف ُس ُه ْم فا اش اه اادةُ أ ا
ين يـاْرُمو ان أ ْازاو ا
 -4قال تعاىل " :اوالذ ا
ي
ٍ ي
ي
ان لاعنات َّي ي
الص يادقيني{ }6و ْ ي
ي
ني اويا ْد ارأُ{}7
اَّلل اعلاْيه إين اكا ان م ان الْ اكاذبي ا
اش اه اادات ياب ََّّلل إينَّهُ لام ان َّ ا
اخلاام اسةُ أ َّ ْ ا
ا
ي
ٍ ي ي
ني{[ "}8النور]8-6:
اب أا ْن تا ْش اه اد أ ْاربا اع اش اه اادات ياب ََّّلل إينَّهُ لام ان الْ اكاذبي ا
اعْنـ اها الْ اع اذ ا
فلو قال أو قالت :أشهد ابهلل أربع شهادات إين لصادق كانت شهادة واحدة ومل تكن أربعاً ،فكيف
يكون قوله :أنت طالق ثالثً ثالث تطليقات).(27
 -5وقالوا( :إن مجع الثالث حمرم وبدعة ،والبدعة مردودة؛ ألهنا ليست على أمر رسول هللا
 ،(28))ومثله ابن تيمية عندما قال( :والطالق هو ِما أابحه هللا َترة وحرمه أخرى ،فإذا فُعل على
الوجه الذي حرمه هللا ورسوله ،مل يكن الزماً انفذاً كما يلزم ما أحله هللا ورسوله).
 -6وقالوا( :ملا أمر هللا عز وجل عباده أن يطلقوا لوقت على صفة ،فطلقوا على غري ما أمرهم به ،مل
يقع طالقهم.وقالوا :لو أن رجالً أمر رجالً أن يطلق امرأته يف وقت على صفة ،فطلقها على غري تلك
الصفة ،أو أمره أن يطلقها على شرط ،فطلقها على غريه ،أن ذلك ال يقع ،ألنه خالف ما أمر به)).(29

) (26السنن الكربى للبيهقي.339/7 :
)(27إغائة اللهفان من مصايد الشيطان :ص ،250:جممع فتاوى ابن تيمية.11/33 :
)(28زاد املعاد يف هدي خري العباد229/5 :
)(29شرح معاين اآلثر للطحاوي.55/3 :
10

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

كتبه :حممود رمضان

الطالق الثالث بلفظ واحد

 -7وقال ابن تيمية( :وال نعرف أحداً طلق على عهد النِب  امرأته ثالثً بكلمة واحدة فألزمه النِب
 ابلثالث ،وال روي يف ذلك حديث صحيح وال حسن ،بل رواَيت ضعيفة بل موضوعة ،والذي يف
الصحيح هو ما رواه أبو الصهباء عن ابن عباس .(30))..
*

*

*

 القول الثالث :وهو قول من فرق بني املدخول هبا وغريها .فقالوا :أن املطلقة ثالثً إن كان زوجهاقد دخل هبا فإن الطالق يقع ثالثًكما لفظ ،أما غري املدخول هبا فإن الطالق الثالث يقع طلقة واحدة.
وهذا قول :مجاعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن رهوايه(ت238:هـ)
أدلة أصحاب هذا القول:
 -1من آثر الصحابة :عن طاوس أن رجالً يقال له أبو الصهباء كان كثري السؤال البن عباس.
قال :أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثً قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد رسول
هللا  وأيب بكر وصدراً من إمارة عمر قال ابن عباس( :بلى .كان الرجل إذا طلق امرأته ثالثً قبل أن
يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد رسول هللا  وأيب بكر وصدراً من إمارة عمر فلما رأى الناس قد
تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم)).(31
 -2واستدلوا من املعقول :أن غري املدخول هبا ال عدة عليها ،فإذا قال هلا :أنت طالق ثالثً ،فقد
ابنت بنفس فراغه من قوله أنت طالق ،ألن لفظ ثالثً يرد عليها وهي ابئن فتلغوا وال يؤثر).(32

)(30جمموع فتاوى ابن تيمية.12/33 :
)(31سنن أيب داود ،2200-2199:السنن الكربى للبيهقي.338/7 :
)(32اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان :أيب عبد هللا حممد بن أمحد القرطِب(ت671:هـ) ،59/4
حتقيق عبد هللا الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2006 ،1م.
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 القول الرابع :أن الطالق الثالث ال يقع ويُرد ،ألن هذا الطالق طالق بدعة ،والبدعة مردودة.وهذا القول نسب إىل بعض الشيعة وابن حزم الظاهري) ،(33إال أنين مل أعثر على من قال به من
الشيعة ،وليس على إطالقه ابلنسبة للظاهرية .فقد قال يف احمللى( :فإن طلقها طلقة أو طلقتني يف طهر
وطئها فيه مل ينفذ ذلك الطالق ،وهي امرأته كما كانت ،إال أن يطلقها كذلك ثلثة أو ثالثة جمموعة
فيلزم)) ، (34أي أن الزوج إن طلقها طلقتني بلفظ واحد ال يرتتب عليه شيء لكن إن طلقها ثالث
طلقات بلفظ واحد فإهنا تلزم.
أيضاً استدلوا بقوله تعاىل:
ي
"الطَّالا ُق مَّراَت ين فايإمس ٌ ي ٍ
ي
ٍ
وه َّن اشْيئاً إيالَّ
يح ِبيي ْح اسان اوالا احي ُّل لا ُك ْم أان اَتْ ُخ ُذواْ ِمَّا آتاـْيـتُ ُم ُ
اك مباْعُروف أ ْاو تا ْس ير ٌ
ا
ْا
ي
أان اَيافاا أاالَّ ي يقيما ح ُدود اَّللي فايإ ْن يخ ْفتم أاالَّ ي يقيما ح ُد ي
ود
ت بييه تيْل ا
ا
اح اعلاْي يه اما ف ايما افْـتا اد ْ
ك ُح ُد ُ
ُْ ُ ا ُ ا
ُ ا ُ ا
ود اَّلل فاالا ُجنا ا
اَّللي فاالا تاـعت ُدوها ومن يـتـع َّد ح ُد ي
ك ُه ُم الظَّالي ُمو ان{[ "}229البقرة.]229 :
ود اَّلل فاأ ُْولاـئي ا
ْ ا ا ا ا اا ا ُ ا
وقالوا :أن من طلق ثالثً يف كلمة ال يلزم؛ ألنه غري مذكور يف القرآن).(35
واستدلوا بقول النِب ( :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد)).(36

)(33ابن حزم الظاهري :علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب األندلسي القرطِب( ،أبو حممد) ،فقيه أديب أصويل حافظ،
أصله من فارس وولد يف قرطبة ،انتقد كثرياً من العلماء والفقها ،وأمجعوا على تضليله ،وحذروا أرابب احلل والعقد من فتنته،
ومات يف ابدية لب لة ابألندلس ،فتويف هبا ،من تصانيفه احمللى ابآلثر ،مداواة النفوس ملخص إبطال القياس ،وغريها  ..ولد
سنة  384وتويف يف 456هـ[.معجم املؤلفني]393/2 :
)(34احمللى ابآلثر :أبو حممد علي بن حزم األندلسي الظاهري (ت270:هـ)  ،394/9 ،حتقيق عبد الغفار البنداري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
)(35اجلامع ألحكام القرآن ،59/4 :شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم.1072 :
)(36متفق عليه :فتح الباري شرح صحيح البخاري :كتاب البيع /ابب النجش ،مسلم.1718 :
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أقول :إن ضعف هذا القول واضح جداً للعيان ،فتجنباً لإلطالة لن أتطرق إليه أثناء مناقشيت لألدلة،
وال أظن أن ذي لب ينظر اليوم إىل هذا القول بعني االعتبار ،وذلك يف سبيل ُتليه عما سبق من أقوال
وأدلة.
مناقشة األدلة:
وسأبدأ مبناقشة أصحاب القول الثالث ،وهم الذين فرقوا بني املدخول هبا وغري املدخول هبا؛ وذلك

جتنباً لإلطالة يف مناقشة أدلتهم ،مث سأخوض يف مناقشة أدلة أصحاب القول األول والثاين وهم بيت
القصيد يف املسألة:

اعتمد أصحاب القول الثالث يف استدالهلم – كما مر  -على حديث ابن عباس الذي رواه عنه أبو
الصهباء ،واستدلوا أيضاً ابملعقول:
وقد انقش اإلمام النووي الستدالهلم حبديث ابن عباس ابلقول( :وأما هذه الرواية اليت أليب داود
فضعيفة ،رواها أيوب السختياين عن قوم جمهولني عن طاوس عن ابن عباس؛ فال حيتج هبا وهللا أعلم).
وأما ابلنسبة الستدالهلم ابملعقول عندما قالوا :أن غري املدخول هبا ،ابعتبار أنه ليس عليها عدة،
فإهنا تبني بنفس فراغه من قوله أنت طالق ،ألن لفظ ثالثً يرد عليها وهي ابئن فتلغوا وال يؤثر .قال
اإلمام النووي( :قال اجلمهور :هذا غلط بل يقع عليها – غري املدخول هبا  -الثالث ،ألن قوله( :أنت
طالق) معناه ذات طالق .وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد ،وقوله بعده (ثالثً) تفسري له)).(37
فالقول الثالث إذن قول ضعيف ال يعتد به.
وقبل اخلوض يف مناقشة أدلة أصحاب القول األول والثاين ،ينبغي أن أبني أن هناك العديد من
النصوص اليت اعتمد عليها كال الفريقان ،ولذا فإين سأبدأ مبناقشة الدليل املشرتك الذي اعتمدا عليه ،مث
سأشرع يف مناقشة بقية األدلة مبتدائً مبناقشة أدلة اجلمهور ،وهللا املستعان.

)(37شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم.72/10 :
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مناقشة األدلة اليت استدل هبا كال الفريقان:
 اتفق أصحاب القول األول والثاين على األخذ بقوله تعاىل:ي
"الطَّالا ُق مَّراَت ين فايإمس ٌ ي ٍ
ي
ٍ
وه َّن اشْيئاً إيالَّ
يح ِبيي ْح اسان اوالا احي ُّل لا ُك ْم أان اَتْ ُخ ُذواْ ِمَّا آتاـْيـتُ ُم ُ
اك مباْع ُروف أ ْاو تا ْس ير ٌ
ا
ْا
ي
أان اَيافاا أاالَّ ي يقيما ح ُدود اَّللي فايإ ْن يخ ْفتم أاالَّ ي يقيما ح ُد ي
ود
ت بييه تيْل ا
ا
اح اعلاْي يه اما ف ايما افْـتا اد ْ
ك ُح ُد ُ
ُْ ُ ا ُ ا
ُ ا ُ ا
ود اَّلل فاالا ُجنا ا
اَّللي فاالا تاـعت ُدوها ومن يـتـع َّد ح ُد ي
ك ُه ُم الظَّالي ُمو ان{[ "}229البقرة.]229 :
ود اَّلل فاأ ُْولاـئي ا
ْ ا ا ا ا اا ا ُ ا
وذلك يف سبيل نصرة كل مذهبه ،لكنهم اختلفوا يف وجه االستدالل هبذه اآلية،
فالفريق األول قال :إن النص عام يبني أن من طلق زوجته ثالثً – ومل يفرق بني أن يتلفظ
ابلطلقات واحة إثر أخرى أم دفعة واحدة – فإنه تبني منه بينونة كربى ،فال حتل له من بعد حىت ينكحها
زوج غري زوجها.
أما الفريق الثاين فاعترب املقصود من اآلية بيان الكيفية اليت يقع فيها الطالق ،أبن تقع واحدة إثر
أخرى ،فإن أوقعها بلفظ واحد كان العدد غري معترب ومل تقع إال واحدة.
ش أصحاب القول األول :أبننا نسلم معكم أن عموم هذا النص يفيد أبن من طلق
وميكن أن يناقَ َ

زوجته ثالث تطليقات تبني منه وال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه ،لكن هذا النص العام خمصوص
بنصوص من السنة ،منها حديث ابن عباس املتقدم الذي يقول فيه( :كان الرجل إذا طلق امرأته ثالثً
قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد رسول هللا  وأيب بكر وصدراً من إمارة عمر ،فلما رأى
الناس قد تتابعوا فيها قال :أجيزوهن عليهم)) ،(38ومنها حديث ركانة.
وللجمهور أن جييبوا على هذا الكالم أبننا مل نسلم معكم أبن حديث ابن عباس ميكن أن يصلح
خمصصاً ،وقد علمنا أن حديث ركانة ابلرواية اليت أخذمت هبا ال تصلح لالستدالل لشدة ضعفها انهيكم
عن إمكانية ُتصيصها آلية.
ونوقش أصحاب القول الثاين فقيل هلم( :ليس يف اآلية ما يدل داللة قاطعة وال ظاهرة ظهوراً
جلياً ،على أن املراد مرة بعد مرة  ..بل هناك ما يبطل هذه اإلشارة ويلغيها  ..منها قوله تعاىل:

) (38سبق ُترجيه يف الصفحتني.13-12 :
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"ومن يـ ْقنُت يمن ُك َّن يََّّللي ورسولييه وتاـعمل ي ي
اجراها امَّرتا ْ ي
ني اوأ ْاعتا ْد اان اهلاا يرْزقاً اك يرمياً{"}31
اا ا ْ
اا ُ ا ْ ا ْ ا
صاحلاً نـ ُّْؤِتاا أ ْ ا
[األحزاب،]31 :
فلم يقل أحد من املفسرين إن معىن اآلية :نؤِتا األجر مرة بعد أخرى ابنفصال بينهما ،وإمنا املقصود
– وهللا أعلم – بيان تعدد جهة االستحقاق يف املثوبة واألجر لزوجات النِب  إن استقمن على طريق
َِّب امن اأيْ يت يمن ُك َّن
احلق ،كما بني قبل ذلك تعدد جهة االستحقاق يف العذاب بقوله " :اَي ني اساء الني ي
ي
بياف ي
اب يض ْع اف ْ ي
اَّللي يا يسرياً{[ "}30األحزاب.]30 :
ك اعلاى َّ
ني اواكا ان اذل ا
اع ْ
اح اش ٍة ُّمباـينا ٍة يُ ا
ضا
ف اهلاا الْ اع اذ ُ
وجييبوا على هذا الكالم مبا ذكروه يف معرض استدالهلم ابملعقول حني قالوا( :أن املالعن ال يقال إنه
حلف مخس مرات إال إذا كرر ألفاظ القسم مخساً ،وأن الشاهد ال يقال إنه شهد مرتني إال بتكرار لفظ
الشهادة مرتني فاملراد مرة بعد مرة وإال فال يعترب تعدداً)
أجاب اجلمهور( :إذن  ..فماذا تقولون فيمن أعتق مخسة من العبيد بلفظ واحد ،وطلق نسوته
األربع بكلمة واحدة ،وأقر على نفسه بدين خلالد وزيد وعمرو ُجم يمالً إَيهم بكلمة واحدة ،مع أن الصور
كلها إنشاء ال إخبار؟ فالشرع هو احملكم فيما يرتتب على األلفاظ من النتائج والثمرات الشرعية)).(39
 ابلنسبة حلديث ركانة :فقد احتج به كال الفريقني؛ أصحاب القول األول وأصحاب القول الثاين،لكن كالً منهم اعتمد رواية تقوي مذهبه،

أما أصحاب القول األول فقد أخذوا برواية( :أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول هللا  فقال( :ما
أردت؟) .قال :واحدة .قال( :آهلل) .قال :آهلل .قال( :هو على ما أردت)) ، (40وهو ما رواه أبو داود
والرتمذي وابن ماجه من طريق سليمان بن داود العتكي .قال :حدثنا جرير بن حازم عن الزبري بن سعيد
عن عبد هللا بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده :أنه طلق امرأته البتة ...إىل آخر احلديث.
أما أصحاب القول الثاين :فقد أخذوا ابلرواية اليت من طريق أمحد بن صاحل .قال :حدثنا عبد

الرزاق ،حدثنا ابن جريج .قال :أخربين بعض بين أيب رافع موىل النِب  عن عكرمة موىل ابن عباس ،عن
) (39ضوابط املصلحة :ص.163:
) (40سبق ُترجيه يف الصفحة.11 :
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ابن عباس .قال :طلق عبد يزيد أبو ركانة امرأته ثالثً ...إىل آخر احلديث .فماذا قيل عن هاتني
الروايتني؟
قال الرتمذي(ت279:هـ)( :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وسألت حممداً – يعين اإلمام
البخاري – عن هذا احلديث .فقال :فيه اضطراب) .وقال ابن ماجه(ت273:هـ)( :مسعت أاب احلسن
علي بن الطنافسي يقول :ما أشرف هذا احلديث ،وأبو عبيد تركه وأمحد جنب عنه) .والكالم هنا عن
الرواية األوىل اليت أخذ أصحاب القول األول ،ومل يوردا الرواية الثانية أصالً يف سننهما.
وقال الشوكاين( :واحلديث أخرجه الرتمذي وصححه ابن حبان واحلاكم يف مستدركه)).(41
وقال أيب داود(ت275:هـ) يف معرض مقارنته بني الروايتني( :وهذا أصح من حديث ابن جريج أن
ركانة طلق امرأته ثالثً؛ ألهنم أهل بيته وهم أعلم به ،وحديث ابن جريج رواه عن بعض بين رافع عن
عكرمة عن ابن عباس فإن كان عبيد هللا فهو ثقة معروف ،وإن كان غريه من إخوته فمجهول العدالة ال
تقوم به حجة).
وقال ابن عبد الرب)(42عند حكمه على الرواية اليت أخذ هبا أصحاب القول الثاين(:هذا حديث منكر
خطأ ،وإمنا طلق ركانة زوجته البتة ال ثالثً ،رواه الثقات أهل بيت ركانة العاملون به)).(43

) (41نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار :حممد بن علي الشوكاين (ت1255:هـ) ،14/5 :حتقيق
أنور الباز ،دار الوفاء ،املنصورة ،ط2003 ،2م .نص احلاكم( :قال :قد احنرف الشيخان عن الزبري بن سعيد اهلامشي يف
الصحيحني  ،غري أن هلذا احلديث متابعا من بنت ركانة بن عبد يزيد املطلِب فيصح به احلديث).427/6 .
) (42ابن عبد الرب :يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن عاصم النمري األندلسي القرطِب املالكي (أبوعمر) ،حمدث
حافظ مؤرخ عارف ابلرجال واألنساب مقرئ فقيه حنوي ،ولد يف قرطبة سنة  ،368وتويف يف شاطبة شرقي األندلس سنة
413هـ ،من تصانيفه االستيعاب يف معرفة األصحاب ،جتريد التمهيد ،االستذكار[ .معجم املؤلفني.]170/4 :
)(43االستذكار.241/8 :
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وقال اإلمام النووي( :وأما الرواية اليت رواها املخالفون أن ركانة طلق ثالثً فجعلها رسول هللا 
واحدة ،فرواية ضعيفة عن قوم جمهولني ،وإمنا الصحيح ما قدمناه أنه طلقها البتة ،ولفظ البتة حمتمل
الواحد والثالثة ،ولعل صاحب هذه الرواية اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثالثة ،فرواه ابملعىن الذي فهمه
وغلط يف ذلك)).(44
مث إن ابن القيم رمحه هللا شن هجوماً على اجلمهور فيه مغالطات عجيبة؛ لتقدميهم رواية البتة على
رواية ابن جريج يف حديث أيب الصهباء عند االستدالل .قال( :وأما حديث انفع بن عجري الذي رواه
أبو داود أن ركانة طلق امرأته البتة ،فأحلفه رسول هللا  ،فمن العجب تقدمي انفع اجملهول احلال على
ابن جريج ومعمر ،)..مث أتبعه هجوماً آخر خص به أاب داود ،ألنه قدم رواية أصحاب القول األول على
الرواية الثانية .قال( :مث كيف يقدم هذا احلديث املضطرب اجملهول على حديث عبد الرزاق عن ابن
جريج جلهالة بعض بين رافع ،هذا وأوالده َتبعيون ،وإن كان عبيد هللا أشهرهم وليس فيهم متهم
ابلكذب.(45))..
وتتجلى مغالطات ابن القيم يف النقاط التالية:
* كيف ميكن أن يقال :إن اجلمهور أخذوا حبديث ركانة الذي فيه اضطراب ،وقدموه على حديث
ابن جريج ومعمرِ ،ما يوهم القارئ أن اجلمهور قدموا احلديث الضعيف على الصحيح عند استدالهلم
بقصة ركانة  ..يف حني أن املقصود من الكالم هو حديث ابن عباس الذي قال فيه( :كان الطالق على
عهد رسول هللا  وأيب بكر )..ال حديث ركانة الذي رواه ابن جريج عن بعض بين رافع ،واملقارنة بني
هذين احلديثني ال تُـتاصور ..لعدة اعتبارات:
االعتبار األول :أن موضوع احلديثني خمتلف ،فاألول مرفوع يذكر واقعة حكم عليها النِب  ،يف
حني أن الثاين موقوف على ابن عباس رضي هللا عنهما ،وفيه خرب ما جرى يف عهد النِب  مث خليفتيه
من بعده.

)(44شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم.71/10 :
)(45زاد املعاد.241/5 :
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االعتبار الثاين :أن األول ورد يف كتب السنن وتضاربت األقوال يف احلكم عليه كما مر ،أما الثاين
فقد ورد يف صحيح مسلم ،وإن وردت أقوال يف تضعيفه كما سنرى عند مناقشته.
االعتبار الثالث :أن اجلمهور مل يقدموا حديث أيب داود على حديث مسلم ،بل أخذوا به واعتربوه
حجة هلم يف إثبات إمجاع الصحابة السكويت كما مر معنا عند عرض األدلة.
* أن احلديث الذي ذكره أبو داود يف سننه واعتمد عليه اجلمهور يف استدالهلم ليس يف سنده انفع
بن عجري ،وقد ورد انفع يف رواية أخرى مل أيخذ هبا اجلمهور.
* من املعلوم أن صحابة رسول هللا  كلهم عدول ،واحلديث وإن كان موقوف على صحايب فإنه
يعتد به ،لكن من قال أبن التابعني كلهم عدول يف رواية احلديث؟
وخالصة القول يف هذا احلديث :أن أقوال احملدثني يف احلكم على هذا احلديث قد تباينت ،ووقع
اضطراب هبا ،لكن الرواية اليت أخذ هبا اجلمهور ذكرها الرتمذي وأبو داود وابن ماجه يف سننهم يف حني
أن الرواية اليت
اعتمد عليها من قال :أبن طالق الثالث واحد ،قد ذكرها أبو داود فقط مرجحاً عليها الرواية
األوىل .فإن كانت الرواية األوىل قد جرى اضطراب يف احلكم عليها ،فإن الرواية الثانية مل أييت على ذكرها
أصحاب السنن أصالً يف كتبهم.
مناقشة األدلة اليت انفرد هبا اجلمهور:
 ميكن أن جييب أصحاب القول الثاين اجلمهور على استدالهلم بقوله تعاىل:"َي أايـُّها النيَِّب إي اذا طالَّ ْقتم النيساء فاطالي ُق ي ي يي
وه َّن يمن
صوا الْعي َّدةا اواتـَّ ُقوا َّ
ا ا ُّ
اَّللا اربَّ ُك ْم اال ُُتْ ير ُج ُ
ُ
وه َّن لعدَِّت َّن اوأ ْ
اح ُ
ُُ ا
يي
احش ٍة ُّمبـينا ٍة وتيْلك ح ُدود َّي
ي
ي
اَّللي فاـ اق ْد ظالا ام نـا ْف اسهُ اال
ود َّ
اَّلل اوامن يـاتاـ اع َّد ُح ُد ا
ني بياف ا ا ا ا ُ ُ
بـُيُوِت َّن اواال اَيُْر ْج ان إيَّال أان اأيْت ا
ي
ك أ ْامراً{[ "}1الطالق.]1:
تا ْد يري لا اع َّل َّ
اَّللا ُْحي يد ُ
ث بـا ْع اد اذل ا
ابلقول :قد فهمتم املعىن املراد من اآلية أبن املطلق قد حيدث له ندم ألنه قد ظلم نفسه ِبيقاعه
الطالق ثالثً ،فال ميكنه حينئذ تدارك وقوع البينونة ،وقلتم :لو كان الطالق وقع رجعياً ملا كان مفهوم
همنا للمعىن غري فهمكم.
الندم وارداً عندئذ يف اآلية ،لكن فا ُ
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 وابلنسبة حلديث ابن عمر الذي استدل به اجلمهور ،وبنو عليه وجهي استدالل:انقش الظاهرية اعتبار اجلمهور أن أمر النِب  مبراجعتها دليل على أهنا طلقة يعتد هبا ابلقول( :ليس
هذا دليالً على ما زعمتم ،ألن ابن عمر بال شك إذ طلقها حائضاً فقد اجتنبها ،فإمنا أمره عليه الصالة
والسالم برفض فراقه هلا ،وأن يراجعها كما كانت قبل بال شك)) (46فالظاهرية أولوا قول النِب 
ابملراجعة ،بعدم رضاه عن فراقها ،وليس املقصود منه املراجعة اليت تتم بني الزوجني يف حال ابنت منه
بينونة صغرى ،وتكلف َيالف ظاهر النص.
مث مل أجد من أصحاب القول الثاين من انقش هذا احلديث إال ابن القيم يف كتابه إغاثة اللهفان ،وقد
ذكر جل أدلة اجلمهور هبدف مناقشتها ،ومن بينها حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان يف صحيحهما،
لكنه عندما أورده ،أورد رواية ضعيفة من سنن الدارقطين .فقال( :ومنها ما رواه الدارقطين من حديث
احلسن البصري .قال :حدثنا عبد هللا بن عمر :أنه طلق امرأته وهي  ..إىل أن قال :أرأيت لو طلقتها
ثالثً ،أكان حيل يل أن أراجعها؟ قال :ال ،كانت تبني منك وتكون معصية)).(47
مث عند مناقشة أدلة اجلمهور ،وانقش هذا احلديث ابلقول( :وأما حديث احلسن عن ابن عمر ،فهو
أمثل هذه األحاديث الضعاف  ...مث قال :وال ريب أن الثقات األئمة األثبات رووا حديث ابن عمر
هذا ،فلم أيت أحد منهم مبا أتى به شعيب ،وهلذا مل يرو حديثه أحد من أصحاب الصحيح وال
السنن)).(48
هذه هي مناقشة أصحاب القول الثاين حلديث ابن عمر الذي استدل به اجلمهور؟ وهي من أغرب
ما مر معي عند كتابيت هلدا البحث ..فقد نسبوا إليهم دليالً مل يقل أحد منهم به ،مث أتبعوا الدليل
املفرتض مناقشة تدحض استدالهلم فيه.

) (46احمللى ابآلثر.382/9 :
) (47مل أعثر عليه يف سنن الدارقطين هبذا اللفظ ،لكن ورد معناه برقم 3892 :وما بعده.
) (48إغاثة اللهفان.272-266 :
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واحلقيقة  ..أن اجلمهور استدلوا ملذهبهم حبديث ابن عمر فعالً ،لكن ال الذي رواه الدارقطين بسننه،
بل ما اتفق عليه الشيخان يف صحيحيهما ،وليس يف سنده شعيب ..هذا الذي ذكره ابن القيم ،وقد
أدرج شعيب هذا زَيدة على الرواية اليت نسبها ابن القيم للدارقطينِ ،ما زاد هذا احلديث ضعفاً على
ضعف ،واحلقيقة أن اجلمهور بريئون من هذه الرواية اليت نسبها إليهم ابن القيم ،وهي مغالطة جديدة
تنضم للمغالطات اليت وردت عند مناقشته حلديث ركانة ،كما مر.
ومل أعثر على مناقشة هلذا احلديث يف كتب أصحاب القول الثاين سوى ما ذكرته من كالم ابن القيم
رمحه هللا.
 -وانقش أصحاب القول الثاين استدالل اجلمهور حبديث عومير العجالين ،أبنه ابملالعنة حرمت

عليه زوجته حرمة مؤبدة ،فما زاد الطالق هذا التحرمي إال قوة وَتكيداً ،وليس فيه دليل على وقوع
الطالق الثالث ،ألنه وافق أجنبية ،فالطالق هنا غدا لغواً؛ ولذا مل يعلق النِب  عليه ،وال يكون
السكوت تقريراً).(49
أجاب اجلمهور عن هذا الكالم :أبن النِب  مل يكن ليسكت عن خطأ جرى أمامه بوصف كونه
نبياً مبلغاً ،وإن مل يوافق هذا املنكر حمالً ومل ينتج أثراً( ،وال َيدش شيئاً من داللة هذا احلديث أن طالق
عومير ال أثر له لوقوعه بعد بينونة أعظم من بينونة الطالق ،إذ كان من مقتضى ضرورة التعليم واإلرشاد أن
َيربه الرسول  أن طالق الثالث بلفظ واحد ليس بشيء أو هو طالق واحد ،حىت وإن صادف حمالً
صحيحاً) ،ولذا فإن سكوته  هنا ال ميكن لنا محله إال على إقراره جبواز ما تلفظ به عومير وإن مل ينتج
أثره.
مث (كيف يتنكب أحدهم عن الفهم العريب الصحيح لقوله تعاىل" :الطالق مرَتن" وجيمع ثالث
طلقات بلفظ واحد يف جملس رسول هللا ؟!)).(50
) (49إغاثة اللهفان ،269 :اجملموع.227/18 :
) (50ضوابط املصلحة .164 :ولعل مقصود املؤلف من قوله( :وإن صادف حمالً صحيحاً) وإن مل يصادف حمالً  ،فكأن
العبارة فيها تصحيف.
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 وانقش ابن القيم استدالل اجلمهور حبديث رفاعة الذي روته السيدة عائشة رضي هللا عنها.فقال( :احلديث ليس فيه أنه طلقها ثالثً بفم واحد ،فلماذا تدخلوا يف احلديث ما ليس فيه؟)).(51
أجاب اإلمام الشافعي عن هذا الكالم .فقال( :فإن قيل :فقد حيتمل أن يكون رفاعة بت طالقها
يف مرات .قلت :ظاهره أنه يف مرة واحدة ،وبت إمنا هي ثالث إذا احتملت ثالثً ،ولو كانت واحدة
لرجعت إىل رفاعة ..مث قال :فلما كان حديث رفاعة موافقاً ظاهر القرآن وكان ثبتاً ،كان أوىل احلديثني
أن يؤخذ به.(52))..
 انقش أصحاب القول الثاين استدالل اجلمهور حبديث فاطمة بنت قيس ابلقول: -1إن يف تعدد رواَيت هذا احلديث اضطراب كبري .فقد رواه مسلم يف صحيحه بلفظ( :عن
)(53
فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها أن أاب عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ..إىل آخر احلديث)
 ،مث يف رواية أخرى بلفظ( :إن أاب حفص طلق امرأته ثالثً ،)..مث أورده أبخرى( :فأرسل إىل امرأته
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقية من طالقها ،)..مث يف أخرى( :طلقين زوجي ثالثً.)..
وحسبكم أن كل هذه الرواَيت بتعدد ألفاظها وردت يف صحيح مسلم  ..إذن فكيف تسوغون
ألنفسكم تقدمي رواية على رواية من دون مربر مييزها عن غريها؟ مع العلم أن بعض هذه الرواَيت تفيد أنه
طلقها ثالثً متفرقة وليست جمتمعة ،وبعضها ال جيزم بكيفية تعدد طلقاِتا أجمتمعة كانت أم متفرقة ،وأنتم
الذين تقولون :الدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.
( -2أكثر املنازعني لنا يف هذه املسألة خالفوا احلديث عند التطبيق ،فأوجبوا للمبتوتة النفقة
والسكىن ومل يلتفتوا إىل هذا احلديث ،وال عملوا به ،وهذا قول أيب حنيفة وأصحابه ،وأما الشافعي ومالك
فأوجبوا هلا السكىن،واحلديث قد صرح فيه أبنه ال نفقة هلا وال سكىن ،فخالفوه ومل يعملوا به)).(54
) (51إغاثة اللهفان :ص.269 -268 :
) (52اختالف احلديث :ص.190-188 :
) (53صحيح مسلم :برقم .1480
) (54إغاثة اللهفان :ص.267:
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 وأما ما ذكرمتوه من تطليق احلسن لزوجته عائشة اخلثعمية ،فال يوجد يف هذا احلديث داللةواضحة على ما ذهبتم إليه؛ فإن سيدان احلسن قال( :إذا طلق الرجل امرأته ثالثً عند األقراء أو طلقها
ثالثً مبهمة ،مل حتل له حىت تنكح زوجاً غريه)) (55وحنن متفقني على أنه لو طلقها ثالثً عند األقراء مل
حتل له حىت تنكح زوجاً غريه ألن هذا الطالق هو عني السنة ،أما قوله :أو طلقها ثالثً مبهمة ،قول
مشكل ،ال ندري ما مقصوده منه ،فتحتمل أن يكون ثالثً يف جملس واحد ،أو ثالثً متفرقة ،أو أنه قصد
طالق الكناية ،وكل هذا وارد ،والدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.
 وأما استداللكم حبديث عبادة بن الصامت فضعيف جداً؛ فقد انفرد به الدارقطين يف سننه.وقال( :رواته جمهولون وضعفاء كلهم إال شيخنا وابن عبد الباقي)).(56
 وميكن أن يناقش استدالل اجلمهور ابلقياس عندما قالوا :أبن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً،فصح جمتمعاً كسائر األمالك .أبن هذا قياس مع الفارق :وكيف يتأتى لكم أن تقيسوا عقد النكاح على
عقود املعامالت  ..جبامع امللك؟
فليس الزواج عقد معاوضة يدفع الزوج فيه املهر ليملك به زوجته ،بل إنه عقد شراكة بينهما قائم
على أساس املساواة واملودة والرمحة حتت ظل قوامة الزوج ،ويرتتب على كال طرفيه حقوق وواجبات جتاه
اآلخر.
ْف
وصحيح أنه عقد ..لكنه ليس كسائر العقود ،كيف ال وقد وصفه هللا عز وجل ابلقولَ " :و َكي َ
غ ِليظاً{[ "{21النساء. ]21 :
ض َوأ َ َخ ْذنَ ِمن ُكم ِميثَاقا ً َ
ضى َب ْع ُ
ض ُك ْم ِإلَى َب ْع ٍ
ت َأ ْ ُخذُونَهُ َوقَ ْد أ َ ْف َ

) (55سبق ُترجيه يف الصفحة.11 :
) (56سبق ُتريج كالم الدارقطين يف الصفحة .11
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 ومل أر من انقش ادعاء اجلمهور انعقاد اإلمجاع السكويت من صحابة رسول هللا  ،عندمااستدلوا على ذلك ابحلديث الذي اعتمد عليه أصحاب القول املخالف ،والذي رواه مسلم عن ابن
عباس .قال( :كان الطالق على عهد رسول هللا  وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث
واحدة .فقال عمر :إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيها أانة ،فلو أمضيناه عليهم ،فأمضاه
عليهم)).(57

مناقشة األدلة اليت انفرد هبا أصحاب القول الثاين:

 أما حديث ابن عباس الذي رواه عنه طاووس ،الذي يعترب العمدة يف استدالل أصحاب القولالثاين ،فقد انقشه اجلمهور من طريقني:
الطريق األول :التأويل (ذكره اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم).
قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل( :وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء يف جوابه وَتويله،
فاألصح أن معناه أنه كان يف أول األمر إذا قال هلا :أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،ومل ينو َتكيداً وال
استئنافاً حيكم بوقوع طلقة واحدة؛ لقلة إرادِتم
االستئناف ،فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ،فلما كان يف زمن عمر  وكثر استعمال
الناس هلذه الصيغة وغلب منهم إرادة االستئناف ،محلت عند اإلطالق على الثالث عمالً ابلغالب
السابق إىل الفهم يف ذلك العصر .وقيل :املراد أن املعتاد يف الزمن األول كان طلقة واحدة وصار الناس يف
زمن عمر يوقعون الثالث دفعة فنفذه عمر ،فعلى هذا يكون إخباراً عن اختالف عادة الناس  ،ال عن
تغري حكم يف مسألة واحدة)) .(58ويشهد للتأويل الثاين ما ذكره فقهاء احلنابلة يف كتبهم .قالوا( :وقيل:
معىن حديث ابن عباس ،أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول هللا  وأيب بكر ،وإال فال جيوز

) (57سبق ُترجيه يف الصفحات. 17-13-12 :
) (58شرح النووي على صحيح مسلم ،71/10 :ونقله القرطِب يف اجلامع ألحكام القرآن.62/4 :
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أن َيالف عمر ما كان يف عهد رسول هللا  وأيب بكر ،وال يسوغ البن عباس أن يروي هذا عن رسول
هللا  ويفيت خبالفه)).(59
ففي كال احلالتني نرى أن احلديث ال ميكن أن يكون دليالً على أن طالق الثالث يعترب طلقة
واحدة ،ألن احلديث غدا هبذين التأويلني إخباراً عن مالبسات تغري العرف ،وغدا مثاالً واقعياً للقاعدة
األصولية القائلة :احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،فقد ظهر يف عهد سيدان عمر  أن الزوج الذي
يطلق زوجته قد تغري قصده من تلفظه ابلطالق الثالث ،فأصبح من الالزم تنبيهه على أن احلكم قد تغري
مع تغري غايته من تكرار لفظ الطالق ،ألن جل الناس غدت غايتهم من هذا التكرار االستئناف ال
التأكيد ،يف حني أن الشائع كان يف عهد النِب  وأيب بكر  هو التأكيد ال االستئناف ،وعلى كل
حال الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل ،هذا سبيل التأويل.
الطريق الثاين :إضعاف احلديث( .ذكره ابن عبد الرب يف االستذكار ،والطحاوي يف شرح معاين
اآلثر ،واإلمام الشافعي يف اختالف احلديث وغريهم )..ويقوم هذا الطريق على:
 -1الشك أبن يكون تصرف سيدان عمر  قد نبع من رأيه:
قال اإلمام الشافعي( :فإن كان معىن قول ابن عباس أن الثالث كانت حتسب على عهد رسول هللا
 واحدة؛ يعين أبمره ،فال ميكن أن يروي عن رسول هللا  شيئاً مث َيالفه بشيء مل يعلمه عنه ،كان من
النِب  فيه خالفه)).(60
 -2خمالفة قول الصحايب فتواه:
قال ابن عبد الرب( :فهذا سعيد بن جبري وجماهد وعطاء وغريهم ..يرووا عن ابن عباس يف طالق
الثالث أهنن الزمات واقعات ،وذلك دليل واضح على وهي رواية طاووس عنه وضعفها حني روى عنه يف

) (59املغين ،244/8 :كشاف القناع.212/4 :
) (60االستذكار.238/6 :
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طالق الثالث اجملتمعات أهنا كانت تعد واحدة على عهد رسول هللا  وأيب بكر وصدر من خالفة
عمر)).(61
وقال اإلمام الطحاوي( :مث هذا ابن عباس قد كان من بعد ذلك يفيت من طلق امرأته ثالثً معاً أن
طالقه قد لزمه وحيرمها عليه)).(62
ويعين اجلمهور كثرة الرواَيت اليت تثبت أن ابن عباس كان يفيت خبالف ما قاله هبذا احلديث .فمن
ذلك :ما رواه أبو داود عن جماهد أنه قال :كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثالثً
قال :فسكت حىت ظننت أنه رادها إليه ،مث قال( :ينطلق أحدكم فريكب احلموقة مث يقولَ :ي ابن عباس
َي ابن عباس وإن هللا قال:
ي
وف أاو فاا يرقُ ي ٍ
"فايإذاا بـلا ْغن أاجلاه َّن فاأام يس ُكوه َّن يمباعر ٍ
ٍ ي
ي
يموا
ُ
ْ
وه َّن مباْع ُروف اوأا ْشه ُدوا ذا او ْي اع ْدل من ُك ْم اوأاق ُ
ا ا ا ُ ْ ُ ُْ
يي ي
ظ بييه امن اكا ان يـُ ْؤيم ُن ياب ََّّللي اوالْياـ ْويم ْاآل يخ ير اوامن يـات يَّق َّ
وع ُ
َّه اادةا ََّّلل اذل ُك ْم يُ ا
اَّللا اْجي اعل لَّهُ
الش ا
خماْارجاً{["}2الطالق ]2:وإنك مل تتق هللا فلم أجد لك خمرجاً عصيت ربك وابنت منك امرأتك))،(63
وما رواه اإلمام مالك وغريه :أن رجالً قال لعبد هللا بن عباس :إين طلقت امرأيت مائة تطليقة فماذا ترى
علي .فقال له ابن عباس( :طلقت منك لثالث ،وسبع وتسعون اُتذت هبا آَيت هللا هزوا)).(64
 -3خمالفة حديث ابن عباس ملا اتفقت عليه األمة:

) (61االستذكار :أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمريي األندلسي(ت ، .238/6 :)463:حتقيق حسان عبد املنان ،حممود
قيسية ،مؤسسة النداء ،أبو ظِب ،ط2003 ،4م.
) (62شرح معاين اآلثر.56/3 :
) (63سنن أيب داود ،2197:الدارقطين.3927 :
) (64املوطأ :لإلمام مالك بن أنس األصبحي(ت179:هـ) 2389،حتقيق فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،مصر،
1985م ،سنن الدار قطين ،3925 :السنن الكربى للبيهقي.337/7 :
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قال ابن عبد الرب( :ما كان البن عباس أن َيالف رسول هللا  واخلليفتني إىل رأي نفسه ،ورواية
طاوس وهم وغلط ،مل يعرج عليها أحد من فقهاء األمصار ابحلجاز والعراق واملغرب واملشرق والشام ..
وقد عمل عمر وعثمان وعلي وابن مسعور وابن عمر وعمران بن حصني خبالفه  ..فهؤالء الصحابة كلهم
قائلون ،وابن عباس معهم ،خبالف ما رواه طاوس عن ابن عباس ،وعلى هذا مجاعات التابعني وأئمة
الفتوى يف أمصار املسلمني ،وإمنا تعلق برواية طاوس أهل البدع فلم يروا الطالق الزماً إال على سنته ..
وهذا جهل واضح؛ ألن الطالق ليس من القرب إىل هللا تعاىل فال يقع إال على سنته خمالفني السلف
واخللف الذين ال جيوز عليهم حتريف السنة وال الكتاب)).(65
وقال اإلمام الشافعي( :فإن قيل :لعل هذا القول روي عن عمر فأخذ به ابن عباس ،اجلواب :كيف
يوافقه يف شيء يروى عن النِب  فيه خالفه)).(66
 وأما استداللكم ابملعقول إلثبات أن املقصود ابآلية املرة بعد األخرى ..واستشهدمت على قولكمآبييت اللعان ،مث قلتم :لو قال أو قالت :أشهد ابهلل أربع شهادات إين لصادق كانت شهادة واحدة ..
فإنه هذا الكالم ليس قاعدة يف كتاب هللا وال يف أحكام شرعه ،وكالمنا الذي ذكرانه عند مناقشة
استداللكم بقوله تعاىل :الطَّالا ُق مَّراَت ين فايإمس ٌ ي ٍ
وف أاو تاس يريح ِبييحس ٍ
ان اوالا ايحي ُّل لا ُك ْم أان اَتْ ُخ ُذواْ يِمَّا
ا
اك مباْع ُر ْ ْ ٌ ْ ا
ْا
ي ي
آتاـيـتموه َّن اشيئاً إيالَّ أان اَيافاا أاالَّ ي يقيما ح ُدود اَّللي فايإ ْن يخ ْفتم أاالَّ ي يقيما ح ُد ي
يما
ا
ُْ ُ ا ُ ا
ُ ا ُ ا
ُُْ ُ ْ
ود اَّلل فاالا ُجنا ا
اح اعلاْيه اما ف ا
افْـت ادت بييه تيْلك ح ُدود اَّللي فاالا تاـعت ُدوها ومن يـتـع َّد ح ُد ي
ك ُه ُم الظَّالي ُمو ان [البقرة.]229 :
ود اَّلل فاأ ُْولاـئي ا
ا ْ
ْ ا ا ا ا اا ا ُ ا
ا ُ ُ
يرد على هذا الكالم :فإنه قد ورد يف القرآن ما ال يفيد التكرار مرة بعد مرة كقوله تعاىل :الطَّالا ُق
مَّراَت ين فايإمس ٌ ي ٍ
وف أاو تاس يريح ِبييحس ٍ
ان
ا
اك مباْع ُر ْ ْ ٌ ْ ا
ْا
وأيضاً ورد يف الشرع ما يناقض هذا املفهوم ،كمن أعتق مخسة من العبيد بلفظ واحد ،أو طلق نسوته
األربع بكلمة واحدة ،أو أقر على نفسه بدين خلالد وزيد وعمرو ُجم يمالً إَيهم بكلمة واحدة ،إذن فما
) (65االستذكار.248-238/6 :
) (66اختالف احلديث :ص.188:
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القرينة اليت بينت أن مراد الشرع من آية الطالق املرة بعد املرة ،مث دللتم على فهمكم هذا آبييت اللعان،
َتركني ما سوامها من اآلَيت اليت تفيد عكس مرادكم.
 أما كالم ابن القيم أبن البدعة مردودة  ..فإننا متفقني على هذا الكالم ،والشرع هو من ردها الأنتم .وذلك يف احلديث املتفق عليه أن رسول هللا  قال( :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد)).(67
لكن الشرع مل يبني هل تنعقد البدعة إن ارتكبت وهل ينتج عنها أثراً أم ال  ..فكيف جعلتم رد الشرع هلا
دليالً على عدم لزومها وانعقادها؟ فإن كنا سلمنا معكم أن طالق الثالث بلفظ واحد أو مبجلس واحد
بدعة ،فإننا مل نسلم معكم أنه ال ينتج عنه أثر .والكالم نفسه يرد على كالم ابن تيمية عندما اعترب أن
األمر إذا فعل على الوجه الذي حرمه هللا ورسوله ،مل يكن الزماً انفذاً ،خبالف ما لو فعل على الوجه
الذي أحله هللا ورسوله.
 وانقش اإلمام الشافعي دعوى ابن تيمية رمحه هللا أبنه مل يعرف أحدا طلّق على عهد النِب امرأته ثالثً بكلمة واحدة فألزمه  ..وال روي ذلك يف حسن وال ضعيف  ..بقوله( :أطلق أحد ثالثً على
عهد النِب ؟ نقول :نعم ..عومير العجالين طلق امرأته ثالثً قبل أن َيربه النِب أهنا حترم عليه ابللعان،
ومل ينهاه)) ، (68ولو مل يكن هذا الطالق يلزمه بشيء ألنه مل يوافق حمالً صحيحاً ،لكان (من مقتضى
ضرورة التعليم واإلرشاد أن َيربه الرسول  أن طالق الثالث بلفظ واحد ليس بشيء أو هو طالق
واحد)).(69
 انقش اإلمام الطحاوي استدالل أصحاب القول الثاين ابملعقول عندما قالوا إن هللا عز وجل أمرعباده أن يطلّقوا لوقت على صفة ،فطلقوا على غري ما أمرهم به؛ ولذا مل يقع طالقهم .فقال( :الذي
) (67سبق ُترجيه يف الصفحة.15 :
) (68اختالف احلديث :ص.188:
) (69ضوابط املصلحة :ص.164 :
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أمر به العباد هو كما ذكرمت ،إذا كانت املرأة طاهراً من غري مجاع مع تفريق الثالث ،إذا أرادوا إيقاعهن وال
يوقعوهن معاً ..فإن خالفوا وطلقوا يف الوقت الذي ال ينبغي هلم أن يطلقوا فيه وأوقعوا من الطالق أكثر
ِما أمروا ِبيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك ،وهم آمثون يف تعديهم ،وليس ذلك كالوكاالت ،ألن الوكالء
عندما يفعلون ذلك للموكلني حيلون يف أفعاهلم تلك حملهم ،فإن فعلوا كما أمروا لزمهم وإال مل يلزم ،والعباد
يف الطالق يفعلون ألنفسهم ال لرهبم ،وال حيلون يف فعلهم ذلك حمل غريهم؛ ولذا لزم فعلهم كما أرادوا
حني تلفظوا ابلطالق)).(70
اخلامتة:
وتتضمن وجهة نظر الباحث (الرتجيح):
بعد عرضي ألقوال الفقهاء يف املسألة ،مث عرضي ألدلة كل قول ،الحظت أن إمعان النظر يف قول
من رأى أن الطالق الثالث ال يرتتب عليه شيء ،ما هو إال إضاعة للوقت من دون طائل وال جدوى،
فشذوذه ظاهر ،وضعف األدلة اليت استند إليها أصحابه جلي ،فاستبعدته عند مناقشيت لألدلة ومن مث
من الرتجيح رغبة يف االختصار وابتعاداً عن احلشو يف البحث ،وللهدف ذاته فلن أخوض أبدلة من فرق
بني املدخول هبا وغري املدخول هبا عند الرتجيح؛ لضعف أدلتهم ابملقارنة مع خمالفيهم ،وسأقتصر على
املذهبني الرئيسيني يف املسألة ،مذهب اجلمهور من جهة ،ومذهب ابن تيمية وابن القيم – إن صح التعبري
– من جهة أخرى.
املذهب الذي أميل إليه مرجحاً هو مذهب اجلمهور  ..ملربرات كثرية الحظتها عند كتابيت للبحث،

وأهم هذه املربرات:
 -1كثرة األدلة اليت استند إليها اجلمهور يف بيان حجتهم :فقد بلغت أدلتهم أحد عشر دليالً،
وابملقابل فإن أدلة خمالفيهم قد بلغت سبع أدلة فقط.
 -2اعتمد اجلمهور عند استدالهلم يف الغالب على النصوص الشرعية ،إال اللهم دليالً واحداً
اعتمدوا فيه على العقل ،فلم يوفقوا فيه ،ولو أهنم اقتصروا على النصوص الشرعية لكفاهم.
) (70شرح معاين اآلثر.55/3 :
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أما املخالفني :فإن ما يزيد عن نصف األدلة اليت استندوا إليها كان مبناها على العقل.
 -3جل األدلة اليت استدل هبا اجلمهور ملذهبهم هي ِما صح من نصوص الشرع ،واقتصر األمر عند
املخالفني على نصني منها فقط.
 -4قوة وجوه االستدالل يف أكثر أدلة اجلمهور – وجهة نظر– مقارنة بضعف وجوه االستدالل يف
العديد من أدلة املخالفني ،ويتجلى هذا حىت يف األدلة اليت يعدوهنا العمدة لديهم.
 -5العمدة يف االستدالل عند اجلمهور – من وجهة نظر الباحث – هو حديث ابن عمر رضي هللا
عنهما مبا حيويه من وجهي استدالل ،وحديث عومير العجالين ،ودعوى اإلمجاع السكويت اليت نص عليها
الطحاوي.
وقد الحظنا أن حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ،ودعوى اإلمجاع قد سلما من نقد أو مناقشة
أثرت على قوة االستدالل فيهما ،وأما حديث عوميراً فقد وجدت أن املخالفني مل يفلحوا يف إضعاف قوة
استدالل اجلمهور به.
أما املخالفون :فقد كان العمدة يف استدالهلم حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ،ومع ذلك فإنه مل
يسلم من ِتم التضعيف والتأويل والشذوذ ..
ولذا فالراجح لدي هو قول اجلمهور ،والذي يعترب أن الطالق الثالث بلفظ واحد يعد ثالث
طلقات .وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
فهرس املراجع:
* القرآن الكرمي:
* اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان :أيب عبد هللا حممد بن أمحد
القرطِب ،حتقيق عبد هللا الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2006 ،1م.
* فتح الباري شرح صحيح البخاري :أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق عبد العزيز بن ابز،
دار الفكر ،بريوت1993 ،م.
* صحيح مسلم :أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار السالم الرَيض ،دار
الفيحاء دمشق ،ط2000 ،2م.
* صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط.3
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* سنن أيب داود :سليمان بن أشعث ،إشراف :صاحل آل الشيخ ،دار الفيحاء دمشق ،دار السالم
الرَيض ،ط1999 ،1م.
* اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي) :أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،حتقيق فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء التارث العريب.
* سنن ابن ماجه :أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين :دار السالم الرَيض ،دار الفيحاء دمشق،
ط1999 ،1م.
* املستدرك على الصحيحني :حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى عطا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1990 ،1م.
* السنن الكربى :أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت ،)458:دار الفكر.
* سنن الدارقطين :علي بن عمر الدارقطين (ت385 :هـ) مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1
2004م،
* املعجم الكبري أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين( :ت360 :هـ) حتقيق محدي السلفي ،مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة.
* مصنف عبد الرزاق :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
،1403ط ،3حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.
* نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار :حممد بن علي الشوكاين
(ت1255:هـ) حتقيق أنور الباز ،دار الوفاء ،املنصورة ،ط2003 ،2م.
* االستذكار :أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمريي األندلسي(ت463:هـ) :حتقيق حسان عبد
املنان ،حممود قيسية ،مؤسسة النداء ،أبو ظِب ،ط2003 ،4م.
* شرح معاين اآلثر :أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي (ت321:هـ)  ،حتقيق حممد زهري النجار
وحممد سيد جاد احلق ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1994 ،1م.
* شرح فتح القدير كمال الدين حممد بن عبد الواحد (ابن اهلمام) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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* حاشية رد احملتار على الدر املختار (حاشية ابن عابدين) :حممد أمني املشهور اببن عابدين ،دار
الفكر1992 ،م.
* بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :لعالء الدين بن أيب بكر الكاساين ،حتقيق عدانن درويش ،دار
إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،ط.1997 ،1
* البناية شرح اهلداية :حممود بن أمحد بن موسى املعروف ببدر الدين العيين احلنفي(ت855 :هـ)،
حتقيق أمين صاحل شعبان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2000 ،1م.
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :حممد عرفة الدسوقي ،دار الفكر ،ط1998 ،1م.
* الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب يزيد القريواين :دار الفكر ،بريوت،
* مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،أليب عبد هللا املغريب املعروف ابحلطاب الرعيين .ومطبوع معه
التاج واإلكليل ملختصر خليل ،أليب عبد هللا املواق ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1995 ،1م.
* منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل :حممد عليش ،دار الفكر ،بريوت ،ط1984 ،1م.
* مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للخطيب الشربيين :دار الفكر ،بريوت.
* اجملموع شرح املهذب :لإلمام حيىي بن شرف النواوي ،حتقيق وتعليق حممد جنيب املطيعي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط2001 ،1م.
* البيان يف مذهب اإلمام الشافعي :أليب احلسني العمراين ,دار املنهاج ,اعتىن به قاسم النوري,
مكتبة األسد.
* احلاوي الكبري :أيب احلسني علي بن حممد املاوردي البصري ،حتقيق علي معوض وعادل عبد
املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1994 ،1م.
* املغين مع الشرح الكبري :موفق الدين ومشس الدين ابين قدامة ،دار الفكر ،ط ،1984 ،بريوت.
* الروض املربع بشرح زاد املستقنع :منصور البهويت ،حتقيق بشري حممد عيون ،دار البيان دمشق،
مكتبة املؤيد الطائف ،ط1990 ،1م.
* الفروع :مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي(ت )763:ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ،حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط2003 ،1م.
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* اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :عالء الدين أيب احلسن املرداوي(ت885:هـ) :حتقيق:
حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1957 ،1م.
* جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية :مجعه عبد الرمحن النجدي احلنبلي1997 ،م.
* إغائة اللهفان من مصايد الشيطان :حممد بن أيب بكر املشهور اببن قيم اجلوزية (ت751 :هـ)،
مؤسسة الرسالة انشرون ،بريوت ،ط2005 ،1م.
* زاد املعاد يف هدي خري العباد :أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ،ابن قيم اجلوزية،
حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2003 ،3م.
* ضوابط املصلحة د.حممد سعيد رمضان البوطي :دار الفكر ،دمشق ،ط2005 ،4م.
* فقه اإلمام جعفر الصادق :حممد جواد مغنية ،مؤسسة الضارَين للطباعة والنشر ،قم ،ط،2
1979م.
* اللمعة الدمشقية :حممد بن مجال الدين العاملي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،2
1403هـ.
* القاموس احمليط :جمد الدين الفريوز أابدي ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2005 ،8م.
* خمتار الصحاح :زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،حتقيق محزة فتح هللا ،مؤسسة
الرسالة1994 ،م.
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