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 الرحيمن الرمح هللا بسم
 املقدمة

أسكتفرره، وأوكوب بكه الحمد هلل رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى، وأشكرره، و 
مككن شككرور أنرسككنا وسككيلاا أومالنككا، مككن ي ككد اهلل  ككل مفكك  لككه، ومككن يفكك    ككل 
 هادي له، وأش د أن ال إله إال هلل وأش د أن محمكدا  وبكده ورسكوله  ك ى اهلل وسك  

 ن، أما بعد:يوو ى آله و حبه أجمع و يه
  عنوان هبا البحث: طلق الحالض دراسة  ق ية مقارنة

 
 يار الموضوع:سـبب اخت

ه المسكككك]لة  طكككككلق بب كككك اسككككتن  ككككن الع ككككو  الشككككروية إبا مككككررا ككككن أ نككككا  در 
بك]ن طكلق الحكالض  الحالض[ أو إبا سل  ون ا أحد الع ما  يرون غالبكا  التكرجي 

يقع مع اإل   ويبررون ب]ن  ن هبه المس]لة خل ا  وأن اإلما  ابن تيمية وابن القي  
ى رونكه يتع كق بمسك]لة م مكة ت ك  غالكب النكا  إفكا ة إلكممن يكرون ب]نكه ال يقكع، 
وهبا ما د عنن وشوقنن إلى بحث هبه المس]لة وأس]  اهلل نظرا لتع ق ا برقه األسرة 
 أن أرون و قا ل  واب.

 
 الدراسات السابقة:

لقد تر   الع ما  رحم   اهلل و ى مسال  الطلق ومن كا الطكلق البكدون وهكو 
حالض واستو وا بركر األدلكة وبينكوا حرك  وقووكه الواقع خلف السنة ومنه طلق ال

وناقشكككوا المخكككالف وردوا و كككى أدلتكككه واوترافكككاته ومكككن هكككبه الم لركككاا رتكككب الرقكككه 
البكن حك   ومجمكوع  تكاو   ىالمقارن رالمفنن البن قدامة والمجموع ل نووي والمح 

شككيا اإلسككل  ابككن تيميككة ورتككب ابككن القككي  م كك : ت ككبيب السككنن و اد المعككاد ونيكك  
األوطار ل شورانن والرقه اإلسلمن وأدلته ل درتور: وهبة ال حي ن ورتاب الحيض 
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والنرا  رواية ودراية ألبن ومر دبيان الدبيان والحيض والنرا  واالستحافة وما 
 .بنا أحمد الظ ار ويةل باح ة را يتع ق ب ا من أحرا 

 ل راسككاننومن ككا رتككب الرقككه المبهبيككة: رالمبسككوط ل سرخسككن وبككدالع ال ككنالع 
مكككن والرم كككن والمقكككدماا البكككن رشكككد، ة ابكككن وابكككدين وشكككرو  المن كككا  ل  ي وحاشكككي

والبيككان والتح ككي  لككه والشككر  الممتككع البككن و يمككين ومن ككا مككا ألككف  ككن الطككلق 
وأحرامه م   رتاب نظا  الطلق  ن اإلسل  ألحمد شارر والطلق البدون وأ كره 

رتور: أحمككد و مككان فككمن مج ككة ر يككة  ككن العلقككاا ال وجيككة  دراسككة مقارنككة[ ل ككد
 أ و  الدين بجامعة اإلما  العدد األو .

 ث:ــة البحـــخط
 يترون البحث من مقدمة وتم يد و   ين وخاتمة.

: و ي ا سبب اختيار الموفوع والدراساا السكابقة  يكه وخطكة البحكث المقدمة
 ومن جه.

 : و يه  ل ة مباحث.التمهيد
 ق ومشروويته.تعريف الطل: المبحث األول
 : الحرمة من مشرووية الطلق وأحرامه.المبحث الثاني
 : تعريف الحيض ومدته.المبحث الثالث
 : أنواع الطلق و يه مبح ان:الفصل األول
 : الطلق السنن و رته.المبحث األول
 : الطلق البدون و رته.المبحث الثاني
 : طلق الحالض و يه خمسة مباحث:الفصل الثاني

 : حر  طلق الحالض.ألولالمبحث ا
 : برر من قا  بوقوع طلق الحالض ومن قا  ب]نه ال يقع.المبحث الثاني
 : برر أدلة من قا  ب]ن طلق الحالض يقع.المبحث الثالث
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: بركككر أدلكككة مكككن قكككا  بككك]ن طكككلق الحكككالض ال يقكككع ومناقشكككة المبحـــث الرابـــ 
 أدلت  .

 : الترجي  وأسبابه.المبحث الخامس
 نتالج البحث وتو ياا الباحث. : و ي االخاتمة

 ث:ــج البحـــمنه
 و و اآلياا القرآنية ببيان اس  السورة ورق  اآلية. -1
 و و األحاديث إلى أمارن ا األ  ية. -2

وركبل   و وا أقوا  األلمة األربعة إلى رتب   المعتمدة  ن مكباهب   -3
 م   من رتب  .غيره  من األلمة نق ا رل

ث باسكككت نا  ال كككحابة رفكككن اهلل ترجمكككا لجميكككع األوكككل   كككن البحككك -4
جماع المس مين و كى وكدالت  . و كن الترجمكة ابركر  ون   لش رت   وا 

 االس  والمولد والو اة والم لراا إن وجد.

وفكككككعا  كككككن آخكككككر البحكككككث   كككككر  ل يكككككاا ول حاديكككككث ول وكككككل   -5
 ول موفوواا.

 حاولا تجنب األخطا  النحوية واإلمللية قدر اإلمران. -6
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 :دـالتمهي

 ه  ل ة مباحث:و ي

 : تعريف الطلق ومشروويته.المبحث األول

 الحرمة من مشرووية الطلق وأحرامه. المبحث الثاني:

 تعريف الحيض ومدته ومدة الط ر. المبحث الثالث:
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 املبحث األول
 تعريف الطالق ومشروعيته

 
 : من َطَ َق يط ق و ى ودة معانن من ا:الطالق لغة

 أي سم ، ورج  ط ق ال سان. يقا : رُجٌ  طْ ق اليدين
أتكه تط يقكا  ويط ق الّطْ كق و كى وجكع الكوالدة، وأط كق األسكير خكّله، وط كق امر 

 .(1) ارق ا، وط قا هن َتْطُ ق بالف    ن طالق وطالقة أيفا
 

 .(2)الطلق شروا : ح ُّ قيد النرا 
 .(3)أو: ر ع قيد النرا 

 .(4)أو: ح  وقدة الت ويج
 ن الحا  أو المآ  ب رظ مخ وص أو ما يقو  وقي : ر ع قيد النرا  

 .(5)مقامه
 وجميع التعريراا بمعنى واحد.
 القـــروعية الطــمش

 
 الطلق مشروع بالرتاب والسنة واإلجماع.

                                 
 .396مختار الصحاح ص (1)
 .10/323المغني  (2)
 .9/87الدر المختار من الحاشية البن عابدين  (3)
 .12/5اري فتح الب (4)
 .3/279مغني المحتاج  (5)



 

 
994 

 أمككككككككا الرتككككككككاب   قككككككككو  اهلل سككككككككبحانه                 

         (1)ىكتعالككككككككككككككككككككككه ك، وقولكككككككككككككككككككككك                   

         (2). 

 .(3)"إنما الطلق لمن أخب بالساق" وأما السنة:   قوله 
وأما اإلجماع:  ]جمع النا  و ى جوا  الطلق والعبرة دالة و ى جوا ه  إنه 

 .(4)  النرا  مرسدة محفةربما  سدا الحا  بين ال وجين  ي ير بقا
 املبحث الثاني

 احلكمة من مشروعية الطالق وأحكامه
 

شرع اهلل النرا  إلقامكة الحيكاة ال وجيكة المسكتقرة المبنيكة و كى المحبكة والمكودة 
وراف ر  من ما  احبه وتح ي  ا  نس  وقفا  الوطر.لبين ال وجين وا 

با اخت ا هبه  ق ألحد ال وجين أو لم ال  و سدا النوايا بسبب سو  الخ اوا 
إلككى  يدالتككن تكك   بتنككا را الطبككاع أو سككا ا العشككرة بين مككا أو نحوهككا مككن األسككبا

الككبي ت ككعب معككه العشككرة ال وجيككة  ككإبا و كك  األمككر إلككى هككبه  رالشككقاق المسككتم
 .(5)الحا   قد شرع اهلل و  وج  رحمة بال وجين  رجا  بالطلق

 أحكام الطالق:
 ندوبا  أو جال ا .مها  أو واجبا  أو الطلق قد يرون حراما  أو مررو 

                                 
 .229سورة البقرة  (1)
 .1سورة الطالق  (2)
 باب طالق العبد. 2081، وابن ماجة 289-3/288رواه الدار قطني  (3)
 .10/323املغين  (4)
 .9/6874، والفقه اإلسالمي وأدلته 835أنظر: خمتصر الفقه اإلسالمي ص (5)
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أمككا الحككرا   ريمككا إبا رككان بككدويا ، وأمككا المرككروه  ريمككا إبا وقككع بفيككر سككبب مككع 
اسكككتقامة الحكككا ، وأمكككا الواجكككب  ركككن  كككور من ا:الشكككقاق إبا رأ  الحرمكككان بلككك ، 
ورككبل  إبا أبككى المككولن الريلككة، والمنككدوب  يمككا إبا رانككا غيككر وريرككة، والجككال  إبا 

 يريككككدها وال تطيككككب نرسكككه أن يتحمكككك  م ونت ككككا مكككن غيككككر ح ككككو  غككككرض ركككان ال
االسككتمتاع، ولسككو  خ ق ككا وسككو  وشككرت ا والتقككبر ب ككا مككن غيككر ح ككو  الفككرض 

 .(1)ب ا
 

 املبحث الثالث
 ضـــف احليــتعري

 
م در حكاض يقكا : حكاض السكي  إبا  كاض وحافكا الُسكُمَرُة  الحيض لغة:

 دم ا. إبا سا   مف ا وحافا المرأة: سا 
 لجمع ِحَيض والقيا  حيفاا.والمّرة حيفة وا

ــــاض: د  الحيفككككة والِحيَفككككة بالرسككككر: االسكككك  وِخْرقَككككة الحككككيض: هككككن  والِحَي
  فر ب ا المرأة وربل  المحيفة والجمع: الَمَحايض. تالِخرقة التن تسّ 

ألنكككه و كككف خكككاص وجكككا  حالفكككة أيفكككا  بنكككا   لكككه و كككى  والمـــرأة حـــا ض:
وحككوالض وجمككع الحككالض حالفككاا. وتحّيفككا  حافككا وجمككع الحككالض حككّيض

 .(2)المرأة قعدا ون ال لة أيا  حيف ا

                                 
 .324-10/323: ، املغين6-12/5انظر فتح الباري  (1)
 .2/341القاموس المحيط مادة "حيض"  -7/142لسان العرب مادة "حيض"  (2)
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 الحيض عند الفقهاء:
وّر ككه أ ككحاب المككباهب األربعككة بعككد تعريرككاا ولرن ككا متقاربككة  ككن الفالككب: 

هكو د  ينرفكه َرِحك  امكرأة سك يمة  -رحم   اهلل -أختار من ا ما ي ن: قا  األحناف
 .(1)ون دا  وِ َفر

: الحككككيض د  ي قيككككه رحكككك  معتككككاد حم  ككككا دون -رحم كككك  اهلل–المالريككككة وقككككا  
، وور كه الشكا عية: ب]نكه د  جّب ككة يخكر  مكن أق كى رحكك  المكرأة بعكد ب وغ ككا (2)والدة

. وقكككا  الحناب كككة: د  (3)و كككى سكككبي  ال كككحة مكككن غيكككر سكككبب  كككن أوقكككاا مع ومكككة
ى إبا ب فا طبيعة يخر  مع ال حة من غير سبب والدة من قعر الرح  يعتاد أن 

 .(4) ن أوقاا مع ومة
 دة الحيض:م

وما  يأق  مدة الحيض يو  ولي ة وند الشا عية والحناب ة وأر رها خمسة وشر 
 .(5)ب يالي ا

ويككر  الحنريككة أن أقكك  الحككيض  ل ككة أيككا  وليالي ككا ومككا نقككص وككن بلكك    ككو 
مالريكة ، ويكر  ال(6)ستحافكةحكيض وشكرة أيكا  وليالي كا وال الكد إإستحافة وأر كر ال

 .(7)أنه ال حّد ألق  الحيض بال مان
 مدة الطهر:

                                 
 .2/242حاشية ابن عابدين  (1)
 .1/168حاشية الدسوقي  (2)
 .1/108مغني المحتاج  (3)
 .1/200كشاف القناع  (4)
 .54، الروض المرب  2/392، الشرح الكبير 1/388، المغني 1/108مغني المحتاج  (5)
 .1/159فتح القدير  (6)
 .1/169حاشية الدسوقي  (7)
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أجمع الرق ا  و ى أنه ال حكّد ألر كر الط كر ألن المكرأة قكد ال تحكيض أ كل . 
تين خمسككة وشككر فكك ككر بككين حيطويككر  الحنريككة والمالريككة والشككا عية إلككى أن أقكك  

 يوما  ب يالي ا.
 .(1)شر يوما  وبهب الحناب ة إلى أن أق  الط ر بين الحيفتين  ل ة و

والط ككر مككن الحككيض يتحقككق ب]حككد أمككرين إمككا انقطككاع الككد  أو ر يككة الق ككة 
والمق كود بانقطكاع الكد  الجركاف بحيكث تخكر  الخرقكة غيكر م و كة بكد  أو رككدرة أو 
 كككررة  تركككون جا كككة مكككن رككك  بلككك  وال يفكككر ب   كككا بفيكككر بلككك  مكككن رطوبكككة الركككر . 

 .(2)آخر الحيضوالق ة: ما  أبيض يخر  من  ر  المرأة ي]تن  ن 

                                 
، مغنـــي 1/204، الخرشـــي عمـــر مختصـــر  خميـــل 1/40، بـــدا   الصـــنا   2/248حاشـــية ابـــن عابـــدين  (1)

 .1/203، كشاف القناع 1/109المحتاج 
 .1/144، شرح فتح القدير 1/58، منار السبيل 2/543، المجموع 1/171حاشية الدسوقي  (2)
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 الفصل األول
 القـــــواع الطــــأن

 
 :وفيه مبحثان
 : الطلق السنن و رتهالمبحث األول
 : الطلق البدون و رتهالمبحث الثاني

 



 

 
999 

 املبحث األول
 الطالق السني وصفته

 
وهو أن يط كق الك و  امرأتكه المكدخو  ب كا ط قكة واحكدة  كن ط كر لك  يجامع كا 

ولككه مراجعت ككا مككا دامككا  ككن العككدة وهككن  (2)د شككاهدين[ ويشكك  (1) يككه و اد البخككاري
  ل ة قرو .

 إبا انقفا العدة ول  يراجع ا ط قا وال تح  له إال بعقد وم ر جديدين 
ن راجع ا  ن العدة   ن  وجته.  وا 

ن ط ق ا  انية  يط ق ا رالط قة األولى  إن راجع ا  ن العدة   ن  وجته  وا 
ن ل  يراجع ا ط قا وال تح  له  إال بعقد وم ر جديدين.    إن ط ق ا ال ال ة وا 

رما سبق بانا منه وال تح  له حتى  تنر   وجا  غيره بنرا   حي  وهبا 
الطلق ب به ال رة وهبا الترتيب سنن من ج ة العدد وسنن من ج ة الوقا 
ن رانا  وجته ممن ال  وربل  طلق الحام  إن تبين حم  ا ط قة واحدة، وا 

 .(3)ا أي وقا شا تحيض راآليسة ط ق 

                                 
ولـدفي  بن إسماعيل بن إبـراهيم أبـو عبـدال البخـاري حبـر اوسـالم والحـاف  لحـديث رسـول الهو محمد  (1)

هـ ونشأ يتيمًا وكان حاد الذكاء، رحل في طمب الحديث وسم  من نحو ألـف شـيج جمـ  نحـو 194بخارى 
ــب الحــديث ولــه  600 ــه "الجــام  الصــحيح" الــذي هــو أوثــق كت ــار ممــا صــح منهــا كتاب ــف حــديث اخت أل

ــــوفر "ال ــــرد" ت ــــي 256تــــاريج" و"الضــــعفاء" و"األدب المف ــــا   -5/258هـــــ. الاألعــــالم لم ركم ــــذكرة الحف ت
 [.9/47تهذيب التهذيب  -2/122

 .1039ص 5252صحيح البخاري  (2)
 .9/6922، الفقه اوسالمي وأدلته 3/263، فقه السنة 10/323بتصرف من: المغني  (3)
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 املبحث الثاني
 الطالق البدعي وصفته

 
 وهو المخالف لمشرع وهو نوعان:

ر]ن يط ق ا  ن حكيض أو نركا  أو  كن ط كر جامع كا  بدعي في الوقت: -أ
 (1) يه ول  يتبين حم  ا وهبا الطلق حرا  ويقع رما سك]بين  كن بح كن إن شكا  اهلل

 و او ه آ   ويجب و يه أن يراجع ا.
ركك]ن يط ق ككا  ل ككا  بر مكة واحككدة وهككبا الطككلق محككر ،  عي فــي العــدد:بــد -ب

، (2)ر مة أو ر ماا  ن ط ر واحد ال يقع إال واحدة مكع اإل ك بولرن الطلق  ل ا  
  لحديث ابن وبا  رفكن اهلل ون مكا قكا : "ركان الطكلق و كى و كد رسكو  اهلل

ومكر: إن النكا  قكد وأبن برر وسنتين من خل ة ومر طلق ال لث واحكدة  قكا  
 .(3)استعج وا  ن أمر رانا ل    يه أناة   و أمفيناه و ي  ؟  ]مفاه و ي  "

                                 
 الفصل الثاني من هذا البحث. (1)
، مختصــر 269-3/265، فقــه الســنة 15-12/7، فــتح البــاري 328-10/325مــن: المغنــي  بتصــرف (2)

 .840الفقه اوسالمي 
 .587ص 1472صحيح مسمم حديث  (3)
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 الفصل الثاني 
 مباحث ةطالق احلائض وفيه مخس

 
 : حر  طلق الحالضالمبحث األول

برر من قكا  بوقكوع طكلق الحكالض ومكن قكا   المبحث الثاني:
 ب]نه ال يقع

 ب]ن طلق الحالض يقع. : برر أدلة من قا المبحث الثالث
برككر أدلككة مككن قككا  بكك]ن طككلق الحككالض ال يقككع  المبحــث الرابــ :

 ومناقشة أدلت  .
 : الترجي  وأسبابه.المبحث الخامس
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 املبحث األول
 ضـالق احلائـم طــحك

 
أجمكككع الرق كككا  و كككى أن طكككلق الحكككالض المكككدخو  ب كككا طكككلق بكككدون محكككر  

 وبل  ل تن: (1)مخالف ل سنة
أنه قا  لعبد اهلل بن ومر رفن اهلل ون ما حين  سو  اهلل رو  ون ر  -1

ط ككق امرأتككه  ككن حككا  الحيض:"يككا بككن ومككر مككا هرككبا أمككر  اهلل إنكك  قككد أخطكك]ا 
 .(2)السنة"
أن  ككككن طككككلق الحككككالض  ككككن حككككا  الحككككيض تطويكككك  العككككدة و ي ككككا ألن  -2

با ر محسكوبة مكن العكدة  تطكو  بكبل  العكدة وهككالحيفة التن وقع  ي ا الطلق غيك
                   ى: ك يه إفرار ب ا قا  تعال      

 (3). 

وقي : إن الن كن وكن الطكلق  كن الحكيض إنمكا هكو أمكر تعبكدي غيكر معقكو  
 .(4)المعنى

                                 
ــــن تيميــــة  17/77، المجمــــوع 6/16، المبســــوط 3/93بــــدا   الصــــنا    (1) ،  اد المعــــاد 17/40فتــــاوي اب

 .3/306، مغني المحتاج 5/225
 .4/31الطالق سنن لدار قطني كتاب (2)
 (.1سورة الطالق آية )(3)
، شــرح فــتح القــدير 8/237المغنــي  -3/307المغنــي المحتــاج  -6/7المبســوط  -3/93بــدا   الصــنا    (4)

3/473. 
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 املبحث الثاني
 ذكر من قال بوقوع طالق احلائض ومن قال بأنه ال يقع

 
وهككن حككالض أ كك  ووقككع طلقككه  ككن إبا ط ككق الرجكك  امرأتككه المككدخو  ب ككا 

 لكك  يخككالف  ككن بلكك  إال أهكك  البككدع  (2). قككا  ابككن وبككدالبر(1)قككو  وامككة أهكك  الع كك 
، (6)، والشكككككككا عية(5)، والمالريكككككككة(4)، وممكككككككن قكككككككا  بوقووكككككككه: الحنريكككككككة(3) والفكككككككل [
 .(7)والحناب ة

 (1)وابكككن القككككي  (9)واختكككاره ابكككن تيميككككة (8)وقيككك  ال يقكككع وهككككو مكككبهب الظاهريككككة
 .(2)شوراننوال

                                 
 .10/327، والمغني 18/220المجموع  (1)
لمحـدثين هــ مـن أجم ـة ا368يوسف بن عبدال بن محمد بن عبدالبر النمري الحاف  أبـو عمـر ولـد بقرطبـة  (2)

هـــ مــن تصــانيفه: 463والفقهــاء شــيج عممــاء األنــدلس مــمرث وأديــب مكثــر مــن التصــنيف تــوفر بشــاطبة 
اوســتذكار فــي شــرح مــذاهب عممــاء األمصــار والتمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانيد الالشــذرات 

 [.9/317األعالم  -3/314
 .10/469فتح البر  (3)
، إعــــالء الســــنن 3/24، شــــرح فــــتح القــــدير 4/388محــــيط البرهــــاني ، ال9/113حاشــــية ابــــن عابــــدين  (4)

11/140. 
 .2/411، تهذيب المدونة 5/87، النوادر وال يادات 2/422المدونة الكبرى  (5)
 .3/384، تحفة المحتاج 7/553، النجم الوهاج 10/79، البيان 18/220، المجموع1779األم من  (6)
ـــ  4/233، منتهـــر اورادات 10/327المغنـــي  (7) ، اونصـــاف 22/172، الشـــرح الكبيـــر 22/172،  المقن

 .3/463اوقناع  – 9/17، الفروع 22/172
 .1950مسالة  1751المحم ر ص  (8)
، وابن تيمية: هو أحمد بن عبـدالحميم بـن عبدالسـالم بـن تيميـة الحرانـي الدمشـقي 17/41مجموع الفتاوى  (9)

هــ وانتقـل بـه أبـوه إلـر دمشـق فنبـر واشـتهر، 661حـر ان  تقي الدين اومام شيج اوسالم. حنبمـي ولـد فـي
هـــ كــان داعيــة إصــالح فــي 728ســجن بمصــر مــرتين مــن أجــل فتــاواه وتــوفي بقمعــة دمشــق معــتقاًل ســنة 

مجمد وبيـان تمبـيس الجهميـة والسياسـة  35الدين آية في التفسير والعقا د واألصول من تصانيفه: فتاواه 
 [.14/135، البداية والنهاية 1/144، الدرر الكامنة 1/140الشرعية الاألعالم لم ركمي 
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 املبحث الثالث
 ذكر أدلة من قال بأن طالق احلائض يقع

 الجم ور و ى وقوع طلق الحالض ب]دلة وهن:استد  
 قولكككككككككككه تعكككككككككككالى  -1                    

     (3)وقولككككه (4)، وجككككه الداللككككة: أن هككككبا يعكككك  ركككك  طككككلق .

 تعالى                        

  (5)   ولككككك  يركككككّرق سكككككبحانه وتعكككككالى   كككككبه ومومكككككاا ال يجكككككو
 .(6)تخ ي  ا إاّل بنص من الرتاب أو السنة

ون وبداهلل بن ومكر رفكن اهلل ون مكا: أنكه ط كق  (7)ما رواه البخاري -2
  س]  ومر رسكو  اهلل  وهن حالض و ى و د رسو  اهللامرأته 

"مكره   يراجع كا  ك  ليمسكر ا حتكى تط كر  ون بل :  قكا  رسكو  اهلل
ن شككا  ط ككق قبكك  أن   كك  تحككيض  كك  تط ككر  كك  إن شككا  أمسكك  بعككد وا 

                                                                             
، وابــن القــيم: هــو محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد ال رعــي شــمس الــدين ولــد 5/227 اد المعــاد  (1)

هـ من أهل دمشق من أركان اوصالح الديني وأحد كبـار الفقهـاء تتممـذ عمـر ابـن تيميـة وانتصـر لـه 691
قد سجن معه بدمشق وله مملفـات كثيـرة منهـا: الطـرق الحكميـة ومفتـاح ولم يخرج عن شيء من أقواله و 

عــالم المــوقعين و اد المعــاد تــوفي  ، الــدرر الكامنــة 6/281هـــ الاألعــالم 751دار الســعادة والفروســية وا 
3/400.] 

، والشوكاني هـو: محمـد بـن عمـي بـن محمـد الشـوكاني فقيـه مجتهـد مـن كبـار عممـاء 8/165نيل االوطار  (2)
هــ ونشـأ بصـنعاء وولـي قضـاءها ومـات حاكمـًا بهـا 1173باليمن ولد بشوكان من خـوالن بـاليمن  صنعاء

رشــاد الفحــول فــي األصــول  مــن مصــنفاته نيــل األوطــار شــرح منتقــر االخبــار وفــتح القــدير فــي التفســير وا 
 [.2/214هـ الالبدر الطال   1250توفر 

 .229سورة البقرة  (3)
 .5/229 اد المعاد  (4)
 .230رة البق (5)
 .5/230 اد المعاد  (6)
 .13سبقت ترجمته في ص  (7)
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وأخرجككككه (1)يمكككك ،  ت كككك  العككككدة التككككن أمككككر اهلل أن تط ككككق ل ككككا النسككككا "
 .(3)ون ابن ومر أيفا   (2)مس  

ابكن ومكر بمراجعكة امرأتكه إب ط ق كا    اهللوجه الداللة من الحديث: أمكر رسكو 
حالفككا  والمراجعككة ال ترككون إال بعككد لكك و  الطككلق ولككو لكك  يرككن الطككلق  ككن الحككيض 
واقعككا  وال ال مككا  مككا قككا  لككه: راجع ككا ألن مككن لكك  يط ككق ولكك  يقككع و ي ككا طككلق ال يقككا  

 .(4) ي ا راجع ا
 .(6)ط يقهون ابن ومر قا : حسبا و ّن بت (5)ما رواه البخاري -3
أن مبهب ابن ومر رفكن اهلل ون مكا االوتكداد بكالطلق  كن الحكيض وهكو  -4

 تباوا  ل سنن وتحرجا  من مخالرت ا.إ احب الق ة وأو   النا  ب ا ومن أشده  
 واألدلة و ى أن ابن ومر ير  وقوع طلق الحالض ر يرة من ا:

يقكو : ط قكا  قا  سكمعا ابكن ومكر (8)ون يون  بن جبير (7)ما رواه مس   -أ
: "ليراجع ا  إبا  برر بل  له  قا  النبن  امرأتن وهن حالض  ]تى ومر النبن 

ل ككا؟ قككا : مككا يمنعككه  اط ككرا  ككإن شككا    يط ق ككا قككا :  ق ككا البككن ومككر: أ احتسككب
 .(11) مكككن غيكككر ر مكككة  مكككا يمنعكككه[ (10)ورواه البخكككاري (9)أرأيكككا إن وجككك  واسكككتحمق؟

                                 
 باب قوله تعالر  1039ص 5251صحيح البخاري رقم  (1)                       . 
هـ ورحل إلـر الشـام ومصـر والعـراق  204هو مسمم بن الحجاج القشيري من أ مة المحدثين ولد بنيسابور  (2)

هـــ أشــهر كتبــه "صــحيح 261طمــب الحــديث أخــذ عــن اومــام أحمــد وال م البخــاري وحــذا حــذوه تــوفر  فــي
مسمم: يمي صحيح البخاري من حيث الصحة ومن تصانيفه "المسند الكبير" والعمل وسـماالت أحمـد وأوهـام 

 [.8/118، واألعالم 2/150المحدثين التذكرة الحفا  
 يم طالق الحا ض.باب تحر  587ص 1471صحيح مسمم برقم  (3)
 باب طالق الحا ض. 1779، واألم ص5/230، و اد المعاد 10/469فتح البر  (4)
 .13سبقت ترجمته ص (5)
 .1039ص 5253صحيح البخاري  (6)
 .18سبقت ترجمته ص (7)
يـونس بــن جبيــر البــاهمي أبــو يــالب البصــري ثقــة مــن الثالثــة مــات بعــد التســعين وأوصــر أن يصــمي عميــه  (8)

 [.2/384لك رضي ال عنه التقريب التهذيب أنس بن ما
 .589ص 1471-10صحيح مسمم  (9)
 .13سبقت ترجمته ص (10)
 .1040ص 5258صحيح البخاري  (11)
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يا ب طلق بل  طلقا ؟ قا : نع ، أرأومر أيحس ب رظ:  ق ا البن (1)وأخرجه أحمد
 .(2)إن وج  واستحمق

لا ابن ومر ون ]قا : س (4)ون أن  بن سيرين (3)ومن ا ما أخرجه مس   -ب
 قككا    ككا وهكن حكالض  كبرر بلكك  لعمكر  كبرره ل نبكنتامرأتكه التكن ط قكا  قكا : ط ق

   ط قت ا لط رها. ق كا: قا :  راجعت ا  لط رها" مره   يراجع ا  إبا ط را   يط ق ا"
ن رنكككا وجككك ا ط يقكككة التكككن ط قكككا؟ قكككا : مكككا لكككن ال أ اوتككددا بت ككك  الت وتكككد ب كككا وا 

 .(5)واستحمقا
قككا : ط ككق ابككن ومككر امرأتككه واحككدة  (7)وككن الشككعبن (6)مككا رواه الككدار قطنككن -5

أن يراجع ككا  كك  يسككتقب   ه كك]خبره،  كك]مر  وهككن حككالض  ككانط ق ومككر إلككى رسككو  اهلل
 .(8)مرة   ا وتحتسب ب به التط يقة التن طّ ق أو الطلق  ن ودت

                                 
هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدال من بنـي ذهـل بـن شـيبان مـن قبيمـة بكـر بـن وا ـل، إمـام  (1)

ــد ببغــداد ســنة  المــذهب الحنبمــي وأحــد ا مــة الفقــه األربعــة أصــمه هـــ امــتحن فــي أيــام 164مــن مــرو، ول
المأمون والمعتصم ليقول بخمـق القـرآن فـأبر وأ هـر ال عمـر يديـه مـذهب أهـل السـنة ولمـا تـوفي الواثـق 
وولي المتوكـل أكـرم أحمـد ومكـث مـدة ال يـولي أحـدًا إال بمشـورته لـه المسـند والمسـا ل وفضـا ل الصـحابة 

 [.343-10/325لبداية والنهاية ا -1/192هـ الاألعالم 241توفي 
 .405-404ص  5025مسند اومام أحمد  (2)
 .18سبقت ترجمته ص (3)
أنس بن سيرين األنصاري أبو موسر وقيل أبو حم ة وقيل أبو عبدال البصري أخو محمـد ثقـة مـن الطبقـة  (4)

 [.1/84هـ التقريب التهذيب 120وقيل  118الثالثة مات سنة 
 .11/1471صحيح مسمم (5)
هــو عمــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن النعمــان الــدار قطنــي أبــو الحســن مــن أهــل بغــداد وكــان أحــد   (6)

الحفا  المكثرين انتهر إليه عمـم األثـر والمعرفـة بعمـل الحـديث وأسـماء الرجـال وأحـوال الـرواة مـ  الصـدق 
هــ الاألنسـاب 385سـنة هــ ومـات 306واألمانة والعدالة وصحة االعتقاد كما اشـتهر بالفصـاحة ولـد سـنة 

5/245-247.] 
هـــ ونشــأ 19هــو عــامر بــن شــراحيل الشــعبي. أصــمه مــن حميــر منســوب إلــر الشــعب "شــعب همــدان" ولــد   (7)

بالكوفة وهو رواية فقيه من كبار التابعين  اشتهر بحف ه كـان ضـ يل الجسـم أخـذ عنـه أبـو حنيفـة وييـره 
فكـان نديمـه وسـميره أرسـمه سـفيرًا فـي سـفارة إلـر  وهو ثقة عند أهل الحديث اتصل بعبد الممك بـن مـروان

-1/74هــالتذكرة الحفـا  103ممك الروم خرج م  ابـن األشـعث فممـا قـدر عميـه الحجـاج عفـا عنـه تـوفي 
 [.5/69، تهذيب التهذيب 9/49البداية والنهاية 

 كتاب الطالق والخم  واويالء وييره. 264ص 3مج  3854رواه الدار قطني برقم  (8)
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هككككبا إسككككناد  ككككحي  رجالككككه  قككككاا و ككككى شككككرط  - رحمككككه اهلل –(1)قككككا  األلبككككانن
 .(2)الشيخين

 املبحث الرابع
 ذكر أدلة من قال بأن طالق احلائض ال يقع ومناقشة أدلتهم

 القككرآن الرككري  قككا  تعككالى: مككن  -1                 

   (3). ولكك  يككرد إال المكك]بون  ككد  و ككى أن مككا  رحمككه اهلل: (4)قككا  الشككورانن
 .(5)وداه لي  بطلق

: ومع ككو  أنككه إنمككا أراد الطككلق المكك]بون  يككه وهككو الطككلق (6)وقككا  ابككن القككي 
وع ل عكككدة  كككد  و كككى أن مكككا وكككداه لكككي  مكككن الطكككلق  إنكككه ح كككر الطكككلق المشكككر 

 .(7)الم]بون  يه البي يم   به الرجعة  ن مرتين  ل يرون ما وداه طلقا  
داللة و كى وكد  وقكوع  ب]ن هبه إرشاداا لما هو أ ف  ولي   ي ا والجواب عنه:
 .(8)لمقرر  ن السنة وقوع الطلق مع مخالرة هبه اإلرشادااالطلق ب  ا

بكن أنه سكمع وبكدالرحمن  (1)ون أبن ال بير (9)واستدلوا بما رواه أبو داود -2
يسككمع قكا : ريككف تكر   ككن رجك  ط ككق  (3)يسك]  ابككن ومكر وأبككو ال بيكر (2)بكن أيمككن

                                 
م ودرس 1914و محمـد ناصـر الـدين بـن نـوح نجـاتي األلبـاني ولـد فـي مدينـة أشـقودرة فـي ألبانيـا عـام ه  (1)

عمر والده الـذي كـان عالمـًا بالمـذهب الحنفـي ثـم أكـب عمـر دراسـة الحـديث وتخريجـه ولـه فـي ذلـك إرواء 
 تصرف[.ب 7-1هـ الحياة األلباني، ص1421الغميل والسمسمة الصحيحة والسمسمة الضعيفة توفر عام 

 .7/131إرواء الغميل  (2)
 .229سورة البقرة  (3)
 .17سبقت ترجمته ص (4)
 .8/166نيل االوطار  (5)
 .17سبقت ترجمته ص (6)
 .5/225 اد المعاد  (7)
 .9/6925والفقه اوسالمي وأدلته  2/960الحيض والنفاس  (8)
ان مـن ا مـة الحـديث رحـل فـي هــ كـ202هو سميمان بـن األشـعث بـن بشـير ا دي مـن سجسـتان ولـد سـنة  (9)

( حديث من نصف مميون حديث يرويها. معـدود مـن كبـار أصـحاب اومـام 4800طمبه واختار في كتابه )
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وهن حكالض.  امرأتهق وبداهلل بن ومر رفن اهلل ون ما  امرأته حالفا ؟ قا : ط
قكا  وبككداهلل:  رّدهكا و ككّن ولك  يرهككا شككيلا  وقكا : إبا ط ككرا   يط كق أو ليمسكك  قككا  

يككككا أي ككككا النبككككن إبا ط قككككت  النسككككا   ط قككككوهن  ككككن ُقُبككككِ  ) ابككككن ومككككر: وقككككرأ النبككككن
 .(4)ودت ن(

وو مككان وابككن ومككر وابككن وبككا  وأبككن بككن رعككب  وهككبه قككرا ة قرأهككا النبككن
 .(5)وجابر رفن اهلل ون  

: رو  هكبا الحكديث وكن ابكن ومكر يكون  بكن (6)قكا  أبكو داود والجواب عنه:
 (11)وأبكو ال بيكر (10)بكن أسك   و يكد (9)وسكعيد بكن جبيكر (8)وأنك  بكن سكيرين (7)جبير

                                                                             
هـــ مــن مصــنفاته: المراســيل والبعــث الاألعــالم 275أحمــد، انتقــل إلــر البصــرة لكــي ينشــر الحــديث تــوفر 

3/182.] 
ال بيـر المكـي صـدوق إال أنـه يـدلس مـن الرابعـة مـات هو محمد بن مسمم بـن تَـُدر س األسـدي مـوالهم، أبـو  (1)

 [.2/207هـ التقريب التهذيب 126سنة 
هـو عبــدالرحمن بــن أيمــن مــولر أيمـن قــال فــي التقريــب ال بــأس بــه مـن الثالثــة. وقــال فــي تهــذيب الكمــال:  (2)

عبـــدالرحمن بـــن أيمـــن مـــولر أيمـــن القرشـــي المخ ومـــي المكـــي ويقـــال مـــولر عـــروة واألول أصـــحالتقريب 
 [.16/539تهذيب الكمال  -1/473التهذيب 

 سبقت ترجمته آنفًا. (3)
 .315ص 2185سنن أبي داود  (4)
 .9/498معجم القراءات  (5)
 .22سبقت ترجمته ص (6)
 .19سبقت ترجمته ص (7)
 .20سبقت ترجمته ص(8)
ن عبـاس وأنـس هو سعيد بن جبير بن هشام األسدي الوالبي مـوالهم كـوفي مـن كبـار التـابعين أخـذ عـن ابـ (9)

هــ 95وييرهما مـن الصـحابة خـرج عمـر  األمـويين مـ  ابـن األشـعث ف فـر بـه الحجـاج فقتمـه صـبرًا سـنة 
 [.4/11التهذيب التهذيب 

هــو  يــد بــن أســمم العــد وي بــالوالء مــولر عمــر بــن الخطــاب كانــت لــه حمقــة بالمســجد النبــوي وكــان فقيهــًا  (10)
تــذكرة الحفــا   -3/395هـــالتهذيب التهــذيب 136قــة تــوفر عالمــًا بتفســير القــرآن الكــريم كثيــر الحــديث ث

1/124.] 
 .  22سبقت ترجمته ص (11)
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أمكككره أن يراجع كككا حتكككى  معنكككاه  ر  ككك : أن النبكككن (2)وكككن أبكككن والككك  (1)ومن كككور
ن شا  أمس .  تط ر    إن شا  ط ق وا 
وكن ابكن ومكر، وأمكا روايكة  (4)وكن سكال  (3)وربل  رواه محمد بكن وبكدالرحمن

 جع كا حتككىأمككره أن يرا وككن ابكن ومككر أن النبكن (7)ونكا ع (6)وكن سككال  (5)ال هكري
 تط ر    إن شا  ط ق أو أمس . تط ر    تحيض   

وكككن ابكككن ومكككر نحكككو روايكككة  (9)وكككن الحسكككن (8)سكككانناوكككن وطكككا  الخر  وروي
 .(4()3)واألحاديث ر  ا و ى خلف ما قا  أبو ال بير (2)وال هري (1)نا ع

                                 
هو منصور بن المعتمر بن عبدال السممي الكوفي ثقة ثبت وكان ال يـدلس مـن طبقـة األعمـت مـات سـنة  (1)

 [.277-2/276هـ الالتقريب 132
ولـم يـره وروى عـن أبـي بكـر وعمـر  لنبـيهو شقيق بن سممه األسدي الكوفي مـن كبـار التـابعين أدرك ا  (2)

وعثمــان وعمــي وابــن مســعود وييــرهم وروى عنــه األعمــت وحصــين بــن عبــدالرحمن وســعيد بــن مســروق 
هــ وقيـل ييـر ذلكالتهـذيب 82الثوري وييرهم قال ابـن سـعد )كـان ثقـة كثيـر الحـديث( تـوفي بالكوفـة سـنة 

 [.4/361التهذيب 
رشــي مــولر آل طمحــة كــوفي ثقــة مــن السادســة التقريــب التهــذيب هــو محمــد بــن عبــدالرحمن بــن عبيــد الق (3)

2/184.] 
سالم بن عبدال بن عمر بـن الخطـاب أبـو عمـر ويقـال أبـو عبـدال العـدوي المـدني تـابعي ثقـة أحـد فقهـاء  (4)

هــ التهــذيب 106المدينـة السـبعة كــان كثيـر الحــديث روى عـن أبيـه وأبــي هريـرة وأبــي رافـ  وييـرهم تــوفر 
 [.3/114األعالم  -3/436التهذيب 

ال هــري: هــو محمــد بــن مســمم بــن عبــدال بــن شــهاب مــن بنــي  هــرة مــن قــريت تــابعي مــن كبــار الحفــا   (5)
هـ مدني سكن الشام هو أول مـن دون األحاديـث النبويـة ودون معهـا فقـه الصـحابة أخـذ 58والفقهاء ولد 

تـذكرة  -9/445ذيب التهـذيب هــ التهـ124عن بعض الصـحابة وأخـذ عنـه مالـك بـن أنـس وطبقتـه تـوفر 
 [.317-7األعالم  -1/102الحفا  

 سبقت ترجمته. (6)
ناف  المدني أبو عبدال مولر عبـدال بـن عمـر بـن الخطـاب رضـي ال عنهمـا مـن أ مـة التـابعين بالمدينـة  (7)

قـًا ديممي األصل مجهول النسب أصابه ابن عمر صغيرًا في بعـض مغا يـه كـان عالمـة فـي فقـه الـدين متف
عمر رياسته أرسمه عمر بن عبدالع ي  إلر مصر ليعمم أهمها السنن كان كثيـر الروايـة لمحـديث وال يعـرف 

 [.2/150وفيات األعيان   -10/412هـالتهذيب التهذيب 117له خطأ في جمي  ما رواه توفر 
كثيــرًا ويرســل  عطــاء بــن أبــي مســمم أبــو عثمــان الخراســاني واســم أبيــه ميســرة وقيــل عبــدال صــدوق َيِهــم (8)

 [.2/23هـ التقريب التهذيب 135ويدلس من الخامسة مات سنة 
هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي كان أبوه يسار من سبي ميسان ومولر لـبعض األنصـار ولـد  (9)

هـ وكانت أمه ترض  ألم سممة رأى بعض الصحابة وسم  من قميل منهم كـان شـجاعًا جمـياًل 21بالمدينة 
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: قولككه  ككن هككبا الحككديث ولكك  يرهككا شككيلا  منرككر وككن ابككن (5)وقككا  ابككن وبككدالبر
ررنا ونه أنه اوتد ب ا ول  يق ه أحد ونه غير أبن ال بير وقد رواه ونكه ومر لما ب

 . يكه م  كه جماوة جّ ة     يق  بل  واحد من   وأبو ال بير لي  بحجة  يمكا خالركه
ولك   -واهلل أو ك –بخلف من هو أ بكا منكه؟ ولكو  ك  لركان معنكاه ونكدي  ريف 

يرن طلقه ل كا و كى سكنة اهلل وسكنة يرها شيلا  أي: ول  يرها شيلا  مستقيما  ألنه ل  
رسوله، هكبا أولكى المعكانن ب كبه ال رظكة إن  كحا ورك  مكن رو  هكبا الخبكر مكن 

 .(6)الحراظ ل  يبرروا بل . أ.هك
حدي ا  أنرر من هكبا  (8): قا  أه  الحديث ل  يرو أبو ال بير(7)وقا  الخطابن

جعكة أو: لك  يرهكا شكيلا  وقد يحتم  أن يركون معنكاه: ولك  يرهكا شكيلا  تحكر  معكه المرا
ن ران ال ما له مع الرراهة  .(9)جال ا   ن السنة مافيا   ن االختيار، وا 

                                                                             
فصيحًا عالمًا شهد له أنس بن مالك وييره وكان إمام أهل البصرة ولـي القضـاء بالبصـرة أيـام عمـر  ناسكاً 

 [.2/242األعالم  -271-2/263هـالتهذيب التهذيب 110بن عبدالع ي  ثم استعفر توفر 
 .23سبقت ترجمته ص (1)
 .23سبقت ترجمته ص (2)
 .22سبقت ترجمته ص (3)
 .316ص 2185سنن أبي داود  (4)
 .17سبقت ترجمته ص (5)
 .10/474التمهيد من فتح البر  (6)
هـــ مــن نســل  يــد بــن 319هــو َحُمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الب ُســتي أبــو ســميمان مــن أهــل كابــل ولــد ســنة  (7)

الخطاب فقيه محد ث قال فيه السمعاني: إمام من أ مة السنة من تآليفه معالم السنن فـي شـرح سـنن أبـي 
 [.1/166هـالمعجم المملفين 388لغنية توفر داود ويريب الحديث وا

 .22سبقت ترجمته ص (8)
 .3/97معالم السنن  (9)
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مولى ابن ومر ون ابن ومر أنه قا   (2)ون نا ع (1)ما أخرجه ابن ح   -3
 .(3) ن الرج  يط ق امرأته وهن حالض. قا  ابن ومر: ال يعتّد لبل 

: ب]نه يجكاب ون كا م ك  مكا أجيكب (4)والجوب ونه: ما برره الحا ظ ابن حجر
 .(5)و ى  يادة أبن ال بير

ونككه  ككالن ن يقتفككن  سككاد المن ككن ونككه  قككالوا: وألنككه طككلق محككر  من ككن -4
 .(6)والم]بون  يه من ج ة ال حة والرساد

: هبا قيا   ن معارفكة الكنص وهكو (7)والجواب ونه: قا  الحا ظ ابن حجر
 .(8) اسد االوتبار

                                 
هــ كانـت البـن 384هو عمي بن أحمد بن سعيد بن ح م ال اهري أبو محمد. عالم األندلس في عصره ولـد  (1)

ام مــن الكتــاب حــ م الــو ارة وتــدبير المممكــة فانصــرف عنهــا إلــر التــأليف كــان فقيهــًا حاف ــًا يســتنبط األحكــ
هـــ مــن تصــانيفه 456والســنة عمــر طريقــة أهــل ال ــاهر طــارده الممــوك حتــر تــوفي مبعــدًا عــن بمــده ســنة 

ــر فــي الفقــه واوحكــام فــي أصــول األحكــام فــي أصــول الفقــه وطــوق الحمامــة فــي األدب الاألعــالم  المحم 
5/59.] 

 .  23سبقت ترجمته ص (2)
 .1752ص 1950المحمر كتاب الطالق مسألة  (3)
هو أحمد بن عمي بن محمد شـهاب الـدين أبـو الفضـل الكنـاني العسـقالني المصـري المولـد والمنشـأ والوفـاة  (4)

هــ الشـهير بـابن حجـر نسـبة إلـر آل حجـر قـوم يسـكنون بـبالد الجريـد وأرضـهم قـابس فـي 773ولد سنة 
ــة الرجــال والعــ ــه معرف ــار الشــافعية كــان محــدثًا فقيهــًا ممرخــًا انتهــر إلي ــونس مــن كب ــا ل وعمــل ت الي والن

األحاديــث تصــدى لنشــر الحــديث وتــولر مشــيخة البيبرســية ون رهــا واوفتــاء بــدار العــدل والخطابــة بــاأل هر 
ــث  وتــولي القضــاء مــن تصــانيفه فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري وتمخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحادي

 [.7/370شذرات الذهب  -1/87هـ الالبدر الطال  852الرافعي الكبير توفر 
 .12/19فتح الباري  (5)
 .5/224 اد المعاد  (6)
 سبقت ترجمته آنفًا. (7)
 .12/20فتح الباري  (8)
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وما  التن يتقرب ب ا : قد و منا أن الطلق لي  من األ(1)وقا  ابن وبدالبر
نما هكو  وا  و كمة  ي كا حكق  إلى اهلل و  وج   ل تقع إال و ى حسب سنت ا وا 
ن أوقعككه و ككى غيككر  آلدمككن  ريرمككا أوقعككه وقككع  ككإن أوقعككه لسككنة ُهككِدي ولكك  يكك]  ، وا 

المطيككع  بلكك  أ كك  ول مككه بلكك ، ومحككا  أن ي كك   المطيككع وال ي كك   العا ككن ولككو لكك  
الموقككع لككه و ككى سككنته ولكك  ي كك   العا ككن لرككان العا ككن أخككف حككاال  مككن المطيككع 

 .(2)أ.هك
: أن األلرككاظ قككد افككطربا وككن ابككن ومككر  ككن بلكك  (3)مككا برككره ابككن القككي  -5

افطرابا  شديدا  ور  ا  حيحة ونه وهبا يد  و ى أنه ل  يرن ونده نص  كري  
با نظرنا إلى مبهب اون رسو  اهلل  ن وقوع ت   الط قة واالوتد ن ومر  باد ب ا وا 

و تككككواه وجككككدناه  ككككريحا   ككككن بلكككك   قككككد اجتمككككع  ككككري  روايتككككه و تككككواه و ككككى وككككد  
 .(4)االوتداد

ومكا  (6)قكا : وغرك  رحمكه اهلل -رحمكه اهلل– (5)والجواب ونه: ما برره الحكا ظ
و كى و كاق مكا رو  سكعيد بكن  (7) با  ن  حي  مس   من رواية أن  بن سكيرين

ن بولرظه  س]لا ا إنما راجع ا  ن  من النبن و ن سياقه ما يشعر ب]نه (8)جبير
  كا وهكن حكالض  كبرر بلك  ومكر ل نبكنتالتكن ط كق  قكا : ط ق ومكر وكن امرأتكه

 قا : مره   يراجع ا  إبا ط را   يط ق ا لط رها قا :  راجعت ا  ك  ط ق كا لط رهكا 

                                 
 .17سبقت ترجمته ص (1)
 .10/470فتح البر  (2)
 .17سبقت ترجمته ص (3)
 .5/236 اد المعاد  (4)
 .25الحاف  ابن حجر سبقت ترجمته ص (5)
 يقصد اومام ابن القيم. (6)
 .20سبقت ترجمته ص (7)
 .23سبقت ترجمته ص (8)
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ن رنككا  ق كا:  اوتكددا بت ك  التط يقكة وهكن حككالض؟  قكا : مكا لكن ال أوتكد ب كا وا 
 .(1)وج ا واستحمقا[

 ككن حككديث البككاب  ورككان وبككداهلل بككن ومككر  (3)أيفككا  وككن سككال  (2)وونككد مسكك  
 .](4)ط ق ا تط يقة  حسبا من طلق ا  راجع ا رما أمره رسو  اهلل

 ولككه  ككن روايككة قككا  ابككن ومر:  راجعت ككا وحسككبا ل ككا التط يقككة التككن ط قت ككا[

(5()6). 
، (7):  من وم  ومل  لي  و يه أمرنكا   كو رّد[ديث النبن استدلوا بحو  -6

 .(8)والطلق المحر  لي  و يه أمر اهلل ورسوله   و مردود
ب]ن المردود هو ما ركان بسكبب مخالركة رركن أو شكرط مكن أرركان أو  ونوقش:

شروط العم  وأما المخالرة بسبب تطوي  العدة أو ود  وجود الحاجة إلى الطلق 
 .(9)ررنا  أو شرطا  ل طلق  ل تستوجب الرد وود  وقوع الطلق   ي  أحدهما

 املبحث اخلامس 
 ببهــــح وسـالرتجي

 
أن طلق الحالض يقع والقكال ون ب]نكه ال يقكع لكي  ونكده  مكن األدلكة   الراج

المر ووككككة إال حككككديث أبككككن ال بيككككر وككككن ابككككن ومككككر ويعارفككككه  ل ككككة مككككن الحرككككاظ 
الشككعبن وسككعيد بككن جبيككر وككن ابككن ومككر وابككن  األفككبط منككه بوقككوع الطككلق مككن  
                                 

 باب تحريم طالق الحا ض بغير رضاها. 589ص 11/1471صحيح مسمم  (1)
 .18سبقت ترجمته ص (2)
 .23سبقت ترجمته ص (3)
 .588ص 4/1471صحيح مسمم  (4)
 المصدر السابق. (5)
 .12/20فتح الباري  (6)
 .1718وصحيح مسمم في األقضية  2697صحيح البخاري كتاب الصمح  (7)
 .8/166ونيل األوطار  17/59مجموع الفتاوى  (8)
 .9/6924الفقه اوسالمي وأدلته  (9)
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وككن نككا ع وككن ابككن ومككر ورككبل  غيككره  ممككن رووه موقو ككا  وككن ابككن  (1)أبككن بلككب
 ومر من   سال  ونا ع وأن  بن سيرين.

البككر وغيرهمككا بتكك]ويلا  ككحيحة   ظ وابككن وبككداروايككة أبككن ال بيككر الحكك وأو ُ 
ألنككه ال إومككا  ل عقكك  أمككا  رمككا بينككا. ومككا اسككتدلوا و يككه مككن العقكك   مككردود أيفككا  

 النص. واهلل أو  .

                                 
هو محمـد بـن عبـدالرحمن بـن المغيـرة بـن الحـارث بـن أبـي ذ ـب القرشـي العـامري أبـو الحـارث المـدني ثقـة  (1)

 [.2/184هـ الالتقريب 159وقيل  158فقيه فاضل من السابعة مات سنة 
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 ةـــاخلامت
 

وخل كككككة أدلكككككت    - رحم ككككك  اهلل –وبعكككككد..   كككككبه خل كككككة أقكككككوا  الرق كككككا  
إلككى نتككالج وتو ككياا  البحككثة إليكك  أخككن القككارن ويمرككن أن أخككر  ب ككبا مفككموم
 وهن:
 أن الطلق أ  ه مشروع بالرتاب والسنة واإلجماع. -1
ألحركا  التر يريكة الخمسكة  قكد يركون: واجبكا  أن الطلق تنطبق و يه ا -2

أو منككدوبا  أو مباحككا  رمككا أنككه قككد يرككون مرروهككا  أو حرامككا   ككن مككواطن 
 بينت ا.

أن الحيض د  طبيعة وجب ة يخر  من الرح   ن أوقاا مع ومكة مكع  -3
 ال حة من غير سبب والدة يعتاد األن ى  ن أوقاا مع ومة.

سكتة  هأق  مدة الحيض يو  ولي ة وأر كره خمسكة وشكر يومكا  ومتوسكط -4
 أيا  وأق  الط ر بين الحيفتين  ل ة وشر يوما .أو سبعة 

الطلق السنن: أن يط ق ال و  امرأته المدخو  ب ا ط قة واحكدة  كن  -5
 ر ل  يجامع ا  يه وله مراجعت كا مكا دامكا  كن العكدة  وهكن  ل كة ط

 قرو .

ا أن يركككون بكككدون  كككن الوقكككا رككك]ن يط ق كككا  كككن الطكككلق البكككدون: إمككك -6
مككا أن يرككون بككدون  ككن  حككيض أو نرككا  وهككبا  النككوع يحككر  ويقككع. وا 
العدد ر]ن يط ق ا  ل ا  بر مة واحدة  ن وقا واحد وهكبا النكوع يحكر  

 لرنه يقع واحدة  قط.

 أجمع الرق ا  رحم   اهلل و ى تحري  طلق الحالض. -7

الحكالض ال يقكع هكن روايكة  سبب اإلشرا  ونكد مكن يكر  بك]ن طكلق -8
 أبن ال بير رحمه اهلل ون ابن ومر   رّدها و ُن ول  يرها شيلا [.

أن رواية أبن ال بير يحر   ي ا بالشبوب ألنه خالف ال قاا البين هك   -9
 أو  ق منه.
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خككوانن ط بككة الع كك  والقفككاة بكك]ال يتسككاه ون  ككن األمككر ألن إأو ككن  -10
مككة ومع ككو  بالفككرورة مككا لة متع قككة باسككتحل   ككرو  محر ]هككبه المسكك

 ن بل  من  ساد ربير و ى أه  الع   تحرير مسال  الخلف بعيكدا  
 ون التع ب والجمود.

 رب  ربِّ الع ة وما ي رون وسل  و ى المرس ين والحمد هلل رب العالمين سبحان
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