


  
  
  
  

  
وعلى  ،والصالة والسالم على خامت املرسلني، احلمد هللا رب العاملني

وبعد ،تبعهم بإحسان إىل يوم الديناعلى من ، ور امليامنيأصحابه الغ:   
، الشرععلى خالف  الطَّالقكثر و ،الق يف هذه األيامفقد كثر الطَّ

وهذا ، حائضطالق الرجل زوجته وهي  للشرع:املخالف  الطَّالقومن 
وليس ، العلماءة وإمجاع م بالكتاب والسنحمرطالق  الطَّالقالنوع من 

  .بني أهل العلم نزاع يف حترميه

 



  يف احليض الطَّالقأدلة حترمي 
  

} الْعدةَ وأَحصوا لعدتهِن فَطَلِّقُوهن النساَء طَلَّقْتم إِذَا النبِي أَيها يا{ :أما الكتاب فقد قال تعاىل
قوهن أن تطلقوا نساءكم فطلِّ -أنت واملؤمنون  -يا أيها النيب إذا أردمت  :أي ؛]1: الطالق[

احفظوا العدة؛ لتعلموا و - أو يف محل ظاهر، هر مل يقع فيه مجاعأي يف طُ -مستقبالت لعدن 
  .1وقت الرجعة إن أردمت أن تراجعوهن

[لعدتهِن فَطَلِّقُوهن{ :عن ابن عباس يف قوله تعاىلو قال: ال يطلقها وهي  ،]1: الطالق} 
  .2ها تطليقةًقْولكن: تتركها حىت إذا حاضت وطهرت طلِّ، هر قد جامعها فيهوال يف طُ ،حائض

 ،على أربعة وجوه: وجهان حالل الطَّالق(ا: أيض - مارضي اهللا عنه -وقال ابن عباس 
، مستبينا محلهاالً أو يطلقها حام، فأما احلالل: فأن يطلقها طاهرا من غري مجاع ؛ووجهان حرام

أو يطلقها حني جيامعها ال يدري أيشتمل الرحم على ولد أم ، وأما احلرام: فأن يطلقها حائضا
 .3؟)ال

على عهد ، أنه طلق امرأته وهي حائض :- رضي اهللا عنهما -هللا بن عمر عبداعن وأما السنة ف
صلى رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب فسأل عمرصلى اهللا عليه وسلم، رسول اهللا 

مث ليمسكها ، ه فلرياجعهارم(( صلى اهللا عليه وسلم:فقال رسول اهللا ، عن ذلك اهللا عليه وسلم
دة فتلك الع، وإن شاء طلق قبل أن ميس، مث إن شاء أمسك بعد، مث حتيض مث تطهر، حىت تطهر

أو ، وهذا دليل على أنه ال حيل له أن يطلقها وهي حائض، 4))اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء
 -  يف الطهر تطليقهامث ، املراجعةاألمر بإمساكها بعد ف ،5 إال إن تبني محلها، يف طهر وطئ فيه

  .على أنه ال حيل له أن يطلقها يف احليض دليلٌ
ه فلرياجعها حىت حتيض حيضةً رم((مث قال: صلى اهللا عليه وسلم، ظ رسول اهللا فتغي :ويف رواية

فليطلقها طاهرا من ، فإن بدا له أن يطلقها، أخرى مستقبلةً سوى حيضتها اليت طلقها فيها
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ظ يتغي صلى اهللا عليه وسلمالنيب ، و6))للعدة كما أمر اهللا الطَّالقفذلك ، حيضتها قبل أن ميسها
  .يف احليض حرام الطَّالقفدل أن  ؛من ارتكاب احلرام

  :وأما اإلمجاع
يف احليض مكروه ملن  الطَّالقوأمجع العلماء على أن (: -رمحه اهللا  -لرب عبداابن  قالفقد 
والدليل على ذلك من أخبار اآلحاد  ،ن فعله مل يطلق للعدة اليت أمر اهللا تعاىلوأن م ،أوقعه

  .7)بن عمر حني فعل ذلكاعلى  عليه وسلمصلى اهللا رسول اهللا  ظُتغي العدولِ
أي غري احلامل  -ة على حترمي طالق احلائض احلائل أمجعت األم( :-رمحه اهللا  - النوويوقال 

  .8 )بغري رضاها -
، جامعها فيهطُهر  أو يف، يف احليض الطَّالقف، وأما احملظور": -رمحه اهللا  -وقال ابن قدامة 

ألن املطلق  ؛ويسمى طالق البدعة، األمصار وكل األعصار على حترميهأمجع العلماء يف مجيع 
 ،]1: الطالق} [لعدتهِن فَطَلِّقُوهن{ :قال اهللا تعاىل ؛ك أمر اهللا تعاىل ورسولهوتر ،ف السنةخالَ

فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق ، إن شاء طلق قبل أن ميس(( :صلى اهللا عليه وسلموقال النيب 
  .10"9))ا النساءهل
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  ؟هل كل طالق يف احليض حرام
 ؟فهل كل طالق يف احليض حرام ،يف احليض حرام ال جيوز الطَّالقوبعد أن علمنا أن 

ما  يف احليض الطَّالقمن حترمي  يستثىنإذ  ا؛فليس كل طالق يف احليض حرام ،ال :واجلواب
  :يلي

ألنه ال  ؛فال بأس أن يطلقها وهي حائض ،أو ميسها، قبل أن خيلو ا الطَّالقاألول: إذا كان 
  .]1: الطالق} [لعدتهِن فَطَلِّقُوهن{فال يكون طالقها خمالفًا لقوله تعاىل: ، عدة عليها

مثل أن يكون بني  ،س أن يطلقها وهي حائضأفإنه ال ب، وضعلى ع الطَّالقإذا كان  :الثاين
ا ليطلقها ،شرةالزوجني نزاع وسوء عا، فيأخذ الزوج عوضحلديث  ؛فيجوز ولو كانت حائض

صلى اهللا اس جاءت إىل النيب مأن امرأة ثابت بن قيس بن ش: - رضي اهللا عنهما -ابن عباس 
ولكن أكره الكفر يف ، ينلق وال دإين ما أعتب عليه يف خ ،فقالت: يا رسول اهللا عليه وسلم

فقال رسول  ،قالت: نعم ))،؟ين عليه حديقتهأترد(( :عليه وسلمصلى اهللا فقال النيب ، اإلسالم
ومل يسأل النيب  ،[رواه البخاري] )؛)وطلقها تطليقة ،قبل احلديقةا((: صلى اهللا عليه وسلماهللا 

افتداء من املرأة عن  الطَّالقوألن هذا ، هل كانت حائضا أو طاهرا؟ :صلى اهللا عليه وسلم
  .11 فجاز عند احلاجة إليه على أي حال كان ،نفسها

وكذلك يف ، يف حال احليض والنفاس بدعة الطَّالقاعلم أن (: -رمحه اهللا  -وقال البغوي 
  .))وإن شاء طلق قبل أن ميس(( صلى اهللا عليه وسلم:لقول النيب  ؛هر الذي جامعها فيهالطُّ
 ،وهذا يف حق امرأة تلزمها العدة باألقراء ،مل جيامعها فيهطُهر  السين: أن يطلقها يف الطَّالقو

ا يف حال احليض فأما إذا طلق غري أو طلَّ ،املدخولق الصغرية اليت مل حتأو اآليسةَ ،قط ض 
  .12)ادعيال يكون بِ -أو طلق احلامل بعدما جامعها أو يف حال رؤية الدم  ،بعدما جامعها
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  البدعي الطَّالقاحلكمة من النهي عن 
  

وإذا  ،ا يف تطويل العدة أنه إذا طلقها يف احليض أضرالبدعي  الطَّالقواحلكمة من النهي عن 
فيندم على الً طلقها يف الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبني احلمل مل يأمن أن تكون حام

ن مل تعلق فتكو أو ،ألنه ال يعلم هل علقت بالوطء فتكون عدا باحلمل ؛مفارقتها مع الولد
ألنه ال يوجد تطويل  ؛وأما طالق غري املدخول ا يف احليض فليس بطالق بدعة ،قراءعدا باأل

  .13 العدة
الذي جامعها فيه الطُّهر  يف احليض أو الطَّالقالسر يف النهي عن  -رمحه اهللا  -ويبني ابن قدامة 

طلق فيها ال حتسب من ل العدة عليها؛ فإن احليضة اليت ألنه إذا طلق يف احليض طو( :قائالً
مل ، أصاا فيهطُهر  وإذا طلق يف، الذي بعدها عند من جيعل األقراء احليضالطُّهر  وال، عدا

  .14)وتكون مرتابةً ال تدري أتعتد باحلمل أو األقراء؟، فيندمالً، يأمن أن تكون حام
يف احليض؟ قلنا:  الطَّالقفإذا قال قائل: ما احلكمة يف حترمي ( :-رمحه اهللا  -وقال ابن عثيمني 

  احلكمة يف ذلك أمران:
فإنه ال يكون يف قلبه احملبة ، نع منهااألول: أنه جرت العادة أن اإلنسان إذا حاضت امرأته وم

ال سيما إن كانت من النساء اليت تكره املباشرة يف حال احليض؛ ألن بعض النساء ، وامليل هلا
فإذا طلق يف هذه احلال يكون قد طلق ، تكره قربانهو ،فتكره الزوج ،يأتيها ضيق إذا حاضت

فلهذا كان من املناسب أن  ؛يستمتع ا ألحبها ومل يطلقهاا ورمبا لو كانت طاهر، عن كراهة
ر.يتركها حىت تطه  

غري احليضة  ،فال بد من ثالث حيض كاملة، الثاين: إذا طلقها يف هذه احليضة فإا ال حتسب
  .15)يضرها بتطويل العدة عليهاوحينئذ ، اليت طلق فيها
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  يف احليض  الطَّالقأثر 
  ؟يف احليض أم ال الطَّالقهل يقع 

  
وإن كان عندهم ، احليض عند مجاعة العلماءيف  يقع الطَّالق( :-رمحه اهللا  -قال ابن بطال 
ا غري سنيف  وال خيالف اجلماعةَ، ةمكروهذلك إال طائفة من أهل البدع ال يفقالوا: ، خبالفها عتد

وهو شذوذ مل ، وهذا قول أهل الظاهر، قد جامع فيهطُهر  يف وال ،احليضيف  الطَّالقال يقع 
وأفىت ، عرضت له القصة احتسب بتلك التطليقةالذي  ج عليه العلماء؛ ألن ابن عمريعر

  .16)بذلك
أصاا طُهر  أو يف، وهو أن يطلقها حائضا، فإن طلق للبدعة( :-رمحه اهللا  -وقال ابن قدامة 

لرب: مل خيالف يف ذلك عبداوابن  قال ابن املنذر ؛ووقع طالقه يف قول عامة أهل العلم، مأث، فيه
والشيعة قالوا: ال ، وهشام بن احلكم، إال أهل البدع والضالل. وحكاه أبو نصر عن ابن علية

  .17 )يقع طالقه
أي غري احلامل  -احلائض احلائل أمجعت األمة على حترمي طالق ( :-رمحه اهللا  -قال النووي و
 ،بن عمر املذكور يف الباباحلديث  ؛ويؤمر بالرجعة ،فلو طلقها أمث ووقع طالقه ،بغري رضاها -

 ،فأشبه طالق األجنبية ،ألنه غري مأذون له فيه ؛ال يقع طالقه :وشذ بعض أهل الظاهر فقال
  .18 )وبه قال العلماء كافةً ،والصواب األول

وإن  ،ذ طالقه وأصاب السنةمل جيامع فيه نفَطُهر  من طلق يف( :-رمحه اهللا  - وقال القرطيب
يف  الطَّالقوقال سعيد بن املسيب يف أخرى: ال يقع  ،طلقها حائضا نفذ طالقه وأخطأ السنة

  .19)وإليه ذهبت الشيعة ،ألنه خالف السنة ؛احليض
وهو مذهب  ،يقع يف احليض ثالثًا كان أو دوا الطَّالقو( :-رمحه اهللا  -وقال ابن القطان 

 وال يف ،يف احليض الطَّالقفقالوا: ال يقع ، عتد خبالفهمت ال يإال طائفة شذَّ ،الفقهاء بأسرهم
  .20)وعن الشيعة ةوي ذلك عن داود وهشام بن احلكم وابن عليور، ع فيهقد جامطُهر 
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 ،احملرم الذي يسمى "طالق البدعة" إذا أوقعه اإلنسان الطَّالق( :-رمحه اهللا  -وقال ابن تيمية 
 ،واألكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحرميه ،أم ال؟ فيه نزاع بني السلف واخللف هل يقع

وحجاج ، وحممد بن إسحاق، وعمربن  وخالس، وعكرمة، طاوس :مثل ،وقال آخرون: ال يقع
 ،وطائفة من أصحاب أيب حنيفة ومالك وأمحد ،وأصحابه، وأهل الظاهر: كداود ،بن أرطاة

وهو قول أهل ، وغريمها من أهل البيت، وجعفر بن حممد الصادق، ويروى عن أيب جعفر الباقر
  .21)الظاهر: داود وأصحابه

م مل يزل ثابتا بني السلف احملر الطَّالقاخلالف يف وقوع ( :-رمحه اهللا  -وقال ابن القيم 
وخفي عليه من اخلالف ، وقال مببلغ علمه، ادعى اإلمجاع على وقوعهوقد وهم من ، واخللف

22 )هما اطلع عليه غري.  
وال ، واقع عند مجاعة الفقهاء يف احليض مكروه الطَّالق( :-رمحه اهللا  -وقال ابن امللقن 

جامعها طُهر  وال يف، فقالوا: ال يقع فيه، ال يعتد خبالفها، خيالفهم يف ذلك إال طائفة مبتدعة
وصاحب القصة ، وهو شذوذ ال يقدح فيما عليه العلماء، وقد سلف عن أهل الظاهر ،فيه

  .23 )احتسبها وأفىت به
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  يف احليض الطَّالقأدلة وقوع 
  

رضي اهللا  - لعمر صلى اهللا عليه وسلمقول النيب  :يف احليض الطَّالقالدليل األول على وقوع 
، مث إن شاء أمسك بعد، مث حتيض مث تطهر، ليمسكها حىت تطهرمث ، فلرياجعها هرم(( :-عنه 

  ).)فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء، وإن شاء طلق قبل أن ميس
 )،)ه فلرياجعهارم(( :لعمر صلى اهللا عليه وسلمقول النيب  :وجه االستدالل يف احلديث

وهو أن يكون قد بقي له ، ك ذلك منهاواملراجعة أن يعيد الرجل زوجته إىل نكاحه إذا كان ميل
رعاملراجعة يف ن إأي ؛ 24العدة ها ومل تنقضِمن الثالث بعضولو مل يقع ، هي إعادة املطلقة الش

  .السابق واقع الطَّالقأن  مما يدل ،مل تكن رجعة الطَّالق
 ابن عمر أن يراجع امرأته دليلٌ صلى اهللا عليه وسلميف أمر النيب ( :-رمحه اهللا  - قال الشافعيو

 وبعولَتهن{ :لقوله تعاىل يف املطلقات ؛إال من قد وقع عليه طالقه عراجِ :على أنه ال يقال له
قأَح نهدي بِرف كذَل] معروفًا يف وأن ، مل يقل هذا يف ذوات األزواجو ،]228: البقرة} 

  .25 )إذا افترق هو وامرأته ،راجع امرأتك :اللسان بأنه إمنا يقال للرجل
ابن عمر مبراجعتها  صلى اهللا عليه وسلمأمر رسول اهللا  ويف( :-رمحه اهللا  -وقال ابن بطال 

الطَّالقاحليض الزم واقع؛ ألن املراجعة ال تكون إال بعد صحة يف  الطَّالقن على أن دليل بي 
عصمته مل يف  هأن يقال لرجل زوجت ع؛ ألنه حمالٌولزومه؛ ألنه من مل يطلق ال يقال له: راجِ

 وبعولَتهن{أال ترى قول اهللا تعاىل: ، بل كان يقال له: طالقك مل يعمل شيئًا، يفارقها: راجعها
قأَح نهدي بِرف كذَل] يف  يستقيم أن يقال مثلهوهذا ال ، العدةيف  يعين، ]228: البقرة} 

  .26 )الزوجات غري املطلقات
هللا بن عمر مبراجعة امرأته اليت عبدا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا ويف أمر ( :لربعبداوقال ابن 

ألن املراجعة ال تكون إال بعد  ؛يف احليض واقع الزم الطَّالقن على أن دليل بي :طلقها حائضا
ألن من مل  ؛))ه فلرياجعهارم(( :واقعا الزما ما قال الطَّالقولو مل يكن  ،ولزومه الطَّالقصحة 

بل  ،هاعراجِ :ألنه حمال أن يقال لرجل امرأته يف عصمته مل يفارقها ؛راجع :يطلق ال يقال له

                                                             
  .465/ 4 الشايف يف شرح مسند الشافعي البن األثري - 24
 .468/ 4 الشايف يف شرح مسند الشافعي البن األثري - 25
 .385/ 7شرح صحيح البخاري البن بطال  - 26

 



وقال  ،27 )وحنو هذا ،ك بعده كما كانت قبلهوامرأت ،طالقك مل يصنع شيئًا :كان يقال له
28 )تلزمه لقال دعه فليس هذا بشيء أو حنو هذا ولو مل( :اأيض.  

إذ لو مل  ؛على أن طالق البدعة يقع كوقوعه للسنة وفيه دليلٌ( :-رمحه اهللا  -وقال اخلطايب 
29)مل يكن ملراجعته إياها معىنا يكن واقع.  

 مجهوروعلى هذا ، الطَّالقواملراجعة ال تكون إال بعد صحة (: -رمحه اهللا  -وقال ابن القطان 
  .30 )العلماء ومجاعة الفقهاء

قال  ؛إذ ال رجعة إال بعد طالق ؛ه باملراجعة دليل على ذلكأمر(: -رمحه اهللا  -وقال ابن امللقن 
وال يقال مثله يف ، يف العدة :يعين ،]228: البقرة} [ذَلك في بِردهن أَحق وبعولَتهن{تعاىل: 

  .31 )الزوجات غري املطلقات
   :يف احليض لالستدالل الطَّالقمناقشة من قال بعدم وقوع 

فاملراجعة قد وقعت يف كالم اهللا  ،))ه فلرياجعهارم(( :أما قوله( :-رمحه اهللا  - قال ابن القيم
  :معان ةعلى ثالثورسوله 

 يقيما أَنْ ظَنا إِنْ يتراجعا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ{كقوله تعاىل:  ؛أحدها: ابتداء النكاح
وددح هنا: هو  وال خالف بني أحد من أهل العلم بالقرآن أن املطلق ها، ]230: البقرة} [اللَّه

  وذلك نكاح مبتدأ.، وأن التراجع بينها وبني الزوج األول، الزوج الثاين
ا حنل ابنه مأليب النعمان بن بشري لَ كقوله ؛الًوثانيهما: الرد احلسي إىل احلالة اليت كان عليها أو

ا خصه به دون ولدهغالم: ))رهد((، فيه اهلبة اجلائزة اليت مساها رسول اهللا  فهذا رد ما مل تصح
كما سيأيت تقريره إن ، وأا خالف العدل، وأخرب أا ال تصلح ،راوج صلى اهللا عليه وسلم

  شاء اهللا تعاىل.
وليس هذا الرد ، ورد البيع، فنهاه عن ذلك، ق بني جارية وولدها يف البيعومن هذا قوله ملن فر
وهكذا ، بل هو رد شيئني إىل حالة اجتماعهما كما كانا ،باطل فإنه بيع، مستلزما لصحة البيع
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مبراجعة ابن عمر امرأته األمر: وليس يف ، الطَّالقإىل حالة االجتماع كما كانا قبل  ارجتاع ورد
  .32)لبتةأيف احليض  الطَّالقذلك ما يقتضي وقوع 

ولكنه ملا فارقها ببدنه  ،مل يقع الطَّالقوفهم طائفة أخرى: أن (: -رمحه اهللا  -وقال ابن تيمية 
فقال لعمر:  ،واعتزلته ببدا ،اعتزهلا ببدنه -كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته  -
))ما  :أي ؛مفاعلة من اجلانبني :"واملراجعة" ،ومل يقل: فلريجتعها ))،ه فلرياجعهارترجع إليه ببد

طلقها  الطَّالقفإذا جاء الوقت الذي أباح اهللا فيه  ،مل يلزمه الطَّالقفيجتمعان كما كانا؛ ألن 
يف األمر بالرجعة ليطلقها طلقةً  نمل يكُ ،قد لزم الطَّالققال هؤالء: ولو كان  ،حينئذ إن شاء

وحينئذ  ،فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص واإلمجاع ،بل فيه مضرة عليهما ،ثانيةً فائدة
  .33)وتعذيب الزوجني مجيعا ،وتطويل العدة ،الطَّالقمع األول تكثري  الطَّالقيكون يف 

بل ملا  ،الطَّالقال يستلزم وقوع  ))ه فلرياجعهارم((قوله: ( :اأيض -رمحه اهللا  -وقال ابن تيمية 
فأمره أن يردها إىل  ،الطَّالقطلقها طالقًا حمرما حصل منه إعراض عنها وجمانبة هلا؛ لظنه وقوع 

ويف ، ))هدفر ،باهذا هو الر((ملن باع صاعا بصاعني:  كما قال يف احلديث الصحيح ؛ما كانت
 اهللا عليه وسلمصلى فجزأهم النيب  ،أعتق ستة مملوكنيالً الصحيح عن عمران بن حصني أن رج

صلى اهللا عليه أن النيب  :ويف السنن عن ابن عباس، ورد أربعةً للرق ،فأعتق اثنني ،ثالثة أجزاء
بن أيب طالب  يعل وأمر ،فهذا رد هلا ،على زوجها أيب العاص بالنكاح األول رد زينب وسلم

ونظائر هذا  ،هبه البنهشريا أن يرد الغالم الذي ووأمر ب ،أن يرد الغالم الذي باعه دون أخيه
   .كثرية

كما يف قوله  ؛جديد مث قد يكون ذلك بعقد ،ولفظ "املراجعة" يدل على العود إىل احلال األول
 وقد يكون برجوع بدن ،]230: البقرة} [يتراجعا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ{ :تعاىل
ة من داره كما إذا أخرج الزوجة أو األم ،وإن مل حيصل هناك طالق ،منهما إىل صاحبه كلٍّ

  .كما يف حديث علي: حني راجع األمر باملعروف ،فأرجعها ،فقيل له: راجعها
؛أليب موسى: وأن تراجع احلق ويف كتاب عمر واستعمال لفظ "املراجعة"  ،قدمي فإن احلق
فال يكاد يستعمل فيها  ،ا الزوج مبجرد كالمه يستقلُّ الطَّالقوالرجعة من  ،يقتضي املفاعلة
فإما قد تراجعا كما  ،فرجعت باختيارها ،خبالف ما إذا رد بدن املرأة إليه ،لفظ املراجعة
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ا غريهيتراجهي الرد الطَّالقوألفاظ الرجعة من  ،عان بالعقد باختيارمها بعد أن تنكح زوج :
  .34 )واإلمساك

عدد راجعتها بدون استفصال عن األمر مبب صلى اهللا عليه وسلمنيب تصريح ال :اوقالوا أيض
 الطَّالقإذ لو كانت الثالثة وكان  ؛واضح على بداهة عدم وقوع طالق احلائض دليلٌ :تطليقاته

  .ا كان ملراجعتها مكانٌملَ ،ااحليض واقع يف
  :يف احليض لالستدالل الطَّالقالرد على مناقشة من قال بعدم وقوع 

 ،ب عليه طلقةحسال أنه ت ،وهي الرد إىل حاهلا األول ،الرجعة اللغوية :املراد بالرجعة :إن قيل
  :وهلوج ؛هذا غلط :قلنا

نه ما ذكر إخراجها فيؤمر أ، والطَّالقتنصرف إىل رجعة  الطَّالقكر الرجعة بعد ذ :الوجه األول
  .35الطَّالقوإمنا ذكر ، بردها

فهذا عندما  ،الطَّالقفإن كان لفظ الرجعة يستخدم يف غري  ،الطَّالقاملسألة يف  :الوجه الثاين
وإال من طالق رجعةٌ :يقال الف الطَّالقمسائل أما يف  ،الطَّالقيف غري  يكون الكالم ،الصارف 
رععن املعىن  معىن الرجعةي هو املطالَالشمن معارض  ال دليل صحيح صريح خالٍو ،بالدليل ب

فأخربه مبا  ،أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا سأله عن طالق احلائض :بل جاء يف رواية ،معترب
أما أنت فطلقت امرأتك واحدةً أو (مث يقول ابن عمر:  ،صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 

فقد حرمت  ؛وأما أنت فطلقت ثالثًا ،قد أمرين ذاصلى اهللا عليه وسلم فإن رسول اهللا  ؛اثنتني
ويف هذا  ،36)الطَّالقك فيما أمرك به من رب وقد عصيت ،عليك حىت تنكح زوجا غريك

37بن عمر على املعىن اللغوياعلى من محل الرجعة يف قصة  السياق رد.  
 :وإن قيل، 38 بن عمر صرح يف روايات مسلم وغريه بأنه حسبها عليه طلقةًا أن :الوجه الثالث

مبرتلة قوله ،حسبت :ألن قول الصحايب ؛فهذا بعيد صلى اهللا عليه وسلم ليس احلاسب النيب: 
  .يناو أمرنا
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ه رم(( بعد ))ها حىت تطهركْمِسمث لي(( :لعمر صلى اهللا عليه وسلمقول النيب  :الوجه الرابع
ألن الرجعة إمساك للزوجة واستبقاء  ؛بأن املقصود بالرجعة الرجعة من طالق مشعر ))فلرياجعها
 -سبحانه وتعاىل  -مسى اهللا  قدو، إمساك الزوجة يكون بعد الرجعة من طالق، ولنكاحها

 أَو بِمعروف فَأَمِسكُوهن أَجلَهن بلَغن فَإِذَا{ :فقال، وتركها فراقًا وسراحا، الرجعة إمساكًا
نفَارِقُوه وفرعبِم]  ،عدن ن انقضاَءبقار }أَجلَهن بلَغن فَإِذَا{ :أي ؛]2: الطالق} 

}نِسكُوه{بأن تراجعوهن  }فَأَموفرعبِم{ ِمن غري رارٍض، }أَو نفَارِقُوه وفرعبِم{: 
ناتركوهن حىت تنقضي عد، وهن باملراجعةوال تضار.  

الذي  الطَّالق :أي ؛]229: البقرة} [بِإِحسان تسرِيح أَو بِمعروف فَإِمساك{ :ويف آية أخرى
كم اهللا بعد كل طلقة هو إمساك املرأة فح، واحدة بعد األخرى، حتصل به الرجعة مرتان

، أو ختلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، شرة بعد مراجعتهاسن العوح، باملعروف
  .39ها بسوءقُها مطلِّروأال يذكُ

عن طالق  صلى اهللا عليه وسلمعندما سأل النيب  -رضي اهللا عنه  -أن عمر  :اخلامسالوجه 
ا طالقً يف احليض الطَّالق ولو مل يعترب، عليه أنه طالق رمل ينك ،هللا لزوجته يف احليضعبداابنه 
النيب ، وعمل يقَ الطَّالقن إ :ومل يقل، يف احليض الطَّالق أنكراهللا عليه وسلم  النيب صلى، ولبني

 إليها صلى اهللا عليه وسلمسري النيب مو قصة احلديبيةيف ، واخلطأ ال يقر صلى اهللا عليه وسلم
به  تكَبر ،حىت إذا كان بالثنية اليت يهبط عليهم منها صلى اهللا عليه وسلم النيب وسار :فيهاو

صلى اهللا عليه  النيب فقال، واءصالقَ ألتخ :فقالوا ،تفأحلَّ، لْح لْح :فقال الناس، راحلته
  .40))الفيل سها حابسلكن حب، وقٍلُذاك هلا خب ما، وواءصالقَ ألتخ ما((: وسلم
هللا بن عبدايا (( :قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال هللا بن عمرو بن العاصعبداوعن 
ولعينك عليك ، افإن جلسدك عليك حظ ؛فال تفعل، بلغين أنك تصوم النهار وتقوم الليل، عمرو
احظ ،اوإن لزوجك عليك حظ ،صوأفطر م ،صفذلك صوم ، من كل شهر ثالثة أيام م

صم يوما ، صوم داود عليه السالم مفص((قال: ، إن يب قوةً، قلت: يا رسول اهللا )،)الدهر
  .41 )بالرخصة يا ليتين أخذت(فكان يقول:  ))،وأفطر يوما
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أخرج زوجته من  -رضي اهللا عنهما  -هللا بن عمر عبداليس يف احلديث أن  :الوجه السادس
وما استدلوا به من أحاديث فيها  ،ردها إىل حاهلا األول :حىت يقال ،بيته أو فارقها يف البدن

ألن حمل الرتاع  ؛ممسلَّ غري -على أن املراجعة يف احلديث هي الرد إىل حاهلا األول  ،لفظ الرد
  .هاه فلريدرليس مو )،)ه فلرياجعهارم((باملراجعة يف  عن معىن األمر
على أن  ]230: البقرة} [يتراجعا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ{ :قوله تعاىلواستدالهلم ب

أصبحت و ،فالزوج األول قد طلق زوجته ؛مغري مسلَّ -الرجعة قد تكون من غري طالق 
بعد العدة و ،أو مات زوجها الثاين ،مث طلقت ،تزوجت من غريه بعد العدةو ،زوجته مطلقة

  .ا تراجع بعد طالق باعتبار ما كانفهو أيض ،تزوجها األول الذي طلقها
يستقل ا الزوج مبجرد  الطَّالقوالرجعة من  ،استعمال لفظ "املراجعة" يقتضي املفاعلة :قوهلمو

يقتضي املفاعلة لفظ املراجعة إن كان و :واجلواب، فال يكاد يستعمل فيها لفظ املراجعة ،كالمه
تأيت املفاعلة فقد ، ويستقل الرجل بالرجعة ،فال مينع هذا أن يستعمل يف مراجعة الرجل زوجته

والفعل من ، وعاقبت اللص، وداويت العليل، قالوا: طارقت النعل، من واحد يف كالم العرب
ما ، ووطارقتوداويت كانتفائها من عاقبت انتفت يف املراجعة املشاركة من اثنني ف ؛42 واحد
  .ها ولو مل ترضله أن يراجعو ،هتيف العدة فهي زوج املرأة دامت

 -قال ابن فارس ، و43)الطَّالقمراجعة الرجل أهله بعد  :والرجعة( :-رمحه اهللا  - وقال اخلليل
، وارجتع املرأة(: -رمحه اهللا  -يده وقال ابن س، 44)مراجعة الرجل أهله :والرجعة(: -رمحه اهللا 

والرجعة، واالسم: الرجعة، الطَّالقرجعها إىل نفسه بعد  :اوراجعها مراجعةً ورجاع ،
: رجعها اوارجتع املرأة وراجعها مراجعة ورجاع(: -رمحه اهللا  -وقال ابن منظور  ،45)والرجعى

ك فيه الرجعة يقال: طلق فالن فالنةً طالقًا ميل ،الرجعة والرجعة :واالسم، الطَّالقإىل نفسه بعد 
  .46)والرجعة
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بل فيه  ،قد لزم مل يكن يف األمر بالرجعة ليطلقها طلقةً ثانيةً فائدة الطَّالقولو كان  :وقوهلم
مع  الطَّالقوحينئذ يكون يف  ،مضرة عليهما؛ فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص واإلمجاع

  :م من وجوههذا غري مسلَّو ،وتطويل العدة وتعذيب الزوجني مجيعا ،الطَّالقاألول تكثري 
  .وال اجتهاد مع النص، أنه قياس مع النص :الوجه األول
باملراجعة مث إمساكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر  صلى اهللا عليه وسلمأمر النيب  :الوجه الثاين

عنده حىت  ىفتبق ،بل يرجعها ليمسكها ،فال يرجعها ليطلقها ،الطَّالقلئال تصري الرجعة لغرض 
أو ذهب ما  ،ورمبا يف هذه املدة راجع نفسه ،ليطول املقام مع زوجته، مث حتيض مث تطهر ،تطهر

أحبها ا يذكر من زوجته أموررمبا و ،أو زال ما كان بينهما من خالف ،يف نفسه منها
يف هذا حرص على بقاء و ،فيحصل من ذلك فائدة الرجوع ،مسكها وال يطلقهافي واستحسنها

  .الطَّالقتضييق ألسباب و ،الزوجية
من املراجعة اليت أمر عمر أن يأمر ا  صلى اهللا عليه وسلمما أراد به رسول اهللا  :الوجه الثالث

أن يأمره أن  صلى اهللا عليه وسلمفأمره رسول اهللا ، أألن الذي كان منه كان خط ؛ابن عمر
طلقها طالقًا صوابا  ،مث إن آثر أن يطلقها بعد ذلك ،اخلطأيراجعها حىت يقطع بذلك أسباب 

وحممد ، وأبو يوسف، وكذلك كان أبو حنيفة ،الصواب الطَّالقحىت يبني منه بأسباب ذلك 
من أسباب وخترج به املرأة ، ليقطع أسبابه عنه ؛باملراجعة الطَّالقيأمرون من كان منه مثل هذا 

  .47 فيه الطَّالقمث إن شاء بعد ذلك طلقها طالقًا صوابا يف املوضع الذي أمر ب، اخلطأ
فعوقب باحلرمان  ؛قبل وقته املأذون فيه الطَّالقأن من طلق يف احليض استعجل  :الوجه الرابع

املأذون فيه بأن ميسكها بعد الرجعة حىت  الطَّالقمث تأخري مدة  ،منه باألمر بالرجعة بعد أن طلق
ظ يف تغلييف هذا و ،وإن شاء طلق قبل أن ميس، مث إن شاء أمسك بعد ،تطهر مث حتيض مث تطهر

  .يف احليض الطَّالقما فعله من لجزاًء  ،العقاب
 عدد تطليقاتهراجعتها بدون استفصال عن األمر مبب صلى اهللا عليه وسلمنيب تصريح ال :وإن قيل

احليض  يف الطَّالقإذ لو كانت الثالثة وكان  ؛واضح على بداهة عدم وقوع طالق احلائض يلٌدل
لَ ،اواقعكانوا يسألون  -رضي اهللا عنهم  -فاجلواب أن الصحابة  ،ا كان ملراجعتها مكانم

 كان هو القاضيصلى اهللا عليه وسلم نيب ال، ويف كل واقعة حتدث هلم صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
لذلك مل يستفصل عن عدد  ؛د أال يعرف عدد تطليقات ابن عمرفمستبع ،واملفيت بينهم

  .التطليقات
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قال: سألت ابن عمر عن ، ن أنس بن سريينع :يف احليض الطَّالقالدليل الثاين على وقوع 
صلى اهللا عليه فذكره للنيب ، فذكر ذلك لعمر، فقال: طلقتها وهي حائض، امرأته اليت طلق

مث طلقتها ، فراجعتها(قال: ، ))فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، ه فلرياجعهارم((فقال: وسلم، 
 ؟ما يل ال أعتد ا( :وهي حائض؟ قال بتلك التطليقة اليت طلقت قلت: فاعتددت)، لطهرها

  .48)وإن كنت عجزت واستحمقت
فذكر ، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض :قال، مسعت ابن عمر :قال، عن أنس بن سريينو

، وعن قتادة، ؟هقلت: حتتسب؟ قال: فم ،))لرياجعها((فقال:  صلى اهللا عليه وسلمعمر للنيب 
أرأيت إن  :قال ؟حتتسب :قلت )،)ه فلرياجعهارم(( :قال، عن ابن عمر، عن يونس بن جبري

  .49 عجز واستحمق
ما ( :ملن سأله عن االعتداد ذه التطليقة -رضي اهللا عنهما  -قول ابن عمر  :وجه االستدالل

أرأيت إن ( :يف رواية؟)، وفمه( :يف رواية)، ووإن كنت عجزت واستحمقت ؟يل ال أعتد ا
وإن  ؟ما يل ال أعتد ا( :فقوله ؛على أن التطليقة يف احليض قد وقعت دليلٌ :)عجز واستحمق

كيف  :لقال عمل يقَ الطَّالقولو كان ، !؟عتد اأكيف ال  :أي ؛)كنت عجزت واستحمقت
  .ا عتدأمل  :أو قال ،ا عتدأ

 وأ ،50!؟فما يكون إن مل حيتسب بتلك التطليقة :أي ؛معناه التقرير استفهام) !؟فمه( :وقوله
ا فأي شيء يكون إذا مل يعتدا منه لقول أنس ؟ا :إنكار ما املانع من أن  :أو، 51؟أفتعتد

  .ال :مل يقع لقال الطَّالقولو كان ، حتسب
إن عجز ، الطَّالقوتقديره: أفريتفع عنه ، الكالم حذف يف ):أرأيت إن عجز واستحمق( :وقوله

 ؟همقُه أو حعجز الطَّالقأيسقط  ،أرأيت إن عجز وفعل فعل احلمقى :أو ،52؟أو استحمق
  .54ه ومحاقته ها لعجزِوال ميتنع احتساب، نعم حتتسب :أو املعىن ،53فحذف اجلواب
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وليس العجز الناتج ، وعدم الفعل للشيء املطلوب منه ،داجل هو عدميف هذا احلديث العجز و
مل يأخذ  :أي ؛"إن عجز واستحمق"قوله: (: -رمحه اهللا  -قال ابن احلريب  ؛عن عدم القدرة

وقال أبو ، 55)فيكون قد أخذ باحلزم، طاهراق يقول: مل يطلِّ ،ضد احلزم :ألن العجز ؛باحلزم
: -رمحه اهللا  -يده وقال ابن س ،56)العجز وهو نقيض احلزم( :-رمحه اهللا  -منصور اهلروي 

  .57)نقيض احلزم :العجز(
أو فعل  ،وفعل فعل العجاز، معناه: إن عجز عن الرجعة(: -رمحه اهللا  -وقال القاضي عياض 

أو ، ها بتمام عدار ا": يعىن حني فاته وقتمأُاليت  املراجعةيف  وقيل: "أرأيت إن عجز، احلمقى
بد  أتبقى معلقة ال ذات زوج وال مطلقة؟ فال، احلالتني مراجعة يفهاب عقله فلم ميكنه بعد ذَ

كما لو عجز عن بعض فرائضه فلم ، أوقعه على غري وجههالذي  الطَّالقمن احتسابه بذلك 
د عتة على من قال: ال يوحج، عنه؟ وهذا إنكار كثري طُأكان يسقُ، عهأو استحمق فضي، يقمه

حديث آخر: "أرأيت إن كان ا يف وقد جاء مفسر، وصاحب النازلة، القصة يوقائله راو، به
  .58 )"اه أن يكون طالقًعفما مين، ابن عمر عجز واستحمق

كأنه  ،وإضمارحذف  "واستحمقأرأيت إن عجز " :ويف قوله( :-رمحه اهللا  - وقال اخلطايب
 :اقال أيض، و59)هه أو يبطله عجزمحقُ الطَّالقستحمق أسقط عنه او أرأيت إن عجز :يقول

أرأيت إن عجز  :كأنه قال ،وفيه حذف واختصار "أرأيت إن عجز واستحمق"قوله: (
وأنه واقع يف احليض وقوعه  ،له الزم الطَّالقيعلمه أن  ،اويذهب هدر الطَّالق لُواستحمق أيبطُ

 :يقال ،يف غري وقته الطَّالقة بإيقاعه ف السنمقه أنه خالَه وحوإمنا كان عجز ،الطُّهر يف
ق الرجلُاستحم أو فَ ،إذا صار أمحقعل ف60)ل احلمقىع.  

فهل يقوم  ،ومحق ه إياها يف حال احليض عجزإن تطليقَ :املعىن(: -رمحه اهللا  -وقال الزخمشري 
ذلك عذرا له حىت ال يعت61)؟!بتطليقته د.  
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  :يف احليض لالستدالل الطَّالقمناقشة من قال بعدم وقوع 
أو طلب الكف عن  ،بل فيها إنكار للسؤال ،الطَّالقليست هذه الروايات صرحية يف وقوع 

 ،الطَّالقوعلى التسليم بأا صرحية يف وقوع ، يف احليض الطَّالقلبداهة عدم وقوع  ؛السؤال
صلى اهللا عليه  إىل النيب ةغري مرفوع األ ؛وقع الطَّالقعلى أن  دليلٌ هذه الروايات ليس يفف

  صلى اهللا عليه وسلم.وال حجة يف أحد دون رسول اهللا  ،وسلم
   :يف احليض لالستدالل الطَّالقالرد على مناقشة من قال بعدم وقوع 

رضي اهللا  -فابن عمر  ؛مفغري مسلَّ ،الطَّالقهذه الروايات ليست صرحية يف وقوع  :قوهلمأما 
مل يقع  الطَّالقولو كان  ،)وإن كنت عجزت واستحمقت ؟ما يل ال أعتد ا(قال:  - ماعنه
  ما اعتددت ا. :أو ،عتد اأمل  :قال :أو ؟عتد اأما يل  :أو ؟عتد اأكيف  :لقال

على  اوكأن فيها استنكار ؟فما املانع :أي )؟!هفم(قال:  - مارضي اهللا عنه -وابن عمر 
فال حيتاج لسؤال عن  ،يف احليض مستقر عندهم الطَّالقوكأن وقوع  ،السؤال عن الوقوع

  .ال :مل يقع لقال الطَّالقلو كان ، ووقوعه
هل  :على سؤالا رد ؟)أرأيت إن عجز واستحمق(قال:  - مارضي اهللا عنه -وابن عمر 

يف  الطَّالقوكأن وقوع  ،وهذا أبلغ يف استنكار السؤال عن الوقوع ؟أم ال الطَّالقحيسب 
ال :مل يقع لقال الطَّالقلو كان ، وفال حيتاج لسؤال عن وقوعه ،عندهم احليض مستقر.  

ل أنه سأل ابن عمر عن رج، عن يونس بن جبري، قتادةيقطع به ما رواه أمحد عن و ويؤيد هذا
فانطلق عمر ، هللا بن عمر؟ فإنه طلق امرأته حائضاعبدافقال: أتعرف ، طلق امرأته وهي حائض

ه رم(( صلى اهللا عليه وسلم:فقال رسول اهللا ، فأخربه بذلك صلى اهللا عليه وسلمإىل رسول اهللا 
"أو يف قُ ))،عدا لِبمث إن بدا له طالقها طلقها يف قُ، هاعفلرياجِ ، هرها"طُ لِبقال ابن بكر: 

فقلت البن عمر: أيويف ، 62"أرأيت إن عجز واستحمق؟، ذلك طالقًا؟ قال: "نعم هب طالقُحس
  .63)واستحمق أرأيت إن عجز ؟هعما مين( :رواية يف مسلم قال ابن عمر

إمنا اجتهاد صلى اهللا عليه وسلم، و ألا غري مرفوعة للنيب ؛ال حجة يف هذه الروايات :أما قوهلم
النيب قد حدثت يف زمن يف احليض  الطَّالقواقعة فاجلواب أن  ،وحنن غري ملزمني به، عمرابن 
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وهو املرشد البن عمر فيما  ،هو اآلمر باملراجعة، وظفتغيوقد سئل عنها ، صلى اهللا عليه وسلم
ل بن عمر يفعل يف القصة شيئًا برأيه وهو ينقُاكيف يتخيل أن ف ،يفعل إذا أراد طالقها بعد ذلك

كيف مل يشاوره فيما يفعل يف القصة  ؟ظ من صنيعهتغي صلى اهللا عليه وسلمأن النيب 
  .64!؟املذكورة

يف كل واقعة حتدث  صلى اهللا عليه وسلمكانوا يسألون النيب  -رضي اهللا عنهم  -والصحابة 
فمستبعد أن يكون ابن  ،املفيت هلم، وبينهم كان هو القاضيصلى اهللا عليه وسلم نيب ال، وهلم

 صلى اهللا عليه وسلمخاصة أن هذه الواقعة قد استفيت فيها النيب  ،عمر فعل ذلك مبحض رأيه
 .فأفىت

صلى اهللا عليه وهو يعلم أن النيب ، يف احليض الطَّالقوغري معقول أن يفيت ابن عمر بوقوع 
  .مل يوقع طالقه يف احليض وسلم

قال: ، هللا بن عمرعبداأن ، هللاعبداسامل بن عن  :يف احليض الطَّالقالدليل الثالث على وقوع 
صلى فتغيظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ر ذلك عمر للنيب فذكَ، طلقت امرأيت وهي حائض

ه فلرياجعها حىت حتيض حيضةً أخرى مستقبلةً سوى حيضتها اليت رم((مث قال: اهللا عليه وسلم، 
 الطَّالقفذلك ، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن ميسها، فإن بدا له أن يطلقها، طلقها فيها

هللا عبداوراجعها ، فحسبت من طالقها، هللا طلقها تطليقةً واحدةًعبداوكان ، )للعدة كما أمر اهللا
  .65 صلى اهللا عليه وسلمكما أمره رسول اهللا 

 :عن ابن عمر قال ،عن سعيد بن جبري ،حدثنا أيوب ،لوارثعبداحدثنا  :وقال أبو معمر
)سبت علح66)بتطليقة ي.  

  .67)وحسبت هلا التطليقة اليت طلقتها، فراجعتها(قال ابن عمر: ويف رواية 
يف  صريح )وحسبت هلا التطليقة()، بتطليقة يحسبت عل( :قول ابن عمر :الشاهد من احلديث

  .يف احليض الطَّالقوقوع 
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  :يف احليض لالستدالل الطَّالقمناقشة من قال بعدم وقوع 
، إمنا اجتهاد ابن عمرو ،صلى اهللا عليه وسلم ما يفيد رفع ذلك للنيب هذه الروايات ليس يف

  وحنن غري ملزمني به.
  :يف احليض لالستدالل الطَّالقالرد على مناقشة من قال بعدم وقوع 

إمنا اجتهاد ابن صلى اهللا عليه وسلم، و ألا غري مرفوعة للنيب ؛ال حجة يف هذه الروايات :قوهلم
صلى اهللا النيب إن (: عليهم قائالً قد رد ابن حجر، ومغري مسلَّ - وحنن غري ملزمني به، عمر

وإذا  ،وهو املرشد البن عمر فيما يفعل إذا أراد طالقها بعد ذلك ،هو اآلمر باملراجعة عليه وسلم
كان احتمال أن يكون الذي حسبها  ،طليقةسبت عليه بتبن عمر أن الذي وقع منه حاأخرب 

صلى اهللا عليه وسلمالنيب  عليه غري ا جدمع احتفاف القرائن يف هذه القصة بذلك ،ابعيد.  
 صلى اهللا عليه وسلم بن عمر يفعل يف القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النيباوكيف يتخيل أن 

؟!كيف مل يشاوره فيما يفعل يف القصة املذكورة ؟ظ من صنيعهتغي  
بن عمر طلق امرأته وهي ابن أيب ذئب أن نافعا أخربه أن ابن وهب يف مسنده عن اوقد أخرج 

مث  ،ه فلرياجعهارم(( :فقال ،عن ذلك صلى اهللا عليه وسلماهللا  رسولَ فسأل عمر ،حائض
 ،وهي واحدةصلى اهللا عليه وسلم ن النيب بن أيب ذئب يف احلديث عاقال  ))،ميسكها حىت تطهر

أنه مسع ساملًا حيدث عن أبيه عن النيب صلى  :وحدثين حنظلة بن أيب سفيان :بن أيب ذئباقال 
بن ابن أيب ذئب وابن هارون عن  وأخرجه الدارقطين من طريق يزيد ،اهللا عليه وسلم بذلك

 ))،هي واحدة(( :قالصلى اهللا عليه وسلم عن النيب  ،بن عمراعن  ،عن نافع ،إسحاق مجيعا
 ،بن حزماوقد أورده بعض العلماء على  ،فيجب املصري إليه ،وهذا نص يف موضع اخلالف

فألزمه بأنه  ،صلى اهللا عليه وسلملعله ليس من كالم النيب  ))هي واحدة(( :فأجابه بأن قوله
  .68)دفع باالحتمالال ي ألن األصلَ ؛نقض أصله
يف كل واقعة حتدث  صلى اهللا عليه وسلمكانوا يسألون النيب  -رضي اهللا عنهم  -والصحابة 

 فمستبعد أن يكون ابن ،املفيت هلم، وكان هو القاضي بينهمصلى اهللا عليه وسلم نيب ال، وهلم
 صلى اهللا عليه وسلمخاصة أن هذه الواقعة قد استفيت فيها النيب  ،عمر فعل ذلك مبحض رأيه

 .فأفىت
 صلى اهللا عليه وسلميف احليض وهو يعلم أن النيب  الطَّالقل أن يفيت ابن عمر بوقوع وغري معقو

  مل يوقع طالقه يف احليض.
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، عن نافع ،اعن ابن أيب ذئب وابن إسحاق مجيع :يف احليض الطَّالقعلى وقوع الدليل الرابع 
صلى اهللا  النيب فأتى عمر ،أنه طلق امرأته وهي حائض( :-رضي اهللا عنهما  -عن ابن عمر 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويف رواية ، 69)فجعلها واحدةً ،فذكر ذلك له عليه وسلم
  .70))هي واحدة((قال: 

 والذي احتسب التطليقةَ ،نص يف أن طالق ابن عمر وقع )فجعلها واحدةً(: وجه االستدالل
  النيب صلى اهللا عليه وسلم.هو 

ال يدرى أقاله ابن  ):هي واحدة(ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: إ :وإن قيل يف رواية
ما ال يتعني أنه من  صلى اهللا عليه وسلمفال جيوز أن يضاف إىل النيب  ،أيب ذئب من عنده أم نافع

ولو فتحنا باب دفع األدلة مبثل هذه ، من الرفع هذا التجويز ال يدفع الظاهر :واجلواب، كالمه
عن ع ما اعترضوا عليه ما رواه أبو داود الطيالسي ا يدفَوأيض، م لنا حديثما سلاالحتماالت 

أنه طلق ( :-رضي اهللا عنهما  -عن ابن عمر ، ا عن نافعابن أيب ذئب وابن إسحاق مجيع
  .)فجعلها واحدةً ،فذكر ذلك له صلى اهللا عليه وسلم فأتى عمر النيب ،امرأته وهي حائض

طلق امرأته وهي  أن ابن عمر :عن نافع :يف احليض الطَّالققوع الدليل اخلامس على و
مث ميهلها حىت حتيض حيضةً ، فأمره أن يرجعها(صلى اهللا عليه وسلم، فسأل عمر النيب ، حائض
فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا ، مث يطلقها قبل أن ميسها، مث ميهلها حىت تطهر، أخرى
  ).النساء

يقول: أما أنت طلقتها ، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض :قال
مث ميهلها حىت حتيض ، أمره أن يرجعها صلى اهللا عليه وسلمإن رسول اهللا ، واحدةً أو اثنتني

فقد ، وأما أنت طلقتها ثالثًا، مث يطلقها قبل أن ميسها، مث ميهلها حىت تطهر، حيضةً أخرى
71وبانت منك"، ا أمرك به من طالق امرأتكربك فيم عصيت.  
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أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا سأله عن طالق احلائض فأخربه مبا قال رسول اهللا  :ويف رواية
فإن رسول  ؛أما أنت فطلقت امرأتك واحدةً أو اثنتني(مث يقول ابن عمر:  ،صلى اهللا عليه وسلم

فقد حرمت عليك حىت تنكح  ؛وأما أنت فطلقت ثالثًا ،قد أمرين ذاصلى اهللا عليه وسلم اهللا 
  .72)الطَّالقوقد عصيت ربك فيما أمرك به من  ،زوجا غريك

ق طلَّ ملن - مارضي اهللا عنه -ابن عمر  قول :يف احليض الطَّالقوجه االستدالل على وقوع 
 الطَّالقمنه بوقوع  إفتاٌء ،وبانت منك، لبتة يف احليض: فيما أمرك به من طالق امرأتكأامرأته 

صلى اهللا يف احليض وهو يعلم أن النيب  الطَّالقغري معقول أن يفيت ابن عمر بوقوع و ،يف احليض
  .مل يوقع طالقه يف احليض عليه وسلم

ليس من  الطَّالقومن جهة النظر قد علمنا أن  :يف احليض الطَّالقالدليل السادس على وقوع 
ا إىل اهللا األعمال اليت يتقر عز وجل -ب - وإمنا هو زوال  ،تهافال تقع إال على حسب سن

وإن أوقعه على غري  ،ي ومل يأمثدة هفإن أوقعه لسن ،فكيفما أوقعه وقع ،عصمة فيها حق آلدمي
وحمال أن يلزم املطيع وال يلزم العاصي ،م ولزمه ذلكذلك أث، ولو لزم املطيع على  إالله  املوقع

سن73من املطيعالً لكان العاصي أخف حا ،ته ومل يلزم العاصي.  
وخالف ما ، هوابتدع يف شرع، عصى اهللاأن من  :يف احليض الطَّالقالدليل السابع على وقوع 

إال و ،أن يؤاخذ بتطليقه، ووأن يعاقب، فإن األليق به أن يزجر، على السنة الطَّالقمن أمر به 
  .من املطيع الذي طلق على السنة كان أخف حاالً

وهو ال ، الطَّالقاهلازل ب ألزمقد  الشرعإذا كان  :يف احليض الطَّالقالدليل الثامن على وقوع 
الطَّالقيف وقته املنهي عنه ب لطالقوىل أن يلزم القاصد لفمن باب أَ ،عليها تغليظً ؛دهيقص.  

يف احليض جيعل الناس  الطَّالقالقول بعدم وقوع  :يف احليض الطَّالقالدليل التاسع على وقوع 
خبالف القول بوقوع  ،يف احليض الطَّالقيزيد من احللف بو ،يف احليض الطَّالقتستخف ب

يف احليض  الطَّالقل لمما يق ،الطَّالقجيعل الناس يفكرون قبل احللف بفإنه  ،يف احليض الطَّالق
  .الشرعأبلغ يف حتقيق مقصود وهذا ، للشرعاملخالف 

                                                             
  .3969رواه الدارقطين يف سننه رقم  - 72
 .59/ 15لرب عبداالتمهيد البن  - 73

 



  ومناقشتها الطَّالقأدلة من قال بعدم وقوع 
  

} الْعدةَ وأَحصوا لعدتهِن فَطَلِّقُوهن النساَء طَلَّقْتم إِذَا النبِي أَيها يا{ :قال تعاىل :الدليل األول
  .]1: الطالق[

 ،يف احليض طالق يف غري العدة الطَّالقو ،لغري العدة الطَّالقى عن  الشرع :وجه االستدالل
  .يف احليض باطل الطَّالقف ؛النهي يفيد الفسادو

 ،وال لشرط من شروطه، الطَّالقيف احليض ليس لذات  الطَّالقالنهي عن  :مناقشة االستدالل
 ،ا يقتضي الفسادأن النهي عن الشيء مطلقً لو سلمنا جدالًو، فال يفيد الفساد ؛بل ألمر خارج

على عدم  أدلة كثرية توقد دل، ا يقتضي الفساد فيما إذا مل يدل دليل على عدم الفسادفإمن
  .يف احليض الطَّالقوعلى وقوع  ،الفساد

[بِإِحسان تسرِيح أَو بِمعروف فَإِمساك مرتان الطَّلَاق{ :قال تعاىل :الدليل الثاين : البقرة} 
229[.  
املأذون  الطَّالقوقد حصر اهللا  ،املأذون فيه الطَّالق :يف اآلية الطَّالقاملراد من  :االستدالل وجه

فدل ذلك  ؛ألن تعريف املسند إليه بالم اجلنس يفيد احلصر ؛فيه الذي يعقب الرجعة يف مرتني
ليس  -جامعها فيه طُهر  أو يف ،يف احليض الطَّالقوهو  -املأذون فيه  الطَّالقعلى أن ما عدا 

  فال يقع به شيء. ،بطالق
جامعها فيه طُهر  والتطليق يف احليض أو يف ،املراد بالتسريح بإحسان التطليق بإحسان :اوأيض

ألن  ؛ا بإحسان فال يقعوإذا مل يكن تطليقً ،ا بإحسانفال يكون تطليقً ،عنه باالتفاق ينهم
والتسريح املنهي  ،وإما تسريح بإحسان ،إما إمساك مبعروف ؛عقد النكاح أحد أمرين موجب
فال يقع. ،ثالث غريها عنه أمر  

، غري املأذون فيهو ،املأذون فيه الطَّالقفيشمل  ،يف اآلية عام الطَّالقلفظ  :مناقشة االستدالل
 وال جيوز ختصيص العام إال بدليل صحيح خالٍ ،الذي حتصل به الرجعة مرتان الطَّالق :واملعىن

إذ املراد  ؛مفغري مسلَّ ،بإحسان ايف احليض ليس تسرحي الطَّالقن إ :أما قوهلم ،من معارض معترب
وأال ، سن معاملتها بأداء حقوقهامع ح املرأة سبيل ختليةُبالتسريح بإحسان يف كتب التفسري 

  .قها بسوءيذكرها مطلِّ
يسأل ، موىل عروة، لرمحن بن أمينعبداأنه مسع ، أخربين أبو الزبري، ابن جريجعن  :الدليل الثالث

هللا عبداقال: كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق ، وأبو الزبري يسمع، ابن عمر

 



فسأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي حائض على عهد رسول اهللا  بن عمر امرأته
هللا: فردها عبداقال ، وهي حائض هللا بن عمر طلق امرأتهعبدافقال: إن م، صلى اهللا عليه وسل

علي ،74ها شيئًاومل ير.  
  :االستداللو مناقشة الدليل

د وق، خمتلف يف تصحيحها(ومل يرها شيئًا)  عدم التصحيح الرواية اليت فيهاو من حيث التصحيح
ومن حيث  ،لربعبداوابن  ،والشافعي ،واخلطايب ،أبو داود :منهم ،العلماء الكثري من ضعفها

  .الطَّالقا يف عدم وقوع ا" ليست نصاالستدالل "مل يرها شيئً
  ها شيئًا" تكلم الشافعي عليه من وجهني:ومل ير يعل يف رواية أيب الزبري: "فردها ابن عمر قولو

، أوىل أن يقال بهواألثبت من احلديثني ، عن ابن عمر من أيب الزبري أن نافعا أثبت :أحدمها
ا غريوقال أبو داود السجستاين: جاءت األحاديث كلها ، ه من األثباتكيف وقد وافق نافع

  رواه أبو الزبري. خبالف ما
أو مل يره شيئًا جائزا يف ، ا مينع من الرجعةأنه جيوز أن يكون املعىن أنه مل يره شيئًا بات :والثاين

  .75اب: هذا ليس بشيءوقد قال لغري الصو، السنة خمتارا
وقال أبو  ،حديث يونس بن جبري أثبت من هذا :قال الشيخ(: -رمحه اهللا  -وقال اخلطايب 

أبو الزبري  مل يروِ :وقال أهل احلديث، جاءت األحاديث كلها خبالف ما رواه أبو الزبري :داود
معه املراجعة وال حتل  محيرا ا باتوقد حيتمل أن يكون معناه أنه مل يره شيئً، من هذا را أنكَحديثً

على ا يف حكم االختيار وإن كان الزما يف السنة ماضيا جائزا أو مل يره شيئً ،له إال بعد زوج
  .76)واهللا أعلم ،سبيل الكراهة

ما ذكرنا عنه أنه اعتد ل ؛عن ابن عمر رمنكَ" ومل يرها شيئًا "(: -رمحه اهللا  -لرب عبداوقال ابن 
وأبو  ،فلم يقل ذلك واحد منهم ،لةوقد رواه عنه مجاعة جِ ،ومل يقله أحد عنه غري أيب الزبري ،ا

ولو صح لكان معناه  ،ن هو أثبت منهفكيف خبالف م ،الزبري ليس حبجة فيما خالفه فيه مثله
ألنه مل يكن طالقه  ؛ومل يرها شيئًا مستقيما :أي ؛ها على استقامةومل ير :- واهللا أعلم -عندي 
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وكل من روى هذا  ،هذا أوىل املعاين ذه اللفظة إن صحت ،هلا على سنة اهللا وسنة رسوله
  .77 )فيما جاء به اظ بشيٍءن خالف اجلماعة احلفَّوليس م ،اخلرب من احلفاظ مل يذكروا ذلك

مثل  ،عمر كلهمد به أبو الزبري عن أصحاب ابن هذا مما تفر(: -رمحه اهللا  -وقال ابن رجب 
، هللا بن دينارعبداو، ويونس بن جبري، وطاوس، وابن سريين، وأنس، ومواله نافع، ابنه سامل

العلماء هذه اللفظة على أيب  وقد أنكر أئمةُ ،وغريهم ،وميمون بن مهران، وسعيد بن جبري
وقالوا: إنه تفرد مبا خالف الثقات، ثني والفقهاءالزبري من احملد ،فال يل تقبفإن يف رواية  ؛78دهفر

حسب عليه الطلقة من وجوه  صلى اهللا عليه وسلماجلماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النيب 
، يف احليض: إن كنت طلقت واحدةً أو اثنتني الطَّالقوكان ابن عمر يقول ملن سأله عن ، كثرية

، طلقت ثالثًا وإن كنت، أمرين بذلك: يعين بارجتاع املرأة صلى اهللا عليه وسلمفإن رسول اهللا 
  .79)وبانت منك امرأتك، فقد عصيت ربك

ومل ، بالوقوع أكثر من الروايات عنه بعدم الوقوع ابن عمر الروايات عن :ومن حيث اإلسناد
وممن روى عن ابن عمر  ،له يف رواية سعيد بن جبري شاهدإن كان هناك و ،خيالف إال أبو الزبري
ومها من أوثق أصحاب ابن ، علم بابن عمر من أيب الزبريأو ومها أدرى ،بالوقوع سامل ونافع

مالك  :والسلسلة الذهبية ،فقه ابن عمر عند نافع: قيلحىت ، من أيب الزبري هوأعلم بفقه ،عمر
مع أن أبا الزبري يف الرواية إذا  ،إذا تعارض مع أيب الزبري مقدينافع ، وعن نافع عن ابن عمر

 ؛م حىت ولو عنعننافع يف مرتبة الرواية عن ابن عمر مقد، ومدلس ألنه ؛عنعن ال تقبل روايته
أضف إىل  ،ثبتمن الذي مل يا ن أثبت أقوى سندم رواياتفمن حيث اإلسناد ، الثقة الثبت ألنه

هذلك أن ابن عمر نفس وعمل به ،أفىت بهو ،ح بالوقوعصر.  
 اق بينهميكن أن يوفَّو، الطَّالقا يف عدم وقوع فهي ليست نص ،وعلى التسليم بصحة الرواية

مينع ا باتا ذلك شيئً سبت عليه تطليقة بأنه مل يراألخرى من كوا ح اتوبني ما جاء يف الرواي
  .وفيه إمكان التدارك ،فيه رجعةا نه كان طالقًإأي  ؛من املراجعة
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 :أي ي؛الطلقة عل فرد :أي ؛عمربن امن كالم  :"يعل فردها"(: -رمحه اهللا  -وقال السندي 
عل اأنكرها شرع،اومل يرها شيئً" ي" امشروع، أو فرد الزوجة عل ،الطَّالق فال ينايف هذا لزومي 

  .80)وأمرين بالرجعة إليها إذا طهرت
 صلى اهللا عليه وسلمال النيب حلصف و )ا(ومل يرها شيئً :-رضي اهللا عنهما  -وقول ابن عمر 

مل يرها صلى اهللا عليه وسلم إذ لو كان النيب  ؛زوجته أنه مل يطلق وليس املقصود ا، يف فتواه
أن ابن عمر  :ويف رواية، الطَّالقوأفىت ب زوجته -ما رضي اهللا عنه -ا طلق ابن عمر مطلقة لَ

 ،صلى اهللا عليه وسلمكان يقول للرجل إذا سأله عن طالق احلائض فأخربه مبا قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه فإن رسول اهللا  ؛أما أنت فطلقت امرأتك واحدةً أو اثنتني(ل ابن عمر: مث يقو
وقد  ،فقد حرمت عليك حىت تنكح زوجا غريك ؛وأما أنت فطلقت ثالثًا ،قد أمرين ذاوسلم 

وحسبت هلا ، فراجعتها(قال ابن عمر: يف رواية و ،81)الطَّالقعصيت ربك فيما أمرك به من 
  .83)بتطليقة يحسبت عل( :ويف رواية، 82)طلقتهاالتطليقة اليت 

(ومل ير-رضي اهللا عنهما  -وقول ابن عمر   مل ير ؛العديد من املعايند بني تردم )اها شيئً: 
أو مل  ،لعدم موافقته السنة ؛اا صوابشيئً الطَّالق أو مل ير ،اأو مل يرها طالقً ،ا حيتسبشيئً الطَّالق

ألنه بقي له طالق ؛الرجعةا مينع شيئً الطَّالق ير، شيئً الطَّالق أو مل يرلعدم موافقته  ؛اا مشروع
فقول ابن عمر  ؛اا مباحأو مل يرها شيئً ،أو مل يرها موافقة للسنة ،أو مل يرها على السنة ،السنة

(ومل يرها شيئً-رضي اهللا عنهما  - هناك روايات و ،الطَّالقغري صريح يف عدم وقوع  )ا: 
عن ، ومت الصرحيةقد ،إذا تعارضت روايات صرحية ال حتتمل مع غريها، وبالوقوعمصرحة 

صلى فأتى عمر النيب  ،أنه طلق امرأته وهي حائض( :-رضي اهللا عنهما  -عن ابن عمر ، نافع
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويف رواية ، 84)فجعلها واحدةً ،فذكر ذلك له اهللا عليه وسلم

وحسبت هلا التطليقة اليت ، فراجعتها(قال ابن عمر: يف رواية و ،85))ةهي واحد((قال: 
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الوقوع أقوى من  اتمن حيث اللفظ روايف ،87)بتطليقة يحسبت عل( :ويف رواية، 86)طلقتها
  .اليت تنفي الوقوع
 فردها :يف رواية أليب داود من طريق أيب الزبري عن ابن عمرو(: -رمحه اهللا  -وقال ابن حجر 

يعين أا حسبت عليه  ،األحاديث كلها على خالف هذا :قال أبو داود ،يرها شيئًاومل  يعل
 ؛لكن مل ينفرد أبو الزبري ،وملسلم حنوه كما تقدم ،وقد رواه البخاري مصرحا بذلك ،بتطليقة

أن ابن عمر قال يف الرجل يطلق امرأته وهي  :لوهاب الثقفي عن عبيداهللا عن نافععبدافقد رواه 
 ،لسالم اخلشين عن بندار عنهعبداأخرجه حممد بن  ؛ال يعتد بذلك :ابن عمر قال ،حائض

ال على معىن أن  ،ال يعتد بذلك على معىن أنه خالف السنة :لكن حيمل قوله ،وإسناده صحيح
  .88 )مجعا بني الروايات القوية ؛الطلقة ال حتسب

رضي  -عن ابن عمر ، نافععن ، عن عبيداهللا بن عمر، لوهاب الثقفيعبداعن  :الدليل الرابع
  .89يف الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر: ال يعتد بذلك -اهللا عنهما 

"ذلك" إما تعود إىل  فـ ؛يف احليض الطَّالقا يف عدم وقوع األثر ليس نص :مناقشة االستدالل
"ذلك" إليه ،واحليض هو أقرب مذكور، أو إىل احليض ،الطَّالق يؤكد  ومما ،مما يرجح عود 

من نفس وابن األعرايب يف معجمه ، مصنفههذا األثر قد أخرجه ابن أيب شيبة يف  ذلك أن
ال تعتد بتلك (قال:  -يف الذي يطلق امرأته وهي حائض  -الطريق عن نافع عن ابن عمر 

، عن ابن عمر، عن نافع، عن عبيداهللا بن عمر، لوهاب الثقفيعبداعن  :األثر كامالً، و)احليضة
فسرت أن وهذه الرواية  ،90)ال تعتد بتلك احليضة(قال: ، يطلق امرأته وهي حائض يف الذي

 ال يعتد :ليسو ،الطَّالقالذي وقع فيه  احليضب ال يعتد :أي ؛ذلك"يعتد ب"ال ـ املقصود ب
وكون املطلقة يف احليض ال تعتد باحليض الذي وقع ، هذا هو املعروف عند السلفو ،الطَّالقب

  .قد وقع الطَّالقفهذا يستلزم أن  ،الطَّالقفيه 
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 :عن شريح، عن الشعيبف ؛الطَّالقوهناك آثار كثرية تفيد عدم االعتداد باحليض الذي وقع فيه 
وال حتتسب ذه ، ضيأتعتد بعد هذه احليضة ثالث ح، طلق امرأته ثالثًا وهي حائضالً أن رج

أنه قال يف رجل ، زيد بن ثابتوعن ، 91)هو الذي الناس عليه(احليضة اليت طلقها فيها؟ فقال: 
عن و، 92)ض سوى تلك احليضةيوتعتد ثالث ح، الطَّالقيلزمه (طلق امرأته وهي حائض: 

عن و، 93)مل تعتد فيه بتلك احليضة، قد جامعها فيهطُهر  إذا طلقها يف(عن طاوس قال: ، ليث
  .94)إذا طلقها وهي حائض مل تعتد بتلك احليضة(عن عامر قال: ، جابر

قد سقطت من آخره  -ال يعتد بذلك  :يقصد -هذا األثر (: -رمحه اهللا  -وقال ابن رجب 
كذلك رواه أبو بكر بن أيب شيبة يف كتابه عن ، وهي قال: ال يعتد بتلك احليضة ،لفظة
وقال: هو غريب مل حيدث ، لوهاب أيضاعبداوكذا رواه حيىي بن معني عن ، لوهاب الثقفيعبدا

وهذا هو ، ًءارومراد ابن عمر أن احليضة اليت طلق فيها ال تعتد ا املرأة قُ، لوهابعبدابه إال 
وسعيد ، منهم زيد بن ثابت، وقد روي ذلك أيضا عن مجاعة من السلف ،مراد خالس وغريه

ا عن بعض من مسينا وفحكَ، كما وهم ابن حزم، م مجاعة من املفسرين وغريهمفوه، بن املسيب
  .95)واهللا أعلم ،وهذا سبب ومههم، يض ال يقعيف احل الطَّالقأن 

ث يف أمرنا ما ليس منه فهو ن أحدم(( :صلى اهللا عليه وسلمالنيب  قال :الدليل اخلامس
  .96))رد

  ال أثر له. ا فيكون مردود، يف حال احليض خمالف ألمر الشارع الطَّالق :وجه االستدالل
خمالفة ركن أو شرط من أركان أو شروط ونوقش بأن املردود هو بسبب  :مناقشة االستدالل

ا فليس أحدمها ركن، الطَّالقوأما املخالفة بسبب تطويل العدة أو عدم وجود احلاجة إىل  ،العمل
  .97الطَّالقفال تستوجب الرد وعدم وقوع ، للطالقا أو شرطً

على ليس عدم ترتب اآلثار و ،أو عدم اإلثابة على العمل ،احلديث يفيد عدم قبول العملو
ميكن محل احلديث على ، وعدم ترتب اآلثار عليهو بني عدم اإلثابة على العمل مال تالز، والعمل
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ما كان أصله أو شرطه على غري أمر  :أو ،من مجيع الوجوه الشرعما كان على غري أمر 
 ا عن موردليس ما كان مورد األمر منفكو ،ما كان مورد األمر هو مورد النهي :أو ،الشرع
وغري مشروع من ، احمرم الطَّالقليس أصل  إذ ؛من وجه مشروع :يف احليض الطَّالقو ،النهي

  .بل ألمر خارج ،فاألمر ال يعود لذات املنهي عنه ؛وجه كونه يف احليض
الطَّالقيف صحة ا والزمن ليس شرطً، ال عالقة للحيض بالنكاح اوأيض ،من أركانها وال ركن.  

فهو خمصوص باألحاديث الدالة على  ،احلديث يفيد أن أي ي يفيد الفسادوعلى التسليم بأن 
  .يف احليض الطَّالقوقوع 

، الصحيح مأذون فيه، والصحة تضاد النهيألن  ؛يف احليض ال يصح الطَّالق :الدليل السادس
ا فيهواملنهي ليس مأذون ،ا فال ميكن أن يكون منهييف آن واحدا عنه وصحيح.  

ا عن ليس ما كان مورد األمر منفكو ،هذا يصح لو كان مورد األمر هو مورد النهي :واجلواب
أن  فال يتناىف ،الصحة والفساد من خطاب األخبارو ،والنهي من خطاب التكليف، مورد النهي

ال تطلق زوجتك وهي  :فال يتناىف أن يقال ،فإن فعلته رتبت عليك آثاره ،يتك عن كذا :يقال
  .الطَّالقتها وهي حائض وقع فإن طلق ،حائض

، وال يرغب يف اإلكثار منه، وال يرغب يف إكثاره، ال يتشوف لطالق الشرع :الدليل السابع
 ،وقد حسبت عليها األوىل، مث يطلقها ثانية، مث تطهر، فإذا أمره أن يراجعها حىت تطهر مث حتيض

  .إال واحدةوهو ال يريد ، ألزمه بثانية، ألزمه بغري الزم الشرعكأن 
والرجعة ال ، واملطلق هو الذي ألزمها على نفسه، أوقع على املطلق طلقته الشرعأن  :واجلواب
حىت تطهر مث مث اإلمساك  ،وألنه أوقعها يف وقت غري مأذون فيه أمر باملراجعة، الطَّالقترفع أثر 

 ،فيذهب ما يف نفسه منها ،يطول املقام معهاو حىت تطول املدةو ،لفعله جزاًء ،مث تطهر، حتيض
مسكها في أحبها واستحسنهاا يذكر من زوجته أموررمبا و ،أو يزول ما كان بينهما من خالف

تضييق و ،يف هذا حرص على بقاء الزوجيةو ،فيحصل من ذلك فائدة الرجوع ،وال يطلقها
 ،الذي أراد لنفسه ذلكا فهو أيض ،بعد كل هذه املدة الطَّالقفإذا أراد الرجل  ،الطَّالقألسباب 

الذي مل الطُّهر  يف الطَّالقن له يف بل أذ ،الذي مل جيامعها فيهالطُّهر  يف الطَّالقما أمره ب الشرعو
  .الطَّالقاإلذن بو الطَّالقبني األمر ب وفرق، جيامعها فيه

 ،للزوجا مملوكًفال يكون ، غري مأذون فيه ،امنهي عنه شرع يف احليض الطَّالق :الدليل الثامن
واملنهي عنه لذاته أو جلزئه أو ، فإن طالقه ال يقع، إذا خالف أمر املوكل الطَّالقكالوكيل ب

يف  الطَّالقوأجيب بأن النهي عن ، كمهت حوالفاسد ال يثب، لوصفه الالزم يقتضي الفساد

 



وإمنا هو راجع إىل أمر ، وال إىل صفة من صفاته، الطَّالقإىل نفس ا احليض وحنوه ليس راجع
أو ما يترتب عليه من إيذاء الزوجة بإطالة ، الطَّالقوهو عدم احلاجة إىل ، خارج عن املنهي عنه

كالبيع وقت النداء  ؛والنهي ألمر خارج عن املنهي عنه ال يدل على فساده إذا وقع، العدة
جمرد سفري ومعرب  الطَّالقوالقياس على الوكيل قياس مع الفارق؛ ألن الوكيل يف  ،لصالة اجلمعة

وال عن اهللا  ،نيابة عن غريه الطَّالقأما الزوج فال يوقع ، ض إليهوك غري ما فُفال ميل، عن املوكل
  .98 وإمنا يوقعه عن نفسه، عز وجل

يف  الطَّالقدليل يقيين على وقوع  يوجد ال، واملتيقن إال بيقني النكاح الُزال ي :الدليل التاسع
  .احليض

غالب األحكام تثبت بغلبة الظن ال و ،يف احليض قد ثبت يف السنة الطَّالقإمضاء  :واجلواب
  .الشرعلو اشترطنا اليقني يف ثبوت األحكام لعطلنا الكثري من أحكام ، وباليقني
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  ؟ة لإلسالميف احليض أو غريه مسب الطَّالقهل يف القول بوقوع 
  

هو آخر  الطَّالقألن تشريع  ؛يف احليض أو غريه مسبة لإلسالم الطَّالقليس يف القول بوقوع 
فيصري ، رمبا فسدت احلال بني الزوجني، وشرة بينهمااحللول بني الزوجني عندما تستحيل الع

مع سوء ، وحبس املرأة، وضررا جمردا بإلزام الزوج النفقة والسكىن، النكاح مفسدةً حمضةً بقاُء
لتزول املفسدة  ؛فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، الدائمة من غري فائدةواخلصومة ، شرةالع

  .99احلاصلة منه
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  نتائج البحث
 .ة واإلمجاعالسنو م بالكتابيف احليض حمر الطَّالق -
- قبل أن  الطَّالق :يف احليض الطَّالقمن حترمي  يستثىنإذ  ا؛ليس كل طالق يف احليض حرام

 .على عوض الطَّالقإذا كان و، أو ميسها املرأةخيلو ب
 .ا يف تطويل العدة أضر ،أنه إذا طلقها يف احليضيف احليض  الطَّالقاحلكمة من النهي عن  -
هو و يف احليض الطَّالقيقع  :األول :يف احليض على قولني الطَّالقاختلف العلماء يف وقوع  -

 .وابن القيم ،ابن تيميةو ،الظاهرية :وممن قال به ،ال يقع :والثاين، قول اجلمهور
لقوة األدلة  ؛يف احليض الطَّالقهو إمضاء  - كما يتبني يل -الراجح من أقوال العلماء  -

 .وصراحتها
فال تقوى  ،الطَّالقيف احليض غري صرحية يف عدم احتساب  الطَّالقأدلة من قال بعدم إمضاء  -

أضف إىل ذلك أنه ميكن تأويلها مبا ال ينايف  ،الطَّالقعلى معارضة األدلة الصرحية يف احتساب 
 .يف احليض الطَّالقوقوع 

هو آخر  الطَّالقألن تشريع  ؛يف احليض أو غريه مسبة لإلسالم الطَّالقليس يف القول بوقوع  -
شرة بينهمااحللول بني الزوجني عندما تستحيل الع. 

  !واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ،هذا

 




