
 الطالق في الحيض

عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول 
مره فلرياجعها مث   :عن ذلك ، فقال رسول هللا  فسأل عمر بن اخلطاب رسول هللا  هللا 

فتلك  ،ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس
العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء

1. 
عن أنس بن سريين، قال: مسعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر و 

قلت: حتتسب؟ قال: فمه؟ وعن قتادة، عن يونس بن جبري، عن  لرياجعها  فقال:  عمر للنيب
 :   .2قلت: حتتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق« مره فلرياجعها»ابن عمر، قال: 

حكمة منع الطالق في الحيض
(3): 

يل هو عبادة غري معقولة اختلف الفقهاء يف بيان احلكمة من حترمي الطالق وقت احليض فق
يض لئال يفضي ذلك إىل تطويل )فمنع من إيقاع الطالق يف احل ّلل بتطويل العدةعوقيل هو م ،املعىن

 .، وهذا جار على القول أبن األقراء هي األطهارعدة املرأة(
يف املطلقة قبل الدخول واحلامل يف حال احليض، فإذا قلنا هو  اخلالف   وينبين على هذا اخلالف  

للتطويل جاز ذلك ألن املطلقة قبل الدخول ال عدة عليها، وألن  وذا قلنا ه، وإاقل  ط  عبادة مل جيز أن ت  
 .عدة احلامل وضع محلها

ذ الزوج بوطئها بسبب أنه ال يتلذّ فيه اإلسراع إىل الطالق والتساهل  خوف   ذلك ة  عل   ن  إ وقيل
على اإلسراع يف ألجل احليض بل تنفر نفسه منها ويهون عليه أمرها غالبا، فقد حتمله تلك احلالة 

خبالف احلالة اليت تعقب طهرها وتسبق املسيس فإن املرأة تكون أقرب ما يكون  الطالق والتساهل فيه
 إىل قلب زوجها وعينه وللبعد وطول الفراق دور يف التأليف والتقريب...

                                                 
 (، 1471ابب حترمي طالق احلائض بغري رضاها )( ، ومسلم يف الطالق، ابب 5251ابب  )رواه البخاري يف الطالق،  1

 (2525) الطالقإذا طلقت احلائض تعتد بذلك رواه البخاري يف الطالق، ابب  2
 .5/ 225املفهم للقرطيب  -(3)



أثر الطالق البدعي
(1): 

ا يف بعض احلاالت، فهل يقع ما أو مكروهإذا كان عامة الفقهاء قد اعتربوا الطالق البدعي حمر  
فيحق الرجل فتنقص عدد الطلقات  الطلقة املوقعة يف احليض طلقة   ب  س  هذا الطالق أم ال، أي هل حت ح 

مث عاد وطّلقها طالقا  قد طّلقها من ذي قبل مرّتنيالرجل أم ال؟ فإذا كان على املرأة اليت ميتلكها 
اختلفت أقوال الفقهاء يف  الثالثة أم أهنا تلغى وال أثر هلا؟ كربى ابعتبارها  ونة  ينمنه ب ني  ب  بدعيا فهل ت  

 ذلك إىل قولني أساسيني نناقشهما أبدلتهما فيما يلي:
إىل أن الطالق الواقع يف  )األئمة األربعة وجل أتباعهم( ذهب مجهور العلماء :لقول األولا

ميتلكها الرجل مع وقوع صاحبه فينقص من عدد الطلقات اليت  احليض )البدعي( يقع وحيتسب على
 اإلمث.

 ابن عمر السابق من وجهني:وقد استدلوا على وقوعه حبديث : أدلة هذا القول
، فلوال أنه عّدها طلقة بعد الطالقإال تكون ال ألن املراجعة   لرياجعهام ره ف:هبقول -1

 .طلق(إن شاء و حديث : )مث إن شاء أمسك بعد  ويؤكده قوله بعد يف ملا ذكر املراجعة،
ة الشرعية هي األصل قواألصل أن لفظ املراجعة حيمل على معناه الشرعي ال اللغوي، إذ احلقي 

 يف خطاب الشارع فال يعدل عنها إال بدليل.
تطليقة   تح ب  س  وح  ما جاء يف إحدى رواايت احلديث السابق -2

(2(. 
وهو من له األمر حينئذ وخاصة مع العلم ابطّ الع  والظاهر أن اآلمر هنا هو الرسول  «
د له فيما يفعل إن أراد الطالق فيكون  الرسول  رش 

 
على ذلك ألنه هو اآلمر ابملراجعة و هو امل

ب ها عليه تطليقة  على غري النيب  بعيدا جدا مع احتفاء القرائن يف هذه القصة  عندئذ محل  من حس 

                                                 
 . 3358/، سبل السالم7/7، نيل األوطار 219/5. زاد املعاد 265/9فتح الباري ، 5/8إكمال املعلم  –(1)
 .264/9فتح الباري ( 5253البخاري، كتاب الطالق، ابب إذا طلقت احلائض يعتد بذلك الطالق حديث رقم ) -(2)



ت غي ظ  من  ن  عمر  يفعل يف القصة  شيئ ا برأيه وهو ينقل أن النيب بذلك، وكيف ي  ت خ ي ل  أن اب
 . (1)»صنيعه كيف مل يشاوره فيما يفعل يف القصة املذكورة  

هي واحدة  قال له:  ما ورد يف بعض رواايت حديث ابن عمر أن النيب -3
. وهذه (2)

صًّا يف حملّ  اخلالف إذا صّح ينبغي املصري الزايدة صرحية يف احتساب الطلقة على املطلّ ق حىت ع د ت ن
 .(3)إليه 

ى  ح ائ ٌض ؟ يت ق لت  فاعحت د دحت  ب ت لك  الت طليقة الويف رواية ابن سريين عن ابن عمر:  ط ل قحت  و هح
م قحت   ا  ؟ و إ نح ك نحت  ع ج زحت  و است حح : م اىل   ال  أعحتدُّ ِب   .قا ل 

 (1094/ 2صحيح مسلم )
ي  ح ائ ٌض،  

د  ر س ول  هللا  ص ل ى هللا  ع ل يحه  و س ل م  و ه  : ط ل قحت  امحر أ ِت  ع ل ى ع هح ، ق ال  ع ن  ابحن  ع م ر 
 : عحه ا، مث   ل ي د عحه ا ح ىت  ت  »ف ذ ك ر  ذ ل ك  ع م ر  ل ر س ول  هللا  ص ل ى هللا  ع ل يحه  و س ل م ، ف  ق ال  ، مث   م رحه  ف  لحري  اج  طحه ر 

ه ا، ف إ هن  ا الحع د ة   كح ا ق  بحل  أ نح جي  ام ع ه ا، أ وح مي حس  ر ى، ف إ ذ ا ط ه ر تح ف  لحي ط لّ قحه  ال يت  أ م ر  هللا  أ نح  حت  يض  ح يحض ة  أ خح
: ق  لحت  ل ن اف ٍع: م ا ص ن  ع ت  الت طح ق ال  ع ب  يحد  هللا : «. ي ط ل ق  هل  ا النّ س اء   ٌة اعحت د  ِب  ا»ل يق ة ؟ ق ال  د   ،«و اح 

 (1095/ 2صحيح مسلم )
ق ه ا، و ر اج ع ه ا ع بحد  هللا  ك م ا أ م ر ه  ر    ب تح م نح ط ال  ة ، ف ح س  د  س ول  و ك ان  ع بحد  هللا  ط ل ق ه ا ت طحل يق ة  و اح 

 هللا  ص ل ى هللا  ع ل يحه  و س ل م ،
الطالق ليس من األعمال اليت يتقرب ِبا إىل هللا عز وجل فال إن  «الرب: القياس: قال ابن عبد 

تقع إال حسب سنتها، وإمنا هو زوال عصمة فيها حق آلدمي، فكيفما أوقعه وقع، فإن أوقعه لسنة 

                                                 
 .9/266حجربن فتح الباري ال -(1)
 .الدارقطين من طريق ابن إسحاق وابن أيب ذئب مجيعا عن انفع عن ابن عمر  عن النيب  -(2)
 . 9/266بن حجر فتح الباري ال-(3)



هدي ومل أيمث  وإن  أوقعه على غري ذلك أمث ولزمه ذلك، وحمال أن يلزم املطيع وال يلزم العاصي، ولو 
 . (1)».. املطيع املوقع له إال على سنته ومل يلزم العاصي لكان العاصي أخف حاال من املطيعلزم 

ومن القياس: قالوا إنه طالق مكلف صادف ملكا فوجب أن ينعقد كالطاهر، وألن رفع 
الطالق ختفيف ووقوعه تغليظ فكان املطلق ابحليض أوىل بوقوع الطالق تغليظا من رفعه عنه ختفيفا، 

لنهي إذا كان ملعىن وال يعود إىل املنهي عنه مل يكن النهي موجبا فساد املنهي عنه كالنهي عن وألن ا
 .(2)البيع عند نداء اجلمعة ال يوجب فساد البيع

ال يقع : لّية وطاوسبراهيم بن ع  إو (5)وابن القيم (4)وابن تيمية(3)مز ح وقال ابن :القول الثاين
 الطالق البدعي شيئا وال حيتسب. 

 :استدلوا على ذلك أدلة هذا القول:
ابن عمر الذي طلق زوجته وهي حائض مبراجعتها يدل على إلغاء ذلك  أمر  النيب  -

الطالق وعدم اعتباره إذ لو كان الطالق الزما ملا كان يف األمر مبراجعتها فائدة وهذا مما ينزه عنه 
ة شرعية بل يف ذلك زايدة مفسدة ، فليس يف أمره برجعتها مع  لزوم الطالق له مصلح الرسول

عن األمر مبا يستلزم زايدة الفساد، وهللا ورسوله إمنا هنى عن الطالق البدعي وجيب تنزيه الرسول 
 .(6)ملنع الفساد فكيف أيمر مبا يستلزم زايدة الفساد

 األجنبية. بكون هذا الطالق منهيا عنه غري مأذون فيه فأشبه طالق   -

                                                 
 .9/267وانظر ابن حجر  15/69التمهيد  -(1)
 .12/386املاوردي، احلاوي الكبري،  -(2)
 .163/10احمللى  -(3)
 ، 219/5، زاد املعاد  86– 85/3الفتاوى الكربى -(4)
 .219/5زاد املعاد  -(5)
 .33/24ابن تيمية، جمموع الفتاوى،  -(6)



ر د ها علي وملح ي  ر ها شيئا احلديث السابققول ابن عمر يف بو -
فقد صرح ابن عمر وهو (1)

شيئا،  -أي الطلقة  -رد عليه امرأته اليت طلقها وهي حائض ومل يرها صاحب القصة أن النيب
 فتكون الطلقة إذن الغية وال اعتداد ِبا.

ها ولكن عد   (2)حجرعلى شرط الصحيح كما قال احلافظ ابن ا وهذه رواية أيب الزبري وإسناده
ه فكيف فيما خالفه فيه مثل   ةٍ ج  حب    ن أاب الزبري ليسإ« قال ابن عبد الرب: حيث ،ة  ر  ك  نح بعض احلفاظ م  

ا لكوهنا مل تقع على يم  ق  ت  سح ا م  ئ  ها شي ح فمعناه عندي وهللا أعلم: مل ير   ح  و لو ص   ،منه ت  ب  مبن هو أث ح 
 (.3)»السنة

حناه لكان ال فرق عنه، والنهي يقتضي فساد املنهي عنه، فلو صحّ م منهي وألنه طالق حمر  -
ويبغضه  ه  كره  بني املنهي عنه و املأذون فيه من جهة الصحة والفساد، وألن الشارع إمنا هنى عنه ألنه ي  

 .(4)هذا املقصود دُّ ه ض  ه وتنفيذ  ه ويف تصحيح  كره  بغضه وي  ما ي   مه لئال يقع  ه فحر  وع  ق  و   بُّ حي   وال
ومن جهة املصاحل واملفاسد فإن الشارع حيرم الشيء ملا فيه من املفسدة اخلالصة أو الراجحة 

ومقصوده ابلتحرمي املنع من ذلك الفساد وجعله معدوما فلو كان مع التحرمي يرتتب عليه من األحكام 
قصد عدمه ما يرتتب على احلالل فيجعله الزما انفذا كاحلالل لكان ذلك إلزاما منه ابلفساد الذي 

 .(5)فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس به وهذا تناقض ينزه الشارع عنه
س على النكاح املنهي عنه، فإذا كان النكاح املنهي عنه ال يصح ألجل النهي فكذلك االقي-
 .الطالق

                                                 
 (.2158)رقم  2/ 263سنن أيب داود كتاب الطالق، ابب يف طالق السنة  -(1)
 .9/266فتح الباري  -(2)
 .. 15/65التمهيد  -(3)
 .163/10احمللى  -(4)
 .33/25ابن تيمية، نفسه،  -(5)



ه أمران فهو من عمل عمال ليس علي كما استدلوا حبديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعا:-
 .(1)رد

 
 

                                                 
، مسلم يف األقضية، ابب نقض 221/5البخاري، كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  -(1)

 (.1718األحكام الباطلة رقم )


