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مسألة الهدْم يف الطالق..
صورتها وأ ثرها

إعداد د .خالد بن عبدالعزيز الجريد

القايض مبحكمة األحوال الشخصية بالرياض

مسألة الهدْم يف الطالق...صورتها وأ ثرها
ملخص البحث

اله��دم يف الطالق م��ن امل�سائل التي اختلف فيه��ا ال�سلف واخللف
قدمي ًا وحديث ًا.
ولأهميته��ا وحلاجة طالب العلم �إليها ومعرف��ة �أدلتها ومناق�شتها
وبيان الراج��ح فيها �أفردها الباحث يف بح��ث م�ستقل مبين ًا �صورها
و�آثارها.
وق��د ق�س��م الباحث درا�ست��ه �إلى مبحث�ين يف �ستة مطال��ب مبتد�أً
بتعري��ف اله��دم يف الطالق ،حي��ث ا�ستعار �أهل العل��م هذه اللفظة
(الهدم) لهذه امل�س�ألة – فقد �شبهوا ا�ستئناف من طلق زوجته مبا دون
الث�لاث – بعد زواجها من �آخر ودخوله بها ثم عودتها �إليه – بثالث
طلقات ،بنق�ض البناء وهدمه.
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مقدمة

�إن احلمد هلل نحمده ون�س���تعينه ،ون�س���تغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ،و�سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ض���ل له ،ومن ي�ض���لل فال هادي له ،و�أ�ش���هد �أن ال �إله �إال اهلل
وحده ال �رشيك له ،و�أ�ش���هد �أن حممداً عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه
و�سلم �أما بعد:
�ضمن مباحث َّ
ف ُتعترب م�س����ألة ال َه ْدم يف َّ
الطالق
الطالق – �إحدى
امل�سائل التي تُذك ُر َ
ِ
و�أحكامه -وهي من امل�سائل التي اختلف فيها ال�سلف واخللف قدمياً وحديثاً((( ،والأدلة
فيها تكاد تكون متكافئة ((( ،وهي امل�س�ألة التي ا�شتهرت بقول ال�رسخ�سي :ف�أخذ ُّ
ال�شبان
من الفقهاء بقول امل�ش���ايخ من ال�ص���حابة  -ر�ض���وان اهلل عليهم  -وامل�شايخ من الفقهاء
بقول ُّ
ال�شبان من ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم .((( -
ولأهميته����ا ،وحاجة ُطلاَّ ب العلم  -عا َّم ًة ،وق�ض����اة حماكم الأحوال ال�شخ�ص����ية
خا�ص���� ًة  -للوق����وف على كالم �أهل العلم فيه����ا ،ومعرفة �أدلتها ،ومناق�ش����تها ،وبيان
َّ
الراجح فيها �أحببت �إفرادها يف ٍ
بحث م�ستقل ُمب ِّيناً �صورتها و�أثرها ،وقد جعلت ذلك
يف مبحثني.
((( ينظر اال�ستذكار البن عبدالرب . 199/6
((( ينظر �شرح عمدة الفقه للجربين . 1434/3
((( املب�سوط لل�سرخ�سي . 95/6
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املبحث األول :تعريف مفردات العنوان

وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعريف الطالق لغة واصطالحاً

الطالق يف اللغة :

الطالق :م�ص���در َط َلقَ���ت املر�أة و َط ُلقَ���ت تط ُلق طال ًقا فهي طال���ق .ويدل على الرتك
والتخلية ،يقال ط َّلق البالد �أي تركها ،و�أطلق الأ�سري �أي خ َّاله (((.
قال ابن فار�سَّ :
الطاء والالم والقاف � ٌ
�صحيح مطرد واحد ،وهو يدل على التخلية
أ�صل
ٌ
والإر�سال .يقال :انطلق الرجل ينطلق انطالقاً ...وامر�أة طالق :ط َّلقها زوجها.(((..

ويف اال�صطالح:

بتعريف���ات متقاربة جميعها تدل على ِّ
ٍ
ح���ل عقد النكاح ومن
ع��� َّرف الفقهاء الطالق
ذلك:
-1تعريف ال�رسخ�سي :من احلنفية :رفع القيد الثابت �رشعا بالنكاح(((.
-2كم���ا ع َّرفه ابن عابدين بقوله :رفع قيد الن���كاح يف احلال بالبائن �أو امل�آل بالرجعي
بلفظ خم�صو�ص(((.
-3تعريف املالكية� :صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجباً تكررها مرتني
للحر ،ومرة لذي رق ،حرمتها عليه قبل زوج (((.
((( ينظر ل�سان العرب البن منظور .225/10
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س .421/3
((( تبيني احلقائق للزيلعي .188/2
((( حا�شية ابن عابدين . 226/3
((( �شرح حدود ابن عرفة للر�صاع  ،184/1وينظر مواهب اجلليل للحطاب .18/4
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-4تعريف ال�شافعيةُّ :
حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه (((.
-5تعريف احلنابلةُّ :
حل قيد النكاح �أوبع�ضه (.((1
املطلب الثاني :تعريف الهدم

قال ابن فار�س :الهاء والدال وامليم� :أ�صل يدل على حط بناء ،ثم يقا�س عليه ،وهدمت
احلائط �أهدمه .والهدم :ما تهدم ،بفتح الدال (.((1
ويف القامو�س :الهدم نق�ض البناء (.((1
ومن هذا املعنى ا�ستعار �أهل العلم هذه اللفظة لهذه امل�س�ألة فقد �ش َّبهوا ا�ستئناف من
بثالث
ط َّل���ق زوجته مبا دون الثالث  -بعد زواجها من �آخر ودخوله بها ثم عودتها �إليه َ -
طلقات بنق�ض البناء وهدمه(.((1
املبحث الثاني :مسألة الهدم يف الطالق
املطلب األول :صورة مسألة الهدم يف الطالق

�أن ُيط ِّلق الرجل زوجته ب� َّ
أقل من ٍ
ثالث طالقاً رجعياً المعاو�ضة فيه( ،((1ثم تنتهي عدتها
((( مغني املحتاج لل�شربيني . 455/4
( ((1املطلع للبعلي  ،405/1الرو�ض املربع للبهوتي . 599/1
( ((1معجم مقايي�س اللغة . 41/6
( ((1القامو�س املحيط للفريوز�أبادي .1168/1
( ((1ينظر الهداية  ،133/4واملدونة  ،67/2والأم  ،267/5والإن�صاف .160/9
ٌ
(َ ((1يخ ��ر ُج به ��ذا القي ��د " اخلل ��ع " عند مَن يقول �إنه ف�س� � ٌخ ولي�س بطالق ،ويف امل�س�ألة ٌ
مب�سوط يف
خالف ب�ي�ن �أهل العلم
مو�ضعه يُنظر املغني  ،328/7وفتاوى ابن تيمية  ،321/32وفتح الباري البن حجر  395/9وال�شرح املمتع البن عثيمني
 ،450/12و�أحكام الطالق يف ال�شريعة الإ�سالمية لل�شيخ  :م�صطفى العدوي . 71
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ومل يراجعه���ا ،ثم تتزوج غريه ويدخل( ((1بها ،ثم ُيط ِّلقها الثاين �أو ميوت عنها ،وتنتهي
ٍ
طلقات من جديد� ،أو
ثالث
عدتها منه ثم يتزوجها الأول ،فهل ي�س���ت�أنف الزوج الأول َ
ُ
تكون عنده على مابقي من الثالث؟
املطلب الثاني :بحث مسألة الهدم يف الطالق

حترير حمل النزاع:

�أو ًال :ال خ�ل�اف بني الفقهاء �أن الرج���ل �إذا ط َّلق زوجته ثالثاً ث���م تزوجت غريه بعد
انتهاء عِ َّدتها من الأول ،ثم ط َّلقها الثاين بعد الدخول بها �أنها ترجع �إلى الأول بعد انتهاء
عدتها من الثاين بثالث طلقات (.((1
يق���ول ابن املنذر :و�أجمع���وا على �أن احل َّر �إذا ط َّل���ق احل َّرة ثالثاً ثم انق�ض���ت عِ َّدتها،
ونكحت زوجاً غريه ودخل بها ،ثم فارقها وانق�ضت عِ َّدتها ،ثم ينكحها الأول �أنها تكون
عنده على ثالث تطليقات (.((1
ثانياً :ال خالف بني الفقهاء �أن الرجل �إذا ط َّلق زوجته مبا دون الثالث ثم تزوجت غريه
بعد انتهاء عِ َّدتها من الأول ،ثم ط َّلقها الثاين قبل الدخول بها ف�إنها ترجع �إلى الأول على
ما بقي من طالقها.
( ((1ه ��ل للخل ��وة حُ ْك ��م الدخ ��ول ؟ خ�ل ٌ
�اف ب�ي�ن �أهل العلم يف ذلك ،وق ��د جَ َمع ُْت يف ذلك م ��ا َّد ًة علمي ًة حُم� � َّررة �أ�س�أل اهلل �أن
يي�سِّ ر ن�شرها يف هذه املجلة الرائدة ،وقد َن َ�ش َرت جملة البحوث الإ�سالمية يف عددها الثامن والع�شرين  239/28بحثاً
نافع� �اً للدكت ��ور  :عب ��د اهلل ب ��ن عبد املح�س ��ن الطريقي بعنوان " اخلل ��وة وما يرتتب عليها من �أح ��كام فقهية " يَح�سن
مراجعته .
( ((1ينظ ��ر املب�س ��وط لل�سرخ�س ��ي  ،95/6حا�شي ��ة ابن عابدي ��ن  ،335/2بداية املجته ��د البن ر�ش ��د  ،107/3اال�ستذكار البن
عبدالرب  ،199/6احلاوي الكبري للماوردي  ،286/10مغني املحتاج لل�شربيني  ،293/3املغني البن قدامه � ،515/7شرح
الزرك�شي . 439/5
( ((1الإجماع البن املنذر . 115
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يقول ابن القيم :بعد ذكره للقولني يف امل�س����ألة و َم ْن قال بهما و�أدلتهما...وذهب �إلى
الق���ول الأول �أهل احلديث ،فيهم �أحمد ،وال�ش���افعي ،ومالك ،وذه���ب �إلى الثاين �أبو
حنيفة ،هذا �إذا �أ�ص���ابها الثاين ،ف�إن مل ُي ِ�ص ْبها فهي على ما بقي من طالقها عند اجلميع،
وقال النخعي :مل �أ�سمع فيها اختالفاً (.((1
ثالثاً :الخالف بني الفقهاء �أي�ض���اً �أن الرجل �إذا ط َّلق زوجته مبا دون الثالث ثم عادت
زوج ثانٍ ف�إنها ترجع �إليه على ما بقي من طالقها(.((1
�إليه برجع ٍة � ٍ
أونكاح جديدٍ قبل ٍ
يق���ول ابن قدامه :و�إن رغ���ب ُم َط ِّلقها � -أي املطلقة دون الث�ل�اث  -فيها فهو خاطب
من اخلطاب يتزوجُها بر�ض���اها بنكاحٍ جدي���دٍ ،وترجع �إليه بطلقتني و�إن َّطلقها اثنتني ثم
تزوجها رجعت �إليه بطلق ٍة واحد ٍة بغري خالف بني �أهل العلم(.((2

اخلالف يف امل�س�ألة

و�إمنا قع اخلالف ـ بني الفقهاء يف امل�س�ألة ـ فيما �إذا ط َّلق الرجل زوجته ب� َّ
أقل من ثالث،
وانته���ت عدتها منه ثم تزوجت غريه ودخل بها ،ثم ط َّلقها �أو مات عنها ،وانتهت عدتها
م���ن الثاين ث���م تزوجها الأول فهل ي�س���ت�أنف الأول ثالث طلق���ات �أو تكون عنده على
مابقي من الثالث على قولني.

القول الأول:

�أن الزوجة تكون عنده على مابقي من الثالث ف�إن ط َّلقها واحدة بقي له طلقتان و�إن

( ((1زاد املعاد . 257/5
( ((1ينظ ��ر الإجم ��اع الب ��ن املنذر  ،115الإ�شراف على مذاهب العلماء له �أي�ض� �اً  ،242/5املب�سوط لل�سرخ�سي  ،95/6حا�شية
اب ��ن عابدي ��ن  ،335/2بداي ��ة املجته ��د البن ر�ش ��د  ،107/3اال�ستذكار الب ��ن عبدالرب  ،199/6احل ��اوي الكبري للماوردي
 ،286/10مغني املحتاج لل�شربيني  ،293/3املغني البن قدامه � 515/7شرح الزرك�شي . 439/5
( ((2املغني البن قدامه . 515/7
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طلقها اثنتني بقي له واحدة.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من املالكية وال�ش���افعية وراوية عند احلنابلة هي املذهب
عندهم وبه قال حممد بن احل�س���ن من احلنفية واب���ن حزم وابن املنذر وابن عبدالرب وبه
قال �أكابر ال�ص���حابة منهم عمر وعلي و�أبو هريرة ر�ض���ي اهلل عنهم وغريهم يقول الإمام
ال�سنة عندنا التي ال اختالف فيها(.((2
مالك :وعلى ذلك ُّ
وه���و ما �أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،وبه قال �س���ماحة ال�ش���يخ
عبدالعزيز بن باز ،وابن عثيمني(.((2
يقول ابن ر�ش���د :واختلفوا يف :ه���ل يهدم الزوج ما دون الث�ل�اث؟ فقال �أبو حنيفة
يهدم .وقال مالك ،وال�ش���افعي ال يه���دم – �أعني� :إذا تزوجت قب���ل الطلقة الثالثة غري
ال���زوج الأول ث���م راجعها  -هل يعتد بالط�ل�اق الأول �أم ال؟ فمن ر�أى �أن هذا �ش���ي ٌء
يخ����ص الثالثة بال�رشع قال :ال يهدم ما دون الثالثة عن���ده ،ومن ر�أى �أنه �إذا هدم الثالثة
ُّ
فهو �أحرى �أن يهدم ما دونها قال :يهدم ما دون الثالث (.((2
ويقول املاوردي من ال�ش���افعية :و�إن نكحت زوجاً و�أ�صابها ثم ط َّلقها وعاد الأول بعد
عِ َّدته���ا من الثاين وتزوجه���ا ،فقد اختلف الفقهاء فيه ،فذهب ال�ش���افعي �إلى �أن وجود
ال���زوج الثاين كعدمه ،و�أنه ال يرفع ما تقدم من ط�ل�اق الأول ،و�إذا نكحها الأول بعده
كانت معه على ما بقي من الطالق ،ف�إن كان الطالق واحدة بقيت معه على اثنتني ،و�إن
( ((2موط�أ الإمام مالك . 586/2
( ((2ينظر بداية املجتهد البن ر�شد  ،107/3ال�شرح ال�صغري للدردير  ،467/1احلاوي الكبري للماوردي  ،286/10مغني
املحت ��اج لل�شربين ��ي  ،293/3املغني البن قدامه � ،504/7شرح الزرك�شي  ،437/5املحلى البن حزم  13/10الإ�شراف البن
املن ��ذر  ،244/5اال�ست ��ذكار البن عبدالرب  ،199/6فتاوى اللجنة الدائم ��ة  ،162/20فتاوى الطالق لل�شيخ ابن باز ،211
ال�شرح املمتع لل�شيخ ابن عثيمني 195-196/13
( ((2بداية املجتهد البن ر�شد . 107/3
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كان اثنت�ي�ن بقيت على واحدة ،ف�إن ط َّلقها يف النكاح الث���اين واحدة حرمت عليه حتى
تنكح زوجاً غريه(.((2
ويق���ول ابن قدامه :يف م�س����ألة :ما �إذا ط َّل���ق زوجته � َّ
أقل من ثالث فق�ض���ت العدة ثم
تزوجت غريه ثم �أ�ص���ابها ثم ط َّلقها �أو مات عنها وق�ض���ت العدة ثم تزوجها الأول فهي
عن���ده على ما بقي م���ن الثالث وجملة ذلك �أن املط ِّلق �إذا بان���ت زوجته منه ثم تزوجها
مل ُ
يخ���ل من ثالثة �أح���وال �أحدها� :أن تنكح غريه وي�ص���يبها ثم يتزوجه���ا الأول فهذه
ترج���ع �إليه عل���ى ٍ
طالق ثالث ب�إجماع �أه���ل العلم قاله ابن املنذر .والث���اين� :أن ُيط ِّلقها
زوج ثان فه���ذه ترجع �إليه على
دون الث�ل�اث ثم تعود �إليه برجع��� ٍة �أو ٍ
نكاح جديد قبل ٍ
م���ا بقي من طالقها بغري خ�ل�اف نعلمه ،والثالث ط َّلقها دون الثالث فق�ض���ت عدتها ثم
نكحت غريه ثم تزوجها الأول فعن �أحمد فيها روايتان �إحداهما ترجع �إليه على ما بقي
من طالقها وهذا قول الأكابر من �أ�ص���حاب ر�س���ول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -عمر
وعل���ي و�أبي ومعاذ وعمران بن ح�ص�ي�ن و�أبي هريرة وروي ذل���ك عن زيد وعبد اهلل بن
عمرو بن العا�ص وبه قال �س���عيد بن امل�سيب وعبيدة واحل�سن ومالك والثوري وابن �أبي
ليلى وال�ش���افعي و�إ�سحاق و�أبو عبيدة و�أبو ثور وحممد بن احل�سن وابن املنذر والرواية
الثانية عن �أحمد �أنها ترجع �إليه على طالق ثالث وهذا قول ابن عمر وابن عبا�س وعطاء
والنخعي و�رشيح و�أبي حنيفة و�أبي يو�سف (.((2

القول الثاين :

�أنه ي�ست�أنف ثالث طلقات.

( ((2احلاوي الكبري للماوردي . 286/10
( ((2املغني . 504/7
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وهذا مذه���ب احلنفية ورواية عند احلنابلة وبه قال عد ٌد من ال�ص���حابة منهم ابن عمر
وابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه(.((2
زوج قد دخل بها،
يقول ال�رسخ�سي :و�إن طلق امر�أته واحدة� ،أو اثنتني ثم تزوجها بعد ٍ
ٍ
تطليقات م�ستقبالت يف قول �أبي حنيفة و�أبي يو�سف رحمهما اهلل
فهي عنده على ثالث
تعالى وهو قول ابن عبا�س وابن عمر و�إبراهيم و�أ�صحاب عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل
عنه وعند حممد وزفر وال�ش���افعي رحمهم اهلل تعالى هي عنده مبا بقي من طالقها ،وهو
قول عمر وعلي و�أبي بن كعب وعمران بن احل�ص�ي�ن و�أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه ف�أخذ
ال�ش���بان من الفقهاء بقول امل�ش���ايخ من ال�صحابة  -ر�ض���وان اهلل عليهم  -وامل�شايخ من
الفقهاء بقول ال�شبان من ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم .((2( -

الأدلة واملناق�شة والرتجيح :
�أو ًال�:أدلة �أ�صحاب القول الأول :

ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول ب�أدل ٍة من الكتاب و�أقوال ال�صحابة واملعقول:

الدليل الأول :دليل الكتاب:

ا�س���تدلوا بقوله تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ البقرة.٢٣١ - ٢٣٠ :

( ((2ينظر املب�سوط لل�سرخ�سي  ،95/6حا�شية ابن عابدين  ،335/2املغني ابن قدامه  ،504/7الإن�صاف للمرداوي ،116/9
�شرح الزرك�شي . 437/5
( ((2املب�سوط لل�سرخ�سي . 95/6
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وجه الداللة:

قال���وا �إن اهلل تعالى ق���ال بعد قوله َّ
الط�ل�اق مرت���ان:
ﰃ ﰄ ﰅﭼ البقرة ،٢٣٠ :وهذا ي�ش���مل ما �إذا تزوج���ت بعده �أومل تتزوج يعني �إن
ط َّلقها بعد املرتني مل حتل له �إال بعد زوج ،وظاهر الآية الكرمية �سواء تزوجت بني هاتني
ينق�ص الطالق
الطلقتني وبني الثالثة �أم مل تتزوج؛ ولأن الزواج الثاين مل ي�ؤثر �شيئاً فلم ِ
ال�سابق فهي ٌ
حالل له �سواء تزوجت �أم مل تتزوج (.((2
يقول ال�شوكاين :وجه تخ�ص���ي�ص االنهدام بالثالث ال مبا دونها �أنها مورد الن�ص ف�إن
اهلل �س���بحانه ق���ال:ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ البقرة� ، ٢٣٠ :أي ف�إن
ط َّل���ق مرة ثانية من ط َّلقها مرتني فال حتل له بعد هذا التثليث حتى تنكح زوجاً غريه ،ف�إن
نكحت زوجاً غ�ي�ره حلت له  ،والظاهر �أنها حتل له حِ ًال ُمطلقاً فيملك عليها من الطالق
م���ا ميلكه لو نكحها ابت���داء .و�إذا عرفت �أن التثليث هو مورد الن�ص فاعلم �أنه مل يرد يف
�شيءٍ من الكتاب وال�سنة ما يدل على �أنها �إذا نكحت زوجاً غريه بعد طلقة �أو تطليقتني
�أن الطلقة �أو الطلقتني يكون لها حكم الثالث يف االنهدام (.((2
ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

الدليل الثاين :قول ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.

ا�س���تدلوا مبا روي عن بع�ض �أكابر ال�ص���حابة ر�ض���ي اهلل عنهم يف هذه امل�س�ألة ،و�أنه
يرجع على ما بقي من طالقها؛ منهم :عمر بن اخلطاب ،وعلي بن �أبي طالب و�أبو هريرة
ر�ضي اهلل عنه.
فقد �أخرج الإمام مالك عن ابن �ش���هاب� ،أنه قال� :سمعت �سعيد بن امل�سيب ,وحميد
( ((2ال�شرح املمتع البن عثيمني  ،196/13وينظر �شرح الزرك�شي . 437/5
( ((2ال�سيل اجل َّرار لل�شوكاين . 420/1
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ب���ن عبد الرحمن بن عوف ,وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ,و�س���ليمان بن ي�س���ار كلهم
يقول� :س���معت �أبا هريرة يقول� :سمعت عمر بن اخلطاب يقول� :أُيمُّ ا امر�أ ٍة طلقها زوجها
تطليق��� ًة �أو تطليقتني  ,ثم تركها حت���ى حتل ،وتنكح زوجاً غريه ،فيموت عنها �أو يطلقها,
ثم ينكحها زوجها الأول ،ف�إنها تكون عنده على ما بقي من طالقها (.((3

وجه الداللة:

الأث���ر ظاه ٌر و�رصي���ح يف عودة الزوجة وبقائه���ا لدى زوجه���ا الأول على مابقي من
طالقها بعد �إ�صابة الزوج الثاين.
الدليل الثالث� :إجماع �أهل املدينة :
قال الإمام مالك بعد �إ�سناد حديث عمر ال�سابق:
وعلى ذلك ال�سنة عندنا التي ال اختالف فيها (.((3
إجماع من �أهل املدينة على هذا القول ،و�إجماعهم حجة عند جماعة من �أهل
وه���ذا � ٌ
العلم(.((3
(� ((3أخرج ��ه الإم ��ام مال ��ك يف املوط� ��أ يف كتاب الطالق باب جام ��ع الطالق برقم  586/2 77:كما �أخرج ��ه الإمام ال�شافعي
يف م�سن ��ده يف كت ��اب الط�ل�اق والرجع ��ة  ،294/1و�إ�سنادهما �صحيح ينظر �ش� �رح العمدة للجربي� �ن 1434/3كما �أخرجه
عبدال ��رزاق يف كت ��اب الط�ل�اق باب النكاح جديد والطالق جديد برقم  ،351/111496و�أخرجه البيهقي يف كتاب اخللع
والط�ل�اق ب ��اب م ��ا يه ��دم الزوج من الط�ل�اق ومااليهدم برق ��م  597/151357 :ب�إ�سناده عن عبي ��د اهلل هو ابن عبد اهلل
ب ��ن عتب ��ة ،و�سليم ��ان بن ي�سار ع ��ن �أبي هريرة قال� :س�ألت عمرر�ضي اهلل عنه عن رجلٍ م ��ن �أهل البحرين ط َّلق امر�أته
تطليق ًة �أو اثنتني فنكحت زوجاً ثم مات عنها �أو طلقها فرجعت �إلى الزوج الأول  ,على كم هي عنده ؟ قال :هي عنده
على ما بقي قال عنه ابن حجر يف التلخي�ص احلبري  : 468/3و�إ�سناده �صحيح .
( ((3املوط�أ يف كتاب الطالق باب جامع الطالق برقم .586/2 77:
( ((3امل� �راد ب�إجم ��اع �أه� � ل املدين� �ة :هو �إجماع جمتهدي املدين� �ة النبوية يف القرون الثالثة الأولى على حكم م�س� ��ألة.
وحجي� �ة ه� �ذا الن� �وع من الإجماع حم� � ل خالف بني �أهل العلم ينظر �أثر الأدلة املختلف فيه ��ا للدكتور م�صطفى البغا �ص
 426وما بعدها.
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الدليل الرابع :من املعقول:

قالوا �إن �إ�صابة الزوج الثاين ملا كانت �رشطاً يف حِ ِّل املطلقة ثالثاً للأول مل يكن ب ٌّد من
هدمها و�إعادتها على ٍ
طالق جديد ،و�أما من طلقت دون الثالث ،فلم ت�ص���ادف �إ�ص���ابة
الثاين فيها حترمياً يزيله ،وال هي ٌ
�رشط يف ِّ
احلل للأول فلم تهدم �شيئاً ،فوجودها كعدمها
بالن�سبة �إلى الأول و�إحاللها له ،فعادت على ما بقي كما لو مل ُي�صبها ،ف� َّإن �إ�صابته ال �أثر
لها �ألبتة ،وال نكاحه وطالقه ُمع َّلقٌ بها بوج ٍه ما ،وال ت�أثري لها فيه (.((3
فالزواج الثاين يف حال ا�ستيفاء الزوج الأول للطلقات الثالث يختلف عنه يف حال
تطليق ال���زوج الأول ب� َّ
أقل من ثالث فنكاح الزوج الث���اين يف احلال الأولى له ت�أث ٌري يف
رفع التحرمي وهو حتليلها للأول فلوال هذا النكاح ماح َّلت له بخالف ما �إذا ط َّلق ب� َّ
أقل من
ثالث فال ت�أثري له يف حتليلها للأول ،وعليه فيجب �أال ُي�ؤ ِّثر يف عدد الطالق �أ�ش���به وطء
ال�س���يد� ،أو الزوج الثالث �أو الرابع ،فل َّما كان للزواج الثاين هذا الت�أثري وقد ا�س���تكمل
ال���زوج الأول ماميل���ك ف�إن الزوجة تع���ود �إليه على ٍ
طالق جديد ومن هنا ُ�س��� ِّميت هذا
امل�س����ألة مب�سالة الهدم ،و�أما من ُط ِّلقت دون الثالث ف�إنها ترجع على ما بقي من طالقها؛
�إ ْذ ال ت�أثري للزواج الثاين يف رفع التحرمي وحتليلها للأول(.((3

�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:

ا�ستدلوا بقول بع�ض ال�صحابة ،والقيا�س.

الدليل الأول :قول بع�ض ال�صحابة ر�ضي اهلل عنه:

ا�س���تدلوا بقول بع�ض ال�صحابة؛ منهم :عبداهلل بن عمر ،وعبداهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل
عنه.
( ((3ينظر املغني  ،505/7وزاد املعاد . 257/5
( ((3ينظر بت�صرفٍ ي�سري ال�شرح املمتع البن عثيمني . 197/13
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فق���د �أخرجه البيهقي عن ابن عبا�س ر�ض���ي اهلل عنهما يف الرج���ل ُيط ِّلق تطليقتني ثم
يتزوجه���ا ٌ
رجل �آخر فيط ِّلقه���ا �أو ميوت عنها فيتزوجها زوجه���ا الأول قال :فتكون على
ٍ
طالق جديدٍ ثالث ( ،((3و ُروي مثله �أي�ضاً عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما (.((3

وجه الداللة :

الأث���ر ظاه ٌر و�رصيح يف عودة الزوجة وبقائها ل���دى زوجها الأول على ٍ
طالق جديد
ثالث طلقات.

املناق�شة:

نوق�ش اال�ستدالل بهذه الآثار ب�أن ما جاء عن �أكابر ال�صحابة يعار�ض ما جاء فيها ،و�إذا
تعار�ضت �أقوال ال�صحابة ُقدِّ م ر�أي الأكابر منهم (.((3
يقول الزرك�ش���ي :قال �أحم���دُ :روي عن ابن عبا�س وابن عمر ر�ض���ي اهلل عنه نكاح
جدي���د وطالق جديد؛ لأن ن���كاح الثاين �إما �أن يكون ت�أث�ي�ره يف رفع التحرمي والعدد،
�أو يف رف���ع التحرمي فقط ،ال جائ���ز �أن ُي�ؤ ِّثر يف رفع التحرمي فق���ط؛ لأنه يلزم �أن يرفع
الثالثة� ،إ ِذ التحرمي تع َّلق بها ،فلزم �أن يكون ت�أثريه يف رفعهما جميعاً ،ف�إذا ط َّلقها واحدة
�أو اثنت�ي�ن فالعدد موجود فريفعه ،و�أُجيب ب�أنه يهدم التحرمي املتع ِّلق بالثالث ،وال حترمي
فيما دون الثالث ،وعن قول ابن عمر ،وابن عبا�س ،ب�أن �أقوال ال�صحابة على قاعدتنا �إذا
اختلفت كانت كدليلني متعار�ض�ي�ن ،و�إذاً ُي�صار �إلى الرتجيح ،وال �شك �أن قول الأولني
(� ((3أخرج ��ه البيهق ��ي يف كت ��اب اخللع والطالق باب ما يهدم الزوج من الطالق ومااليهدم برقم  ،597/151427 :وقال :
ورُوي ع ��ن عل ��ي ر�ض ��ي اهلل عنه– من طريق حممد ابن احلنيفة  : -يف الرجل يُط ِّلق امر�أته تطليقة �أو تطليقتني ثم
َت َزوَّج فيطلقها زوجها قال� :إن رجعت �إليه بعدما تزوجت ائتنف الطالق و�إن تزوجها يف عدتها كانت عنده على ما بقي
 ،ثم ع َّلق عليها بقوله  :الرواية الأولى عن علي ر�ضي اهلل عنه يق�صد رواية الرجوع �إليها على مابقي من الطالق -
�أ�ص ُّح وروايات عبد الأعلى عن ابن احلنيفة �ضعيفة عند �أهل احلديث واهلل �أعلم . 598/7
(� ((3أخرجه البيهقي يف كتاب اخللع والطالق باب ما يهدم الزوج من الطالق ومااليهدم برقم . 598/7 15141 :
( ((3ينظر �شرح الزرك�شي . 437/5
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�أرجح ،والقا�ض���ي حمل( ((3قول ابن عمر وابن عبا�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما  ،-على ما �إذا
كان بعد طالق ثالث ،وجعل امل�س�ألة اتفاقية من ال�صحابة(.((3

الدليل الثاين :القيا�س:

قالوا �إن �إ�ص���ابة الثاين ملا قويت على هدم الطالق الثالث ،كانت على هدم ما دونها
رطل �أقوى ،وكاملاء �إذا رفع كثري
رطل كان على حمل ٍ
�أقوى ،كمن َق ِوي على حمل مائة ٍ
النجا�س���ة كان برفع قليلها �أولى ،وكالغ�س���ل �إذا رفع اجلناب���ة ،كان برفع احلدث �أولى،
وكاجلنابة �إذا نق�ضت طهر البدن ،كانت بنق�ض طهارة بع�ضه �أولى (.((4
و ُي�س َّمى هذا النوع من القيا�س بقيا�س الأولى.
���مونه قيا�س الأولى وتارة
يقول ال�ش���وكاين :ها هنا ٌ
قيا����س قوي هو القيا�س الذي ُي َ�س ُّ
ُي َ�س ُّمونه فحوى اخلطاب ف�إنه ُّ
يدل على �أن انهدام ما دون الثالث م�أخوذ من الآية بطريق
الأولى ويع�ض���د هذا �أن االحت�س���اب مبا وقع م���ن طالق الزوج عليه���ا بعد �أن نكحت
زوج���اً غريه خالف ما يوجبه احل ُِّل املفهوم من قولهَ :فال تحَ ُِّل لَ ُه ،ف�إن ظاهره �أنها حت ُِّل له
احل ُّ
ِ���ل الذي يكون للزوج على زوجته لو تزوجها ابت���داء ،و�أما انهدام ال�رشط فالظاهر
�أن���ه ينهدم بنكاحها للغري �س���واء كان ذلك بعد طالق الث�ل�اث �أو بعد �أقل منها ؛ لأنها ملا
تزوج���ت بالغري كان هذا ال�رشط يف حكم العدم ودخلت حتت قوله ر�ض���ي اهلل عنه :ال
ط�ل�اق قبل ن���كاح ،ولو قلنا �إنه يقع الطالق بوقوع ال�رشط �إذا �ص���ادف كونها زوجة له
زوج �آخر لها لكان هذا مما ي�ص���دق عليه �أنه من الطالق قبل النكاح ،و�إن كان
بعد نكاح ٍ
( ((3ع َّل ��ق ال�شي ��خ عب ��داهلل بن جربين يف حتقيقه ل�شرح الزرك�شي عل ��ى كالم القا�ضي بقوله  :وهذا احلمل بعيد 440/5
وهو كما قال رحمه اهلل ؛ لكرثة الروايات عنهما يف هذا الباب و�صريحها فيما دون الثالث .
(� ((3شرح الزرك�شي . 439/5
( ((4املغن ��ي  ،504/7وينظ ��ر املحل ��ى  ،13/10العناي ��ة للعين ��ي  ،185/4درر احل ��كام  ،387/1زاد املع ��اد  ،257/5ال�سيل اجلرار
لل�شوكاين . 420/1
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تعليقه وهي زوجة له لكنها قد امنحت تلك الزوجية و�ص���ار وجودها كعدمها فك�أنه قال
لأجنبية �إن دخلت الدار بعد �أن �أتزوجها فهي طالق(.((4

املناق�شة

���وي على رفع الأك�ث�ر كان على رفع الأق���ل �أقوى ب�أن
نوق����ش ا�س���تداللهم :ب�أن ما َق ِ
الإ�ص���ابة ال ترفع الثالث و�إمنا ترفع حترميها ،ولي�س فيما دون الثالث حترمي ،على �أن هذا
�ستمر على مذهب �أبي حنيفة؛ لأنه قد يجعل ال�شيء م�ؤثراً يف الأكرث غري
الأ�ص���ل غري ُم ٍ
م� ٍؤثر يف الأقل يف موا�ض���ع �ش���تى ،فمنها �أن العاقلة تتحمل جميع الدية وال تتحمل ما
بائن ينوي بها الثالث ،كانت ثالثاً ولو
دون املو�ض���حة ،ومنها �أنه لو قال لزوجتهِ � :
أن���ت ٌ
ن���وى اثنتني كانت واحدة ،فجعل النية م�ؤثرة يف الثالث غري م�ؤثرة يف الأقل ،ومنها �أن
القهقهة يف ال�ص�ل�اة تبطل ال�ص�ل�اة والطهارة ويف غري ال�صالة ال تبطل الطهارة ،فجعلها
م�ؤثرة يف الأكرث غري م�ؤثر ٍة يف الأقل فف�سد به ما ذهب �إليه(.((4

الراجح:

من خالل ما �سبق يظهر رجحان ما ذهب �إليه �أ�صحاب القول الأول ؛ لقوة ما ا�ستدلوا
به وملا ورد على �أدلة �أ�صحاب القول الثاين من مناق�شة.
يقول ابن القي���م :وذهب �إلى القول الأول �أهل احلديث ،فيهم �أحمد ،وال�ش���افعي،
ومالك ،وذهب �إلى الثاين �أبو حنيفة ،هذا �إذا �أ�ص���ابها الثاين ،ف�إن مل ي�ص���بها فهي على
ما بقي من طالقها عند اجلميع ،وقال النخعي :مل �أ�سمع فيها اختالفاً ،ولو ثبت احلديث
لكان ف�صل النزاع يف امل�س�ألة ،ولو اتفقت �آثار ال�صحابة ،لكانت ف�ص ًال �أي�ضاً (.((4
( ((4ال�سيل اجلرار لل�شوكاين . 420/1
( ((4احلاوي  ،288/10وينظر املحلى  ،13/10زاد املعاد . 257/5
( ((4زاد املعاد . 257/5
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ويق���ول الدكتور عب���داهلل بن عبدالعزيز اجلربي���ن :و�أدلة الأقوال يف امل�س����ألة تقرب
يرتجح القول
من التكاف�ؤ كما �أ�ش���ار �إل���ى ذلك احلافظ ابن القيم يف زاد املع���اد لكن قد َّ
الأول ب�أنه قول الأكابر من ال�ص���حابة كما قال ابن املنذر يف الأو�سط ،وابن عبد الرب يف
رجح ُّ
ال�شبان من فقهاء احلنفية
اال�ستذكار وابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( ،((4وقد َّ
ورجح ال�ش���يوخ من فقهاء
الق���ول الأول الذي هو قول م�ش���ايخ ال�ص���حابة و�أكابرهمَّ ،
مارجحه �ش���بان ال�ص���حابة وهو القول الثاين كما قال ال�رسخ�سي يف املب�سوط،
احلنفية َّ
ولوال هذا الإجماع الذي ذكره ابن املنذر يف امل�س�ألة ال�سابقة لكان لرتجيح القول الثاين
( ((4مل يفرد �شيخ الإ�سالم ابن تيمية – رحمه اهلل – هذه امل�س�ألة ببحثٍ م�ستقل ،و�إمنا ذكرها عر�ضاً يف جمموع الفتاوى
يف مو�ضعني يظهر من خاللهما ترجيحه للقول الأول ،وهذان املو�ضعان هما:
املو�ض ��ع الأول  :يف اجل ��زء الراب ��ع  532/4يف مُف�صَّ ��ل اعتقاد ال�سلف ،ف�صل  :م ��ن �صَ ِحب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أف�ضل
�واب له على �س�ؤالٍ �أن �أبا هري ��رة ر�ضي اهلل عنه مل يكن من فقهاء ال�صحابة � ....أجاب بقوله
مم ��ن مل ي�صحب ��ه ،ويف ج � ٍ
� :إن عم ��ر ب ��ن اخلط ��اب و َّلى �أبا هريرة عل ��ى البحرين ؛ وهم خيار امل�سلمني الذين هاج ��ر وفدهم �إلى النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم وهم وفد "عبد القي�س" ،وكان �أبو هريرة � -أمريهم  -هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه ؛ مثل م�س�ألة املطلقة
دون الث�ل�اث؛ �إذا تزوج ��ت زوج� �اً �أ�صابه ��ا ه ��ل تعود �إل ��ى الأول على الثالث؟  -كم ��ا هو قول ابن عبا� ��س وابن عمر وهو
مذه ��ب �أب ��ي حنيف ��ة ورواية ع ��ن عمر بنا ًء على �أن �إ�صابة الزوج تهدم ما دون الثالث كما هدمت الثالث � -أو تعود على
ما بقي؟ كما هو قول عمر وغريه من �أكابر ال�صحابة وهو مذهب مالك وال�شافعي و�أحمد يف امل�شهور عنه ؛ بناء على
�أن �إ�صابة الزوج الثاين �إمنا هي غاية التحرمي الثابت بالطالق الثالث فهو الذي يرتفع بها واملطلقة دون الثالث مل
حت ��رم ف�ل�ا ترف ��ع الإ�صابة منها �شيئ� �اً ؛ ف�أفتى �أبو هريرة بهذا القول  .ثم �س�أل عمر ف�أق� � َّره على ذلك وقال :لو �أفتيت
بغ�ي�ره لأوجعت ��ك �ضرباً .وكذل ��ك �أفتى �أبو هريرة يف دقائق م�سائل الفقه مع فقهاء ال�صحابة كابن عبا�س وغريه من
�أ�شهر الأمور .
املو�ض ��ع الث ��اين  :يف اجلزء الع�شري ��ن  380/20يف �أبواب �أ�صول الفقه "م�سائل التمذهب" ويف �س�ؤالٍ عن �صحة مذهب �أهل
املدين ��ة� ،أثن ��ى – رحم ��ه اهلل – على مذهب الإمام مالك وا�ستط ��رد يف ذكر م�سائل كثرية يف �أبواب العبادات واملعامالت
رجَّ ح فيها مذهب الإمام مالك� ،إلى �إن قال  :ف�صل :و�أما املناكح فال ريب �أن مذهب �أهل املدينة يف بطالن نكاح املحلل
ون ��كاح ال�شغ ��ار �أتب ��ع لل�سن ��ة ممن مل يبطل ذلك من �أهل العراق؛ ف�إنه قد ثبت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه لعن
املحلل واملحلل له ....،وكذلك م�س�ألة �إ�صابة الزوج الثاين :هل تهدم ما دون الثالث؟ وهو الذي يُط ِّلق امر�أته طلقة �أو
طلقتني ثم تتزوج من ي�صيبها ثم تعود �إلى الأول؛ ف�إنها تعود على ما بقي عند مالك وهو قول الأكابر من ال�صحابة
كعمر بن اخلطاب و�أمثاله وهو مذهب ال�شافعي و�أحمد يف امل�شهور عنه و�إمنا قال ال تعود على ما بقي ابن عمر وابن
عبا�س وهو قول �أبي حنيفة .
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وجه والعلم عند اهلل تعالى(.((4
املطلب الثالث :ثمرة الخالف يف املسألة

تظهر ثمرة اخلالف يف هذه امل�س�ألة فيما �إذا قال الزوج لزوجته� :إنْ
أنت
دخلت الدار ف� ِ
ِ
طالق فط َّلقها اثنتني وانتهت عدتها ثم تزوجت زوجاً �آخر ودخل بها ثم عادت �إلى الأول
بعد طالقها من الثاين فدخلت الدار.((4(..
فهل تكون الطلقة بدخولها الدار هي الطلقة الأولى وله مراجعتها مادامت يف العدة،
�أو تكون الطلقة الثالثة وتبني منه بينونة كربى ؟
عل���ى القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء تكون طلق���ة ثالثة ،وعلى القول الثاين
وهو قول احلنفية تكون طلقة �أولى.
املطلب الرابع :تطبيق محاكم األحوال الشخصية للمسألة

املعم���ول به يف حماك���م الأحوال ال�شخ�ص���ية باململكة العربية ال�س���عودية هو القول
الأول ،القائل بالبناء.
�أما بالن�س���بة لغالب حماكم الأحول ال�شخ�صية يف الدول العربية ،فقد �أخذوا بالقول
الثاين ،القائل بالهدم(.((4
هذا ماي�سرَّ اهلل يل جمعه حول هذه امل�س����ألة ،ف�إن يكن �صواباً فمن اهلل ،و�إن يكن غري
ذلك فمن نف�سي و�أ�ستغفر اهلل ،و�آخر دعوانا �أن احلمدهلل رب العاملني.
(� ((4شرح عمدة الفقه للجربين .1434/3
( ((4ينظر فتح القدير البن الهمام .132/4
َّ
ن�ص ��ه ( :املادة -96زواج املطلقة ب�آخ ��ر يهدم بدخوله بها
( ((4ج ��اء يف قان ��ون الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة الأردين لع ��ام 2010م ما ُّ
طالق ��ات ال ��زوج ال�ساب ��ق ول ��و كانت ثالث� �اً �أو دونها ) ،كما ج ��اء يف قانون الأح ��وال ال�شخ�صية ب�سوري ��ا ( :املادة  68زواج
املطلقة من �آخر يهدم طلقات الزوج ال�سابق ولو كانت دون الثالث ،ف�إذا عادت �إليه ميلك عليها ثالثاً جديدة) .وينظر
مثله يف قانون الأحوال ال�شخ�صية الكويتي مادة رقم 108:وقانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي مادة رقم ،98:ومثله
غالب قوانني الأحوال ال�شخ�صية بالدول العربية.
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