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الخالصة

الكلمات المفتاحية

هتدف هذه الورقة إىل بلورة املسائل اليت خالف فيها قانون األسرة القطري مذهب اإلمام أمحد

قطر – قانون األسرة -

بن حنبل ـ رمحه اهلل تعاىل ـ ،وخاصة يف املواد القانونية املتعلقة بالطالق البدعي ،وتناول

مذهب إمام حنبل -الطالق

الباحثان هذه املسائل مبينا أسباب عدم أخذ القانون باملذهب ،ومت استخدام املنهج التحليلي

البدعي

املقارن يف بيان أوجه االختالف بني املذهب والقانون القطري ،وخلص الباحثان إىل نتائج
أمهها:عدم خروج قانون األسرة عن مذهب اإلمام أمحد أو مذهب اجلمهور ،وأقوال أهل العلم
الراسخني فيه ،مثل ابن حزم ،وابن تيمية ،وابن القيم ،وغريهم من األعالم يف الغالب اللهم إال
يف مسألة عدم إيقاع طالق الثالث ثالثًا كما يف املذهب ،ومسألة عدم وقوع الطالق يف
العدة خبالف املذهب ،ومسألة عدم وقوع الطالق يف احليض أو طهر مسها فيه كما يف
املذهب .على أن القانون القطري اعتمد يف خمالفته على األقوال اليت حتق مللحة األسرة،
وعدم تشتتها وضياعها.

ABSTRACT

` The idea of this research is summed up in the discussion of the issues in which
Qatari family law violated the doctrine of Imam Ahmad ibn Hambal, may Allah
almighty have mercy on him, and the legal articles relating to an innovative divorce
in particular, whether being it innovative of time, such as divorce during the
menstrual period or puerperal period or during the waiting period, or innovative of
number, such as three divorces consecutively or inconsecutively. All which will be
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presented by the researcher along with the reasons for not taking the doctrine of
Ahmad in the law, and that will be in the sections relating to the comparison
between the doctrine and law. The researcher concluded at the end of the research
to several results, among which most important are as follows: The family law does
not depart from the doctrine of Imam Ahmad or the doctrine of majority of scholars
(al-Jumhῡr) and also from the opinions of erudite scholars, such as Ibn Hazm, Ibn
Taymiyyah, Ibn al-Qayyim and other renowned scholars. Disagreement of the family
law with the doctrine of Imam Ahmad in several matters, i.e. non-consideration of
three divorces as three as it is stipulated in the doctrine, non-occurrence of divorce
during waiting period in contrary to the doctrine, non-occurrence of divorce during
the menstrual period or period of purity in which sexual intercourse occurs as it is
stated in the doctrine. In all articles studied in this research, the family law
subscribed to the opinions that are in the interest of the family, and not to be
dispersed or lost.
upon society has been predominantly rooted, and the law and culture of the
community would be changed accordingly. This came to be known as “the law of
society” and “the law of nature” which have not being studied and still unknown
until presently. As a result, the society are victimized by materialistic minded posed
by civilization and urbanization and continued to be unchanged until today.

أسباب ،منها :تعدد الروايات يف املذهب ،أو األخذ
الغراء ،أو أن تكون
باملللحة العامة ومقاصد الشريعة ّ
هذه املسألة أو القضية نازلة من النوازل ومن مستجدات
األمور.

توطئة:
فمن املعلوم أن األسرة هلا أمهية كبرية يف بناء اجملتمع
صالح للمجتمع ،وفساد
وصالحه ،فلالح األسرة
ٌ
مكدر دائم
األسرة ٌ
فساد للمجتمع ،وال شك أن الطالق ٌ
للفو احلياة الزوجية ،فهو السبيل الوحيد عند عدم
إمكانية استمرارية احلياة بني الزوجني ،فالطالق عالج
شاف ،إذا استعلى التواف بينهما ،وصعب على أهل
اخلري التوفي بينهما ،بسبب تباين األخالق ،وتباين
املواقف ،أو بسبب اإلصابة مبرض عُضال ،أو عُ ْقم ال
عالج له ،مما يؤدي إىل ذهاب احملبة واملودة بينهما ،وتوليد
الكراهية والبغضاء ،فيلبح الطالق ا
حال متعينًا ،للخالص
من املفاسد ،وما يرتتب عليها لو استمرت احلياة الزوجية.
لذلك جاء هذا البحث للنظر يف املسائل اليت خرجت عن
مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ـ رمحه اهلل تعاىل ـ ،والسيما
فيما يتعل بالطالق ،وسبب خروجها عن املذهب،
وسيعرج الباحثان على بعض
واستقلاء األقوال فيها،
ّ
املواد املتعلقة هبذا املوضوع ،اليت قد خرجت عن املذهب
إىل مذاهب أخرى ،أو إىل قول أحد من اللحابة أو
التابعني ،أو أقوال العلماء.
ولئن كان أكثر املواد اليت مت حبثها مواف للمذهب ،فإن
مثة مواداخالفت املذهب ،وهي اليت عليها مدار البحث،
ويبدو للباحثني أن عدم موافقة القانون للمذهب له

قانون األسرة القطري
ُرفع مشروع إنشاء قانون األسرة القطري إىل جملس الوزراء،
وأقر واعتمد بالقرار األمريي الذي أصدره صاحب السمو
الشيخ محد بن خليفة آل ثاين ،أمري دولة قطر ،بتاريخ
9006/6/92م ،قانون رقم ( ،9006/6 )99وبُدل
امسه من قانون األحوال الشخلية القطري إىل قانون
األسرة القطري ،واستمر العمل به بعد ذلك(.)1
تعريف الطالق ،ومشروعيته ،وحكمته ،وحكمه
الطالق لغةً :مأخوذ من مادة :طل  :أي طلَّ الرجل
امرأته تطلِي ًقا ،وطالق املرأة بينونتها عن زوجها( .)2أما يف

()1مقابلة مع الدكتور القاضي /ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس حمكمة التمييز،
ورئيس اللجنة الثالثة للنظر يف مشروع قانون األسرة( .صباح الثالثاء بتاريخ
)6512/3/51
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( )2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،51ص ،662الفيومي ،امللباح املنري يف
غريب الشرح الكبري ،ج ،6ص ،372مادة (طل ).
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االصطالح فهو :حل قيد النكاح ( )3أو حل قيد النكاح
أو بعضه (.)4

أبغض األمور اجلائزة ،ملا فيه من قطع األلفة ،والفرقة
للزوجني ،وتشتيت األوالد ،ومع هذه املفاسد إال أنه
الخيلو من امللاحل التىى تسوغ مشروعيته وجوازه ،وذلك
ان فاإِمس ٌ ِ
ِ
َّ
يح
اك مباْعُروف أ ْاو تا ْس ِر ٌ
قوله تعاىل{ :الط اال ُق امَّرتا ْ ا
بِِإ ْح اسان} [البقرة ،]992 :وقوله تعاىل{ :ياا أايـُّ اها النَِِّبُّ
ِ َّ
وه َّن لِعِدَّهتِِ َّن} [الطالق ،]0 :ومن
ِّساءا فاطالِّ ُق ُ
إ اذا طال ْقتُ ُم الن ا
السنة ما رواه سعيد بن جبري ،عن ابن عباس رضي اهلل
عنه ،عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما ،أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،طلّ حفلة مث راجعها(.)7
ووجه الداللة :أن النِب طلّ حفلة ،ولو مل يكن الطالق
مشروعا ما فعله النِب .وأمجع العلماء علىيه.8
ً
فالطالق ليس هناية املطاف؛ فللزوج إرجاع زوجته بعد
الطلقة األوىل ،والثانية ،ما دامت يف العدة ،دون عقد
ردعا للزوجة ،إذا بدر منها
جديد ،وقد يكون يف الطالق ً
ما ُُيرب الزوج على تطليقها ،من سوء خل  ،أو سوء
عشرة ،فرتجع إىل صواهبا ورشدها ،ومن نعمة اهلل أن
طالق رجعي ،ميكن للزوجني مراجعة
الطالق األول والثاين ٌ
بعضا ،وعودهتما
أخطائهما ،وحتسني معامالهتما لبعضهما ً
إىل رشدمها وصواهبما.
ومن أحسن ما قيل عن حكمة مشروعية الطالق ما ذكره
الشيخ وهبة الزحيلي أن الطالق عالج حاسم ،وحل
هنائي ،إذا استعلى التواف بني الزوجني ،وصعب على
أهل اخلري واحلكمني اإلصالح بينهما؛ بسبب تباين
األخالق ،وتنافر الطباع ،وتعقد مسرية احلياة املشرتكة بني
الزوجني ،أو بسبب اإلصابة مبرض ال حيتمل ،أو ُع ْقم ال

تعريف الطالق في القانون :عرفت املادة ( )006من

قانون األسرة الطالق بأنه:يف" :حل عقد الزواج اللحيح

شرعا (.)5
بالليغة املوضوعة له ً

المقارنة بين المذهب والقانون :واف قانون األسرة
مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ـ رمحه اهلل ـ يف اجلزئية األوىل
لا ،وهي حل عقد الزواج ،أما الزيادة
من التعريف ن ا
املوجودة يف باقي تعريف قانون األسرة ،وهي ما يتعل
شرعا ،فال شك أهنا موافقة للمذهب،
بالليغة املوضوعة ً
ولو مل يُشر إليها يف التعريف ،وذلك لوجود هذا القول يف
األلفاظ اللرحية ،وغري اللرحية يف املذهب ،فال ينحل
شرعا  ،سواء كان
عقد الزواج إال بالليغة املوضوعة له ً
لفظًا صرحيًا ،أو كناية ُمفادها الطالق .وبالنسبة للفظة
الزواج اللحيح يف قانون األسرة ،فهذا دليل على عدم
وقوع الطالق يف الزواج الفاسد ،ألنه مل يل حمالً ،وهو
هبذا مواف ٌ ملا عليه املذهب احلنبلي(.)6وعليه فتعريف
الطالق يف قانون األسرة القطري ،مواف لتعريف الطالق
يف مذهب اإلمام أمحد.
مشروعية الطالق وحكمته
تشري األدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية على
مشروعيىة الطالق ،فالطالق يف اجلملة جائز ،ولو كان من
( )3ابن قدامة ،املغين ،ج ،51ص ،363املرداوي ،اإلنلاف يف معرفة الراجح من

( )7أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب الطالق ،باب يف املراجعة ،ج ،3ص،143

( )5قانون األسرة القطري ص  ،35مادة (.)512
( )6ينظر :البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،1ص ،324البهويت ،كشاف القناع

الطالق ،باب حدثنا سويد بن سعيد ،ج ،5ص ،211رقم (،)6152
وصححه األلباين يف كتابه إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ج،7

رقم ( ،)6623وأخرجه النسائي يف السنن ،كتاب الطالق ،باب الرجعة،
ج ،1ص ،365رقم ( ،)1763وأخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب

اخلالف ،ج ،1ص.964
( )4البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،1ص.323

عن منت اإلقناع ،ج ،1ص ،311/1 ،311الرحيباين ،مطالب أويل النهى
يف شرح غاية املنتهى ،ج ،1ص.367

ص ،517رقم ()6177
 8ينظر :ابن املنذر ،اإلمجاع ،ص.556
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عالج له؛ ما يؤدي إىل ذهاب احملبة واملودة ،وتوليد
الكراهية والبغضاء ،فيكون الطالق منف ًذا متعينًا للخالص
من املفاسد والشرور احلادثة (.)9
وجدير بالذكر أن الطالق مع كونه مباحا إال أن األحكام
التكليفية تتجاذبه ،كالكراهة؛كطالق مستقيمة احلال؛
فإن يف طالقها إزالة الستمرارية النكاح وما يشتمل عليه

-3
-9

مل ُيامعها فيه ،ويستثىن منه إذا كانت حامال
وجامعها وطلقها بعد اجلماع.
مل يتبني محلها(.)12

النوع الثاني :الطالق البدعي :وكل طالق خالف السنة
فهو طالق بدعة ،ومن أنواع الطالق البدعي الطالق
ثالثًا والطالق يف احليض والطالق الذي وطئها فيه ،أن
يلحقها بطلقة أخرى( ،)13وهو حرام كما قال املرداوي
إن طل املدخول هبا يف حيضتها أو طهر أصاهبا فيه فهو
طالق بدعة حمرم ويقع .14

من ملاحل ،واالستحباب :لرفع الضرر ،كطالق من
حاهلا غري مستقيم ،والوجوب :لإليالء ،مثل طالق

احلكمني إذا استعلى التوفي بني الزوجني يف مسائل
الشقاق ،ففي هذه احلالة ُيب الطالق .وقد يكون حمرما
كالطالق البدعي مثل الطالق يف وقت احليض ،أو يف
طهر جامع الزوج فيه زوجته ،وسبب التحرمي خمالفة املطلِّ
للسنة(.)10

الطالق المقترن بالعدد والمتتابع في المذهب :وتحته
مسائل

المسألة األولى :الطالق المقترن بعدد في المذهب
المقترن لغة :من االقرتان ،والقرين هو امللاحب( .)15ويف

الطالق من حيث موافقته للسنّة والبدعة :ينقسم
الطالق من حيث موافقته للسنّة والبدعة ،إىل نوعني:
الطالق السين .والبدعي.

االصطالح :الطالق املقرتن بعدد هو طالق الثالث بلفظ
واحد ،كأن يقول ِ
أنت طال ثالثًا .للفقهاء يف هذا
الطالق قوالن مشهوران:

النوع األول :الطالق السني :ما أذن الشارع فيه ،وهو
جائز ،11وهو أن يطلّ الرجل امرأته طلقة واحدة ،وإن
أراد الثالث فرقها يف كل طهر طلقة ،واألصل فيه قوله
تعاىل{ :ياا أايـُّ اها النِ ُّ ِ َّ
وه َّن لِعِدَّهتِِ َّن}
ِّساءا فاطالِّ ُق ُ
َِّب إذاا طال ْقتُ ُم الن ا
[الطالق]0 :
وهو ما مجع أربعة قيود:
 -5أن يكون مرة واحدة لذوات احليض ،ومل يلحقها
بطلقة أخرى.
 -6يف طهر.

القول األول :قول األئمة األربعة( :)16يقع الطالق بلفظ
الثالث ،ثالث طلقات.

القول الثاني :قول شيخ اإلسالم ابن تيمية( ،)17وهو

أشهر من قال هبذا القول ،وبه قال تلميذه ابن القيم(:)18
( )12ينظر :البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،1ص ،634ابن عثيمني،
الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص ،32الزحيلي ،الفقه اإلسالمي
وأدلته ،ج ،7ص.964
( )13ينظر :البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،1ص ،691ابن عثيمني،
الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص ،32الزحيلي ،الفقه اإلسالمي

وأدلته ،ج ،7ص.931
 14ملدر ساب  ،املكان نفسه.

( )15ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،53ص ،331مادة (قرن).
( )16ينظر :ابن جنيم ،البحر الرائ  ،ج ،3ص ،314الدسوقي ،حاشية الدسوقي

( )9وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،7ص.312

( )10ينظر :املرداوي ،اإلنلاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ج ،1ص ،964عبد
الرمحن بن قدامة ،الشرح الكبري ،ج ،66ص ،531احلجاوي ،زاد املستقنع يف

على الشرح الكبري ،ج ،6ص ،329الدمياطي ،احلاوي الكبري ،ج،53
ص ،16البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،1ص.332

( )17ينظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج ،3ص.625
( )18ينظر :ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج ،9ص.329

اختلار املقنع ،ص.577
 11املرداوي ،اإلنلاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ج ،2ص.992
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يقع الطالق بلفظ الثالث ،طلقة واحدة ،وال تأثري للفظ
فيه ،ومن املعاصرين :الشيخ عبدالرمحن بن سعدي،19
والشيخ عبدالعزيز بن باز( ،)20وحممد بن صاحل
()21
العثيمني

صريح على وقوع طالق الثالث بلفظ واحد ،ووجه
الداللة قول ركانة ،واستحالف النِب صلى اهلل عليه وسلم
له ،فلو مل يقع طالق البتة بلفظ واحد ،ملا استحلف النِب
صلى اهلل عليه وسلم ركانة.

أدلة القول األول :استدل األئمة األربعة ومن وافقهم،
على وقوع طالق الثالث بلفظ واحد ،ثالث طلقات ،مبا
يأيت من الكتاب ،والسنة:
ِ
األدلة من الكتاب :قوله تعاىل{ :فاِإ ْن طالَّ اق اها فا اال احت ُّل لاهُ
ِم ْن باـ ْع ُد اح ََّّت تاـْن ِك اح ازْو ًجا اغْيـارهُ} [البقرة ]930 :فهذه
اآلية دالة على حترميها عليه بالثالثة بعد االثنتني ،ومل يفرق
بني إيقاعهما يف لفظ واحد أو يف عدة ألفاظ.

أدلة القول الثاني :استدل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ومن
معه ،القائلون بوقوع طالق الثالث بلفظ واحد ،طلقة
واحدة ،بأدلة من الكتاب ،والسنة:
األدلة من الكتاب :قال تعاىل{ :الطَّاال ُق مَّرتا ِ
ان}
ا
ِ
[البقرة ]992 :إىل قوله تعاىل يف الطلقة الثالثة{ :فاإ ْن
طالَّ اق اها فا اال اِحت ُّل لاهُ ِم ْن باـ ْع ُد اح ََّّت تاـْن ِك اح ازْو ًجا اغْيـارهُ}
[البقرة ]930 :أي أن املشروع تفري الطالق مرة بعد
مرة؛ ألنه تعاىل قال( :مرتان) ومل يقل (طلقتان) ،وال يشرع
كون الطالق دفعة واحدة.

األدلة من السنة :ما جاء يف حديث سهل بن سعد

الساعدي رضي اهلل عنه ،يف اللحيحني( )22يف قلة لعان
كذبت
عومير العجالين ،وفيه« :فلما فرغا قال عومير:
ُ
عليها يا رسول اهلل ،إن أمسكتها ،فطلَّقها ثالثًا قبل أن
يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم» ومل يُنقل إنكار
النِب صلى اهلل عليه وسلم إيقاع عومير لطالق الثالث
بلفظ واحد.
وجاء عن نافع بن عجري بن عبد يزيد بن ركانة ،أن ركانة
بن عبد يزيد رضي اهلل عنه ،طل امرأته سهيمة ألبتة،
أردت إال
فأخرب النِب صلى اهلل عليه وسلم ،وقال :واهلل ما ُ
واحدة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« ،واهلل ما
أردت إال واحدة،
أردت إال واحدة؟» قال ركانة :واهلل ما ُ
ا
()23
دليل
فردها إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .وهو ٌ

األدلة من السنة:حديث ابن عباس رضي اهلل عنه ،قال:
«كان الطالق على عهد رسول اهلل وأيب بكر وسنتني من
طالق الثالث واحدة ،فقال
خالفة عمر رضي اهلل عنهُ ،
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،إن الناس قد استعجلوا
يف أمر كانت هلم فيه أناة ،فلو أمضيناه عليهم ،فأمضاه
()24
دليل صريح على جعل طالق الثالث
عليهم» .فهو ٌ
بلفظ واحد طلقة واحدة ،الستمرار العمل به يف عهد أيب
بكر وسنتني من خالفة عمر رضي اهلل عنهما ،ومل يّنسخ،
مث أمضاه عمر رضي اهلل عنه من باب السياسة الشرعية،
وعدم التالعب باألحكام الشرعية.
المسألة الثانية :الطالق المتتابع في المذهب

 19ابن سعدي ،جمموع مؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن سعدي ،ج ،2ص.647
( )20ينظر :ابن باز ،جمموع فتاوى بن باز ،ج ،65ص.679

( )21ينظر :ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.96
( )22أخرجه البخاري يف اللحيح اجلامع ،كتاب الطالق ،باب اللعان ،ومن طل

بعد اللعان ،ص ،5316حديث رقم ( ،)1312وأخرجه مسلم يف صحيح
مسلم ،كتاب اللعان ،ص ،241حديث رقم ()5946

منار السبيل ،ج ،7ص ،534باب صريح الطالق وكنايته ،حديث رقم
حديث ضعيف
( )6123قال:
ٌ

( )24أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب طالق الثالث،
ص ،277حديث رقم ()5976

( )23أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب الطالق ،باب يف ألبتة ،ج ،3ص،135
حديث رقم ( ،)6612وضعفه األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
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الطالق املتتابع ،أو املقرتن بالعدد ،لفظًا ،أو
كتابة ،أو إشارة ،إال طلقة واحدة.

المتتابع لغة :من باب تبع ،ومنها تتابعت األخبار ،أي:

جاء بعضها إثر بعض ،بال فلل ،وتبعهُ حلقه(.)25ويف
االصطالح ما وقع بألفاظ متتابعة ،كأن يقول ِ
أنت طال ،
أنت طال  ،أنت طال .

المقارنة بين المذهب والقانون
فقد جاء يف هذه اجلزئية ،أن الطالق املقرتن ،واملتتابع ،ال
يقع إال طلقة واحدة ،بغض النظر إن كان باللفظ ،أو
بالكتابة ،أو باإلشارة ،فالطالق املقرتن بعدد واملتتابع،
خمالف ملا عليه
خمالف ملا عليه مذهب اإلمام أمحد ،بل
ٌ
األئمة األربعة ،وقد ذكرت قول األئمة األربعة يف هذه
املسألة؛ ألهنم اتفقوا على قول واحد ،وسب أن ذكرت أن
املسائل اليت مل خيتلف عليها أح ٌد من األئمة األربعة ،أننا
سنذكر اتفاق األئمة على ذلك ،فجاءت هذه اجلزئية من
املادة ( )001بعد إيقاع الطالق بلفظ الثالث إذا كان
ذلك بلفظ مقرتن ،مثلِ ،
أنت طال ثالثًا ،أو بلفظ
أنت طال ِ ،
أنت طال ِ ،
متتابع ،مثلِ :
أنت طال .
أو بأي صيغة من الليغ اليت مت ذكرها ،وقد جاء يف
املذهب( )29وقوع الطالق املقرتن بعدد والطالق املتتابع،
ثالثًا ،واألئمة األربعة( )30على ذلك.

حكم الطالق المتتابع :ال فرق بني هذه املسألة ،ومسألة

الطالق املقرتن بعدد ،من حيث الوقوع ،فيكتفي الباحث
بذكر ما ورد يف الطالق املقرتن بعدد(.)26
واملالحظ أن يف مذهب اإلمام أمحد تفليال :إذا قال
الزوج لزوجته :أنت طال ِ  ،أنت طال ِ  ،أنت طال ِ  ،وأكد
األوىل بثالثه مل يقبل ،للفلل بينهما بالثانية ،فتقع
الثالث ،وإن أكد األوىل هبما ،أي الثانية والثالثة ،قبل
لعدم الفلل بينهما وتقع واحدة ،أو قال أردت تأكيد
الثانية بالثالثة قبل ،فيقع اثنتان ،وإن أطل التأكيد بأن
أراد التأكيد ومل يعني تأكيد أوىل وال ثانية فواحدة(.)27
الطالق المقترن بعدد والمتتابع في القانون

ذكرت املادة القانونية )28()001( :ال يقع الطالق:
 -5غري املنجز إذا قلد به احلمل على فعل شيء أو
تركه ،أو تلدي خرب أو تكذيبه.
 -6يف العدة أو احليض للمدخول هبا ،أو يف طهر
مسها فيه.
 -3باحلنث يف ميني الطالق أو احلرام.
 -9املتتابع أو املقرتن بالعدد لفظًا أو كتابة أو إشارة
إال طلقة واحدة .

الرأي الموافق للجزئية األخيرة من المادة (:)801

قانون األسرة واف رأي شيخ اإلسالم ومن معه( ،)31يف
الطالق املقرتن ،واملتتابع ،ولعل من األسباب يف اختيار
القانون ملا ذهب له شيخ اإلسالم ومن معه:
 -5ترجيح جانب املللحة ،حَّت ال تضيع األسرة
ويتشتت األبناء ،مبجرد لفظة قاهلا الزوج،

 املطلوب من هذه املادة القانونية ،يف هذا
املطلب ،اجلزئية األخرية ،وهي عدم وقوع

( )29ينظر :البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،1ص.332

( )30ينظر :ابن جنيم ،البحر الرائ  ،ج ،3ص ،314الدسوقي ،حاشية الدسوقي
على الشرح الكبري ،ج ،6ص ،329الدمياطي ،إعانة الطالبني على حل

( )25ينظر :الفيومي ،امللباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ج ،5ص ،76مادة
(تبع).

( )26ينظر :الطالق املقرتن بعدد ص.99
( )27ينظر :البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،1ص ،951البهويت ،كشاف القناع

ألفاظ فتح املعني ،ج ،9ص.61
( )31ينظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج ،3ص ،625ابن القيم ،إعالم املوقعني
عن رب العاملني ،ج ،9ص ،329ابن باز ،جمموع فتاوى بن باز ،ج،65
 ،679ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.96

عن منت اإلقناع ،ج ،1ص.622
( )28قانون األسرة القطري ص ،35 :مادة رقم.512 :
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زمن ميكنه الكالم فيه ،مث أعاد ذلك للمدخول هبا طلقت
طلقة ثانية ،ومل تنفعه نية التأكيد ،وال اإلفهام؛ ألن
التأكيد تابع للكالم ،فشرطه أن يكون متلالً به (.)35

قول معترب ،يف عدم إيقاع
وألهل العلم ٌ
الثالث مجلة واحدة.
شرعا ،وال
حفظ األسرة من املقاصد املعتربة ً
شك أن أخذ القضاة مبا يواف مقاصد
الشريعة املرعية حيفظ األسرة من الضياع.

القول الثاني :ال يقع الطالق يف العدة ،وهو قول شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم ،ومن املعاصرين
حممد بن صاحل العثيمني وهو املواف لقانون األسرة ،قال
شيخ اإلسالم ال يلزمه إال طلقة واحدة ،وهو قول كثري من
السلف واخللف ،وهذا القول أظهر(.)36
دليل القول األول :قوله تعاىل{ :الطَّاال ُق مَّرتا ِ
ان} [البقرة:
ا

الطالق في وقت النهي:الطالق في العدة أو الحيض
أو في طهر مسها فيه ،في المذهب

املراد هبذا الطالق ،هو الطالق البدعي يف الوقت ،وهو ما
جاء النهي من اإلقدام عليه ،مثل الطالق يف العدة،
والطالق يف حال احليض أو النفاس ،والطالق يف طهر
جامع فيه.

 ]992وجه الداللة أن اآلية مل ختص أي طالق ،فمَّت
أُوقع الطالق وقع ،سواء كان يف العدة أم ال.
دليل القول الثاني :قوله تعاىل{ :الطَّاال ُق مَّرتا ِ
ان} [البقرة:
ا

 ]992أي أن املشروع تفري الطالق مرة بعد مرة؛ ألنه
تعاىل قال( :مرتان) ومل يقل( :طلقتان) ،والطالق يف العدة
طالق غري مشروع فال يقع ،فأصحاب القول األول
والثاين ،استدلوا بدليل واحد ،ولكنهم اختلفوا يف تفسري
اآلية.

المسألة األولى :الطالق في العدة:

العدة لغة :مأخوذة من الع ّد ،واعتددت بالشيء على وزن

افتعلت ،أي أدخلته يف العد واحلساب ،فهو معتد به،
حمسوب غري ساقط ،وعدة املرأة تربلها املدة الواجبة
عليها ،واجلمع عدد(.)32

الطالق في الحيض :الطالق يف احليض حمرم ،والدليل
على حترميه قوله تعاىل{ :ياا أايـُّ اها النِ ُّ ِ َّ
ِّساءا
َِّب إ اذا طال ْقتُ ُم الن ا
وه َّن لِعِدَّهتِِ َّن} [الطالق ]0 :فإذا طلقها أثناء احليض
فاطالِّ ُق ُ
مل يطلقها للعدة؛ ألن احليضة اليت يقع فيها الطالق ال
حتسب ،فحينئذ ال تبتدئ العدة بالطالق يف هذه احلال،
فال يكون ُمطالِّ ًقا للعدة(.)37

العدة اصطالحا :مدة معلومة ترتبص فيها املرأة لتعرف
براءة رمحها (.)33

والطالق يف العدة هو إيقاع طلقة ثانية ،أو ثالثة ،يف وقت
العدة ،وقد اختلف الفقهاء يف وقوع هذا الطالق على
قولني:
القول األول :يقع الطالق يف العدة ،وهذا قول األئمة

سبب االختالف في مسألة طالق الحائض

األربعة( ،)34فلو قال أنت طال مث مضى زمن طويل ،أي
()32

ينظر :الفيومي ،امللباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ج ،6ص ،342مادة

(عدد).
( )33البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،1ص.955

( )35البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،1ص.622

( )36ينظر :ابن تيمة ،الفتاوى الكربى ،ج ،1ص ،941ابن القيم ،زاد املعاد يف
هدي خري العباد ،ج ،1ص ،114ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد

( )34ينظر :ابن جنيم ،البحر الرائ  ،ج ،3ص ،611الدسوقي ،حاشية الدسوقي
على الشرح الكبري ،ج ،6ص ،312الدمياطي ،إعانة الطالبني على حل

املستقنع ،ج ،53ص.37
( )37ينظر :ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.93

ألفاظ فتح املعني ،ج ،9ص ،9البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج،1
ص.622
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منشأ االختالف يف هذه املسألة ،أن ابن عمر رضي اهلل
عنه ،ملا طلّ زوجته كانت يف فرتة احليض ،فبلغ النِب ذلك
فغضب وتغيّظ ،بسبب ما حلل من ابن عمر ،وقال
لعمر رضي اهلل عنهُ « :مْرهُ فلرياجعها مث ليرتكها حَّت
تطهر ،مث حتيض ،مث تطهر ،مث إن شاء أمسك بعد ،وإن
شاء طل  ،فتلك العدة اليت أمر اهلل أن تطل هلا
النساء»( )38ووجه التحرمي أن الرسول تغيّظ ،وأمر عمر،
أن يأمر ابنه مبراجعتها ( ،)39ويقاس النفاس( )40على
احليض فيما حيل وحيرم( ،)41وسبب القياس فيما يظهر
للباحث ،أن القياس يشتمل على احليض وزيادة.

أدلة القول األول :استدل أصحاب هذا القول بعدة
أدلة:
أوال :ما ورد من حديث ابن عمر ،فإن الرسول ،ملا بلغه
اخلرب قال« :مره فلرياجعها» ،44ووجه الداللة من هذا
احلديث ،أنه أمر مبراجعة زوجته ،وال شك أن املراجعة ال
تكون إال إذا وقع الطالق ،فلو أنه مل يقع فال داعي
للمراجعة إذاً.45

ثانيا :لو أن الطلقة مل تقع وحتسب ملا أمر رسول مبراجعة
ابن عمر لزوجته ،بل كان إخباره بأن الطالق مل يقع ،أبلغ
وأصرح من قوله «مره فلرياجعها»46؛ فهذا واضح الداللة
على وقوعه.

اختلف الفقهاء في مسألة وقوع طالق الحائض إلى

ثالثا :من أهم األدلة اليت استدل هبا أصحاب هذا القول،
أنه ورد يف صحيح البخاري« :أهنا حسبت من
طالقها»( ،)47وهذا من أصرح ما استدلوا به.

قولين مشهورين ،واستدل كل فريق بأدلة على ما ذهب
إليه:

القول األول :يقع الطالق يف احليض ،وهو مذهب

أدلة القول الثاني :استدل أصحاب هذا القول بعدة

األئمة األربعة ،أيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأمحد بن
حنبل رمحهم اهلل ،وعليه مجهور األمة(.)42

أدلة:

أوال :ما رواه أبو داود

القول الثاني :ال يقع الطالق يف احليض ،وهو قول ابن

()48

أن النِب ردها على ابن عمر،

ومل يرها شيئًا ،وهذا من أصرح األدلة اليت استدل هبا
أصحاب هذا القول على عدم وقوع الطالق يف احليض.

حزم ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم ،ومن
املعاصرين حممد بن صاحل العثيمني(.)43

( )43ينظر :ابن حزم ،احمللى ،ج ،51ص ،615ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج،3
ص ،672ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،1ص ،616ابن

( )38أخرجه البخاري يف اللحيح اجلامع ،كتاب الطالق ،باب قوله تعاىل{ :ياا أايـُّ اها
ِ ِ ِِ
النِ ُّ ِ َّ
لوا الْعِ َّد اة} [الطالق]5 :
ِّساءا فاطالِّ ُق ُ
وه َّن لعدَّهت َّن اوأ ْ
اح ُ
َِّب إ اذا طال ْقتُ ُم الن ا

عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.91
 44أخرجه البخاري يف اللحيح اجلامع ،كتاب الطالق ،باب قوله تعاىل{ :ياا أايـُّ اها
ِ ِ ِِ
النِ ُّ ِ َّ
لوا الْعِ َّدةا} [الطالق]5 :
ِّساءا فاطالِّ ُق ُ
وه َّن لعدَّهت َّن اوأ ْ
اح ُ
َِّب إ اذا طال ْقتُ ُم الن ا
ص ،5334:حديث رقم ( ،)1615وأخرجه مسلم يف صحيح مسلم،

ص ،5334:حديث رقم ( ،)1615وأخرجه مسلم يف صحيح مسلم،
كتاب الطالق ،باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها ،وأنه لو خالف وقع

كتاب الطالق ،باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها ،وأنه لو خالف وقع

الطالق ويؤمر برجعتها ،ص 279 :حديث رقم ()5975

( )39ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.99
( )40النفاس :هو الدم اخلارج بسبب الوالدة وحكمها حكم احليض ،ينظر :ابن

الطالق ويؤمر برجعتها ،ص 279 :حديث رقم ()5975
 45ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.91

( )42ينظر :ابن جنيم ،البحر الرائ  ،ج ،3ص ،355الدسوقي ،حاشية الدسوقي
على الشرح الكبري ،ج ،3ص ،321الدمياطي ،إعانة الطالبني على حل

تعتد بذلك الطالق ،ص ،5332حديث رقم ()1613
( )48أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب الطالق ،باب يف طالق السنة ،ج،3

قدامة ،عمدة الفقه ،ص.59
( )41ينظر :ابن قدامة ،عمدة الفقه ،ص.59

 46ملدر ساب  ،املكان نفسه.
( )47أخرجه البخاري يف اجلامع اللحيح ،كتاب الطالق ،باب إذا طلقت احلائض

ص ،112حديث رقم ( ،)6521وصححه األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،ج ،7ص ،569حديث رقم ()6114
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دليل القول األول :قوله تعاىل{ :الطَّالا ُق مَّرتا ِ
ان} [البقرة:
ا

عمال
ثانيا :ما ورد عن رسول اهلل أنه قال« :من عمل ً
ليس عليه أمرنا فهو رد»( ،)49وال شك أن الطالق لغري
مردودا ،فال
العدة خمالف ملا عليه أمر اهلل ورسوله فيكون ً
يقع الطالق.

 ،]992وجه الداللة :ورود الطالق يف اآلية مطلقاً ،وهذا
دليل على عدم تقييد الطالق بوقت حمدد ،فيكون الطالق
ٌ
()54
واقعاً .
دليل القول الثاني:ما روي عن عبد اهلل بن مسعود ،يف
وه َّن لِعِدَّهتِِ َّن} [الطالق:
تفسري قول اهلل تعاىل{ :فاطالِّ ُق ُ
 ،]0أي طاهرات من غري مجاع ( ،)55وهذا التفسري
يوضح عدم وقوع الطالق يف الطهر الذي حلل فيه
مجاع.
واألدلة على هذه املسألة ،هي أدلة املسألة اليت قبلها،
وهي طالق احلائض ،جبامع أن العلة واحدة ،وهي الطالق
البدعي ،فنكتفي مبا ذكرنا من األدلة لتفادي اإلطالة.

ثالثا :لو وقع الطالق يف احليض ،فأمر الرسول البن عمر،

بردها ،قد يكون سبباً يف كثرة عدد الطالق الواقع،
وباألخص إذا كان ابن عمر ،ال يرغب البقاء مع زوجته،
ومل يرد أن النِب ،استفلل عن رغبة ابن عمر ،يف بقاء
زوجته أو مفارقتها مفارقة هنائية.
الطالق في طهر وطئها فيه :فالطهر هو زمان النقاء من

دم احليض والنفاس ،وعالمته معروفةٌ عند النساء ،وهو
سائل أبيض خيرج إذا توقَّف احليض(.)50
حكم الطالق في طهر وطئها فيه :الطالق يف طهر
وطئ فيه الزوج زوجته طالق حمرم ،ولعل سبب حترميه أن
الزوجة ال تعلم ،أهي حامل أم ال ،حَّت تعلم هل عدهتا
باألقراء أو باحلمل؟ فتبقى يف حرية من أمرها ،فال يكون
الزوج مطل ًقا لعدة متيقنة( ،)51واختلف الفقهاء يف هذه
املسألة على قولني مشهورين ،واستدل كل فري بأدلة إىل
ما ذهب إليه:

الطالق في العدة أو الحيض أو في طهر مسها فيه،
في القانون:
نصت المادة القانونية)801( :
الطالق:
 -5غري املنجز إذا قلد به احلمل على فعل شيء أو
تركه ،أو تلدي خرب أو تكذيبه.
 -6يف العدة أو احليض للمدخول هبا ،أو يف طهر
مسها فيه.
 -3باحلنث يف ميني الطالق أو احلرام.
 -9املتتابع أو املقرتن بالعدد لفظًا أو كتابة أو إشارة
إال طلقة واحدة .
()56

القول األول :ذهب األئمة األربعة ،إىل وقوع الطالق يف
الطهر الذي حلل فيه مجاع(.)52

القول الثاني :ذهب مجاعة من العلماء منهم ابن حزم،

وابن تيمية ،وابن القيم ،ومن املعاصرين الشيخ ابن عثيمني
رمحهم اهلل ،إىل عدم وقوعه(.)53
()49

على أنه ال يقع

 املطلوب من هذه املادة القانونية ،اجلزئية الثانية
واملتعلقة بالطالق يف وقت النهي.

أخرجه مسلم يف اللحيح ،كتاب األقضية ،باب نقض األحكام الباطلة ورد

حمدثات األمور ،ج ،6ص ،265حديث رقم ()5752
( )50ينظر :ابن عثيمني :الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،5ص ،942الزحيلي،

( )53ينظر :ابن حزم ،احمللى ،ج ،51ص ،615ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج،3
ص ، 672ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،1ص ،616ابن

الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،5ص.926
( )51ينظر :ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.99

( )52ينظر :ابن جنيم ،البحر الرائ  ،ج ،3ص ،355الدسوقي ،حاشية الدسوقي
على الشرح الكبري ،ج ،6ص ،326الدمياطي ،إعانة الطالبني على حل

عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.94
( )54ينظر :ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.97
( )55السمرقندي ،حبر العلوم ،ج ،3ص.379
( )56قانون األسرة القطري ص ،35 :مادة رقم.512 :
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تيمية وابن القيم ومن املعاصرين حممد بن عثيمني(،)62
وسبب ذلك فيما يظهر:
 -5لقوة األدلة اليت استدل هبا أصحاب هذا القول
من عدم وقوع الطالق.
 -6ترجيح جانب املللحة ،وما دام أن املسألة فيها
خالف مشهور بني أهل العلم ،ففي األمر
ٌ
ظ من النظر.
سعة ،ويف هذا اخلالف ح ٌ
ضررا
 -3ألن إيقاع الطالق يف حالة احليض يسبب ً
للمطلقة بإطالة فرتة العدة عليها.

المقارنة بين المذهب والقانون
الجزئية الثانية من المادة ()801

قانون األسرة( :)57ال يقع الطالق ...يف العدة.
األئمة األربعة( :)58يقع الطالق يف العدة.
واف القانون يف مسألة الطالق يف العدة ما ذهب إليه ابن
تيمية وابن القيم ومن املعاصرين حممد بن عثيمني(،)59
وسبب ذلك فيما يظهر:
 -5إن اللحابة والتابعني مل يقوموا مبثل ذلك ومل يرد
عنهم.
 -6لعدم وجود الوجه الشرعي إليقاع مثل هذا
الطالق ،فاملشروع هو الطالق مرة بعد مرة.

الخاتمة:
من اجلدير يف هناية هذا البحث أن نذكر أهم النتائج اليت
توصلنا إليها ،وهي:
 -5عدم خروج قانون األسرة عن مذهب اإلمام
أمحد أو مذهب اجلمهور ،وأقوال أهل العلم
الراسخني فيه ،مثل ابن حزم ،وابن تيمية،
وابن القيم ،وغريهم من األعالم.
 -6خمالفة قانون األسرة ملذهب اإلمام أمحد بن
حنبل ومذهب اجلمهور يف وقوع طالق
الثالث بلفظ واحد أو متتابع ،والذي واف
فيه القانون ما ذهب إليه شيخ اإلسالم
وابن القيم ،ومن املعاصرين الشيخ عبد
العزيز بن باز والشيخ حممد بن عثيمني.
 -3خمالفة قانون األسرة ملذهب اإلمام أمحد بن
حنبل ومذهب اجلمهور يف وقوع الطالق يف
العدة ،فقد ذهب األئمة األربعة إىل وقوع
الطالق يف العدة ،خبالف ما ذهب إليه
شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ،ومن

قانون األسرة( :)60ال يقع الطالق ...يف احليض ،أو يف

طهر مسها فيه.

األئمة األربعة( :)61يقع الطالق يف احليض أو يف طهر
مسها فيه.
وهبذا جند أن القانون واف يف عدم وقوع الطالق يف
احليض أو يف طهر مسها فيه ،ما ذهب إليه ابن حزم وابن

( )57ينظر :قانون األسرة القطري ص ،35 :مادة رقم.512 :
( )58ينظر :ابن جنيم ،البحر الرائ  ،ج ،3ص ،611الدسوقي ،حاشية الدسوقي

على الشرح الكبري ،ج ،6ص ،312الدمياطي ،إعانة الطالبني على حل
ألفاظ فتح املعني ،ج ،9ص ،9البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج،1

ص.622

( )59ينظر :ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج ،1ص ،941ابن القيم ،زاد املعاد يف
هدي خري العباد ،ج ،1ص ،114ابن عثيمني ،الشرح املمتع على زاد
املستقنع ،ج ،53ص.37
( )60ينظر :قانون األسرة القطري ص ،35 :مادة رقم.512 :

( )61ينظر :ابن جنيم ،البحر الرائ  ،ج ،3ص ،355الدسوقي ،حاشية الدسوقي
على الشرح الكبري ،ج ،3ص ،321الدمياطي ،إعانة الطالبني على حل

()62

ينظر :ابن حزم ،احمللى ،ج ،51ص ،615ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج،3

ص ، 672ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،1ص ،616ابن
عثيمني ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ج ،53ص.91
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عبد اهلل حممود حممد عمر( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط0202 ،0ه0222-م).

املعاصرين الشيخ حممد بن عثيمني ،من
عدم وقوع الطالق يف العدة ،وهو ما وافقه
قانون األسرة.
خمالفة قانون األسرة ملذهب اإلمام أمحد بن
حنبل ومذهب اجلمهور يف وقوع طالق
احلائض ،خبالف ما ذهب إليه ابن حزم
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،ومن
املعاصرين الشيخ حممد بن عثيمني ،بعدم
وقوع طالق احلائض ،وهو ما وافقه قانون
األسرة.

ابن باز ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،جمموع فتاوى
ومقاالت متنوعة ،مجع وإشراف :حممد بن سعد

الشويعر( ،الرياض ،دار القاسم للنشر ،ط،0
0290ه).
ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد بن بدران الدمشقي
احلنبلي ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن
حنبل ،تلحيح :عبد اهلل عبد احملسن الرتكي،
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط0231 ،0ه-
9002م).
البخاري ،أبو عبد اهلل ،حممد بن إمساعيل ،اللحيح
اجلامع( ،دمش -بريوت :دار ابن كثري ،ط،0
0293ه9009-م).
أبو البقاء احلنفي ،أيوب بن موسى احلسيين الكفومي،

قائمة المصادر والمراجع
إبراهيم ملطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة
العربية مبلر( ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية،
ط0291 ،0ه9002 ،م).

الكليات ،حتقي  :عدنان درويش ،وحممد
امللري( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ط،9
0202ه0221 ،م).
بكر أبو زيد ،بكر بن عبد اهلل بن حممد بن أبوزيد،
املدخل املفلل ملذهب اإلمام أمحد( ،الرياض:
دار العاصمة ،ط0209 ،0ه).
البهويت ،منلور بن يونس بن إدريس ،الروض املربع شرح
زاد املستقنع ،ومعه حاشية ابن عثيمني،
(دمش  :مؤسسة الرسالة ناشرون ،ط،0
0233ه 9009م).
البهويت ،منلور بن يونس بن إدريس ،شرح منتهى

أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل ،الشيباين ،مسند اإلمام
أحمد ،حتقي  :شعيب األرنؤوط وآخرون،

(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط0206 ،0ه-
0226م).
آل إمساعيل ،حممد بن عبد الرمحن بن حسني ،الآللئ

البهية يف كيفية االستفادة من الكتب احلنبلية،
(الرياض :مكتبة املعارف0201 ،ه-
0211م).
األلباين ،حممد ناصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،إشراف :حممد زهري
الشاويش( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط،0
0322ه0292 ،م).

اإلرادات ،حتقي  :عبد اهلل بن عبد احملسن

الرتكي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،0
0202ه0223 ،م).
البهويت ،منلور بن يونس بن إدريس ،كشاف القناع عن

ابن أمري حاج ،أبو عبد اهلل ،حممد بن حممد ،التقرير
والتحبري على التحرير يف أصول الفقه ،ضبطه:

منت االقناع ،حتقي  :حممد حسن إمساعيل
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الشافعي( ،بريوت :عامل الكتاب ،ط،0
0203ه 0213م).

احلاكم ،أبو عبد اهلل ،حممد بن عبد اهلل احلاكم
النيسابوري ،املستدرك على اللحيحني ،حتقي :

الرتمذي ،أبو عيسى ،حممد بن عيسى ،اجلامع الكبري،

ملطفى عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط0299 ،9ه9009-م).
احلجاوي ،أبو النجا ،موسى بن أمحد بن اللاحلي،
اإلقناع لطالب االنتفاع ،حتقي  :عبداهلل بن
عبداحملسن الرتكي( ،الرياض ،ط0293 ،3ه
9009م).

حتقي  :بشار عواد معروف( ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،ط0226 ،0م).
ابن تيمية ،أبو العباس ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد
السالم ،احلراين ،الفتاوى الكربى ،حتقي  :حممد

عبد القادر عطا ،وملطفى عبد القادر عطا،
(بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط0201 ،0ه-
0219م).
ابن تيمية ،أبو العباس ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد
السالم ،احلراين ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم
أمحد بن تيمية ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم ،وساعده ابنه حممد( ،املدينة
املنورة :طباعة جممع امللك فهد لطباعة امللحف
الشريف ،بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط0291 ،9ه-
9002م).
آل تيمية ،أبو الربكات ،عبد السالم ،وأبو احملاسن ،عبد
احلليم بن عبد السالم ،أمحد بن عبد احلليم،
املسودة يف أصول الفقه ،حتقي  :حممد حميي
الدين عبد احلميد( ،بريوت :الناشر دار الكتاب
العريب ،د.ط ،د.ت) .مجعها شهاب الدين أبو
العباس ،وأمحد بن حممد بن عبد الغين احلراين.
اجلرجاين ،أبو احلسن ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين،

احلجاوي ،أبو النجا ،موسى بن أمحد اللاحلي ،زاد
املستقنع يف اختلار املقنع حتقي  :عبدالرمحن بن
علي بن حممد العسكر( ،الرياض :مدار الوطن
للنشر ،ط0292 ،9هـ).

ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،تعلي
التغلي على صحيح البخاري ،حتقي  :سعيد

عبد الرمحن موسى القزقي( ،بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط0200 ،0ه).
ابن حزم ،أبو حممد ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم،
احمللى ،حتقي  :أمحد حممد شاكر( ،القاهرة:
مكتبة دار الرتاث ،ط0296 ،0ه-
9001م).
ابن محدان ،أمحد بن محدان ،احلراين ،احلنبلي ،صفة
الفتوى واملفيت واملستفيت ،خرج أحاديثه وعل
عليه :الشيخ حممد ناصر الدين األلباين،
(بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط0310 ،0ه).
أبو داود ،سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ،سنن

التعريفات للجرجاين ،حتقي  :الدكتور عبد
الرمحن عمرية( ،بريوت :عامل الكتاب ،ط،0
0206ه0226-م).
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،مناقب

أيب داود ،حتقي  :شعيب األرنؤوط وحممد امل

قره بللي( ،دمش  :دار الرسالة العلمية ،ط،0
9002م).
الدسوقي ،حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على
الشرح الكبري( ،بريوت :دار إحياء الكتب

االمام امحد بن حنبل ،حتقي  :عادل نويهض،
(بريوت ،دار اآلفاق اجلديدة ،ط0229 ،9م).
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(القاهرة :دار احلديث ،ط0203 ،0ه-
0223م).
اللفدي ،صالح الدين خليل بن إبيك اللفدي الوايف
بالوفيات ،حتقي  :أمحد األرنؤوط وتركي
ملطفى( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
ط0290 ،0ه9000-م).

العربية ،عيسى البايب احللِب وشركاه ،د .ط،
د.ت).
الدمياطي ،أبو بكر ،عثمان بن حممد شطّا الدمياطي
البكري إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح
املعني( ،بريوت :دار إحياء الكتب العربية ،ط،9
0299ه9009-م).
الذهِب ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب ،سري أعالم
النبالء ،حتقي  :شعيب األرنؤوط وآخرين،
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط0209 ،0ه
0219م).
الرحيباين ،ملطفى بن سعد السيوطي ،مطالب أويل
النهى يف شرح غاية املنتهى( ،بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط0201 ،9ه 0222م).
الزحيلي ،وهبة بن ملطفى الزحيلي ،الفقه إلسالمي

اللنعاين ،أبو بكر ،عبد الرزاق بن مهام اللنعاين،

امللنف ،حتقي  :حبيب الرمحن األعظمي،

(بريوت :مكتب اجمللس العلمي ،ط،0
0320ه0290-م).
الطويف ،أبو ربيع ،جنم الدين سليمان بن عبد القوي،
اللرصري ،شرح خمتلر الروضة ،حتقي  :عبداهلل
عبد احملسن الرتكي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط0209 ،0ه0219-م).
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر عابدين ،رد احملتار على

وأدلته( ،دمش  :دار الفكر ،ط0201 ،9ه

0211م).
ابن سعدي ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي ،جمموعة
مؤلفات الشيخ ابن سعدي( ،الرياض ،امليمان،
ط0239 ،0ه9000-م)

الدر املختار ،حاشية ابن عابدين ،حتقي  :عادل

أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض،
(الرياض :دار عامل الكتاب مبوافقة خاصة من
دار الكتب العلمية ،طبعة خاصة0293 ،ه،
9003م).
عبداهلل الرتكي ،عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي ،أصول
مذهب اإلمام أمحد( ،الرياض :طبعة جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط،3
0200ه 0220م).
ابن عثيمني ،حممد بن صاحل العثيمني ،الشرح املمتع على
زاد املستقنع ،إشراف :مؤسسة الشيخ حممد بن
صاحل العثيمني اخلريية( ،الرياض :دار ابن
اجلوزي ،ط0299 ،0ه).
ابن عقيل ،أبو الوفاء ،علي بن حممد بن عقيل ،احلنبلي،
الواضح يف أصول الفقه ،حتقي  :عبداهلل بن

السمرقندي ،أبو الليث ،نلر بن حممد بن أمحد بن

إبراهيم .حبر العلوم ،حتقي  :علي بن حممد

معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،وزكريا عبد
اجمليد النويت( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط0203 ،0ه0223-م).
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي ،األشباه والنظائر ،حتقي  :حممد حسن

إمساعيل الشافعي( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط9000 ،0م).
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،نيل األوطار شرح
منتقى األخبار من أحاديث سيّد األخيار ،خرج
أحاديثه وعل عليه :علام الدين اللبابطي،
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وعبدالفتاح احللو( ،الرياض :دار عامل الكتاب،
ط0209 ،3ه 0229م).
ابن قدامة ،أبو حممد ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة

عبداحملسن الرتكي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط0290 ،0ه0222-م).
أبو الفرج بن قدامة ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن

املقدسي ،املقنع ،حتقي  :عبد اهلل بن عبداحملسن
الرتكي ،وعبد الفتاح حممد احللو( ،طبعة خاصة:
على نفقة امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود).

قدامة املقدسي ،الشرح الكبري ،حتقي  :عبد اهلل
بن عبد احملسن الرتكي ،وعبد الفتاح حممد احللو،
(طبعة خاصة :على نفقة امللك فهد بن عبد
العزيز آل سعود).

قانون األسرة القطري ،رقم ( )99لسنة  ،9006صدر

الفريوز آبادي ،القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن

يف الديوان األمريي بتاريخ0299/6/3 :ه،
املواف 9006/6/92 :م( ،الدوحة :الشركة
احلديثة للطباعة).
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبداهلل ،حممد بن ايب بكر بن أيوب،

يعقوب ،حتقي  :حممد نعيم العرقسوسي،
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط0296 ،1ه
9001م).

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقي  :أيب

الفيومي ،امللباح املنري
الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ّ
ّ
يف غريب الشرح الكبري ،حتقي  :عبد العظيم

عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان( ،الرياض:
دار ابن اجلوزي ،ط.)0293 ،0
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبداهلل ،حممد بن أيب بكر بن أيوب

الشناوي( ،القاهرة :دار املعارف ،ط،9
0299م).
ابن قاسم ،عبد الرمحن بن حممد العاصمي ،حاشية

إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان ،حتقي :

الروض املربع شرح زاد املستقنع( ،الرياض :دار

عمر بن سليمان احلفيان( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط0292 ،0ه 9002م).
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبداهلل ،حممد بن ايب بكر بن أيوب،

القاسم للنشر ،ط0292 ،2ه).
ابن قدامة ،أبو حممد ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة
املقدسي ،عمدة الفقه على مذهب اإلمام أمحد
بن حنبل ،حتقي  :عبد املنعم إبراهيم( ،الرياض:
مكتبة نزار ملطفى الباز ،ط0299 ،9ه-
9000م).
ابن قدامة ،أبو حممد ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقي  :شعيب

األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط ( ،بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط0291 ،2ه9001-م).

ابن كثري ،أبو الفداء ،عماد الدين إمساعيل بن عمر بن
كثري القرشي ،البداية والنهاية( ،بريوت :مكتبة
املعارف ،ط0200 ،0ه0220-م).

املقدسي ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،

حتقي  :حممد فارس ،ومسعد عبد احلميد
السعداين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ط،0
0202ه 0222م).
ابن قدامة ،أبو حممد ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة

ابن كثري ،أبو الفداء ،عماد الدين إمساعيل بن كثري
القرشي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقي  :سامي
بن حممد السالمة( ،الرياض :دار طيبة ،ط،9
0290ه0222-م).

املقدسي ،املغين ،حتقي  :عبد اهلل الرتكي
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ابن ماجة ،أبو عبداهلل ،حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن
ماجة ،حتقي  :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت:

أبو يعلى الفراء ،أيب احلسني ،حممد بن أيب يعلى الفراء
البغدادي احلنبلي طبقات احلنابلة ،حتقي  :حممد
حامد الفقي( ،القاهرة :مطبعة السنة احملمد،
د.ط ،د.ت).

دار احياء الكتب العربية ،د.ط د.ت).
املاوردي ،أبو احلسن ،علي بن حممد بن حبيب املاوردي،
احلاوي الكبري ،حتقي  :حممود مطرجي وغريه،

املوقع الرمسي حلومة قطر اإللكرتونية ،تاريخ:

(بريوت :دار الفكر ،ط0202 ،0ه-
0222م)
املرداوي ،أبواحلسن ،عالء الدين علي بن سليمان،
اإلنلاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،حتقي :
حممد حامد الفقي( ،بريوت :دار احياء الرتاث
العريب ،ط0392 ،0ه 0211م).

9006/2/91م.

http://www.hukoomi.qa/wps/portal/topics/Family,
%20Community%20and%20Religion/Religion/Isla
m%20in%20Qatar/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMn
Mz0vMAfGjzOLNDCyNHH0tTEKDfJwsDDy9PUxN_dy
NjA3cDfSDE4v0C7IdFQGhYY8N/?changeLanguage=a
r

مسلم ،أبو احلسني ،مسلم بن احلجاج القشريي
النيسابوري صحيح مسلم ،أعتىن به :أبو قتيبة

نظر حممد الفاريايب( ،الرياض :دار طيبة للنشر،
ط0299 ،0ه9006-م).
ابن املنذر ،إيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر
النيسابوري ،اإلمجاع ،حتقي  :أبو محاد صغري
أمحد بن حممد حنيف( ،عجمان :مكتبة
الفرقان ،راس اخليمة :مكتبة مكة الثقافية ،ط،9
0290ه0222-م).
ابن منظور ،أيب الفضل ،مجال الدين حممد بن مكرم

االفريقي امللري ،لسان العرب( ،بريوت :دار
صادر ،ط0202 ،3ه).
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائ

شرح كنز الدقائ ( ،بريوت :دار الكتاب
اإلسالمي ،ط ،9د.ت).
النسائي ،أبو عبد الرمحن ،أمحد بن شعيب بن علي
اخلرساين ،السنن الكربى للنسائي ،حتقي :
حسن شلِب( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،0
0290ه9000-م).
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