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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 

üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını 

beyan ederim.  

 

 

Ayşenur KABACA 

                                                                                                   16.06.2020 
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 امللخص  .١

وهو حديث اختلف فيه . ويف غريه عباس يف الطالق الثالث الذي ورد يف صحيح مسلم هذا حبث حول حديث ابن

ومجهور العلماء رفضوا هذا احلديث من حيث اإلسناد، والذين قبلوا . علماء� من املتقدمني واملتأخرين على مر السنني

ى قبوله صحة وعمال، وبذلوا كل جهدهم وأما ابن تيمية وتالميذه فأصروا عل. بظاهره بل أولوه بطرق شىتصحته مل يعملوا 

  . وهذا البحث حيتوي على آراء علماء� حول هذا احلديث، ونقاشا�م فيه، والتحليل �ألدلة التفصيلية. ملدافعته

  .الطالق الثالث، ابن عباس، طاوس، ابن تيمية :الكلمات املفتاحية
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ÖZ 

Bu çalışma, Sahih-i Müslim ve diğer hadis kaynaklarında İbn Abbas’tan nakledilen, Hz. 

Peygamber zamanında üç talakın bir sayıldığına dair rivayet hakkındadır. Bu hadis, hem 

erken dönem hem de geç dönem âlimleri nezdinde uzun yıllar boyunca tartışma odağı 

olmuştur. Âlimlerin çoğunluğu bu hadisi sahih olarak kabul etmezken; onların bir kısmı 

sahih olduğunu kabul etmekle birlikte hadisin zâhiri ile amel etmemiş, çeşitli tevillerde 

bulunmuşlardır. Ancak İbn Teymiyye ve öğrencileri, bu hadisin sıhhat ve amel 

cihetinden kabul edilmesinde ısrar etmiş, onu savunmak için tüm çabalarını sarf 

etmişlerdir. Bu çalışmada, âlimlerin bu hadis etrafındaki görüşlerine ve tartışmalarına 

yer verilmiş, ardından ayrıntılı bir analizde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Üç talak, İbn Abbas, Tâvus, İbn Teymiyye.  
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 كلمة الشكر .٢

احلمد � رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق دمحم وآله 

  أما بعد،. أمجعنيوأصحابه 

مين من األعمال  هحبثي املتواضع هذا، أمحد هللا الذي تيسر يل إجناز هذا العمل، وأرجو أن يتقبليف �اية 

نور طريقي خالل ي ألستاذي ومشريف الفاضل الكرمي الدكتور أمحد عبد اجلبار صنوبر الذي وأقدم جزيل شكر  .الصاحلة

 فكان نعم. عملي هذا بعلمه الواسع واعتىن يب يف كل مرحلة من مراحل هذا البحث �حسان وكرم طوال سنة كاملة

  .املشرف واملوجه

وأريد أن أقدم جزيل شكري ألستاذي الفاضل اجلليل الدكتور محزة البكري إلرساله إيل نصوصا مهما يتعلق 

.شكرا جزيال صح يب يف دراسيت هذهوأرشدين إىل كتب مهمة ونوأشكر كل من ساعدين . ببحثي
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  قدمةامل .٣

  �سم هللا الرمحن الرحيم

الذي هدا� لدين اإلسالم، وأكرمنا بسنة خري األ�م، ووفقنا لطاعته ومرضاته، وصلى هللا على سيد�  احلمد � 

دمحم النيب األمي الذي يؤمن �� وكلماته، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح لألمة، وعلى آله وأصحابه األخيار املنتجبني، 

  . و�بعيهم �حسان إىل يوم الدين

طالق الثالث الذي اختلف علماء� من املتقدمني واملتأخرين الث حول حديث ابن عباس عن وهذا حبوبعد، 

وهذا احلديث من أهم األحاديث من جهة أن نرى كيف علماء� تعاملوا حبديث واحد وبذلوا كل  .يف إسناده ومتنه

، وكيف �قشوا يف ويف رده وما منهجيتهم يف قبول احلديث صحة وعمال جهدهم لفهمه ولتمييز الصحيح من الضعيف،

ألحاديث، وما موقفهما يف آراء وأيضا من جهة أن نرى منهجية ابن تيمية وابن قيم يف قبول ورد ا. وأفادوا أفكارهممسألة 

وحنن حاولنا يف هذا البحث أن نصور كصورة �رخيية ماذا حصل حول هذا  .العلماء املتقدمني، و�ي أسلوب �قشاهم

وأرد� أن نصل إىل التحليل يف آراءهم وأن نرى . ني واملتأخرين، وما أفكارهم يف صحته والعمل بهاحلديث عند املتقدم

  .يف قبول احلديث ورده صحة وعمالمنهجية العلماء القدماء ومنهجية ابن تيمية وابن قيم 

مع كونه يف صحيح مسلم فقد خالف كثري من  كموضوع حبثنا،  من أهم األسباب املعتربة لرتجيحنا هذا احلديث

من األمور االجتماعية، يؤثر يف حياة كثري من  هذا احلديثكما نعرف مجيعا أن موضوع و  .الروا�ت والنقول املوجودة ضده

يه حىت اإلمام أمحد، حني سأل مسدد بن مسرهد أن يكتب إل اهتموا كثريا �ذه املسألة �علماء بهذه األسبابف. املسلمني

وهذه املسألة من أهم املسائل يناقشها املسلمون . كما سنتناوله الحقا ملسو هيلع هللا ىلص، ذكر هذه املسألة من أهم سننه ملسو هيلع هللا ىلص سنن النيب

  .وحنن نرجوا أن يكون هذا البحث إسهاما صغريا لتلك الدراسات العلمية. فيه � الكرامعلماء، وجيتهد حىت يف يومنا هذا

فإ�م منذ مئات . نقاشتاهم فيهاحلديث وتعجبنا بكثرة أقواهلم و  بدأ� البحث جبمع األقوال واألفكار حول هذاو 

ما عدا  علماء� القدماءمعظم وخالل مطالعتنا الحظنا أن . طريق احلق هذا احلديث، وحاولوا أن يظهر السنني تكلموا يف



٢ 

 

. ديث صحة والذين قبلوا صحته أولواه بطرق شىت ومل يعملوا بظاهرهابن تيمية وتالميذه قد مجعوا يف عدم قبول هذا احل

بقصارى ولكن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم خصوصا أصرا على قبول هذا احلديث صحة وعمال بشدة، وحاوال أن يدافعاه 

وابن قيم، ورتبنا  أوال تناولنا آراء علماء� ما عدا ابن تيمية: نييفلذلك حنن قسمنا البحث إىل قسمني أساس. جهدمها

بعد ذلك . لذين ضعفوا صحة هذا احلديثمث ذكر� أدلة ا. أقواهلم حبسب قبوهلم وردهم هلذا احلديث من حيث اإلسناد

ويف . مل يعملوا بظاهر هذا احلديثوحاولنا أن نرتب �ويالت الذين . انتقلنا إىل التدقيق حبسب العمل به وعدم العمل

صحته ويف مناقشا�ما بتأويالت لابن تيمية وابن قيم حول هذا احلديث، وذكر� آراءمها يف الدفاع القسم الثاين تناولنا آراء 

وأضفنا إىل هذين القسمني . وخالله �قشنا آراءمها وفعلنا املقايسة بينهما وبني علماء� القدماء .ما وجد� يثالعلماء ح

 ورواته واملصادير اليت ذكر هذا احلديث فيها، ويف النهايةأ� أضفنا يف بداية البحث نص احلديث : ومها ينآخر  نيقسم

  .  وفيه فعلنا التحليل بني اآلراء �لتفصيل مث ذكر� رأينا حسب ما وجد�ه يف حبثنا خالل هذا الفصل أضفنا قسما آخرا

     .و�� التوفيق واهلداية
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  :اتهرو و نص احلديث . ١ .٤

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخرب� روح بن :"الثالث بنصيف �ب طالق وهذا احلديث ورد يف صحيح مسلم 

عبادة، أخرب� ابن جريج، ح وحدثنا ابن رافع، واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق، أخرب� ابن جريج، أخربين ابن طاوس، عن 

، وأيب بكر، وثال� من كانت الثالث جتعل واحدة على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص«أتعلم أمنا : أبيه، أن أ� الصهباء، قال البن عباس

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ودمحم بن رافع، : "خمتلفني ومها نيوروى أيضا بلفظ ١"»نعم«: ؟ فقال ابن عباس»إمارة عمر

اوس، عن أبيه، عن حدثنا عبد الرزاق، أخرب� معمر، عن ابن ط: أخرب�، وقال ابن رافع: واللفظ البن رافع، قال إسحاق

كان الطالق على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأيب بكر، وسنتني من خالفة عمر، طالق الثالث واحدة، " :ابن عباس، قال

 و ٢".إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أ�ة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم: فقال عمر بن اخلطاب

عن محاد بن زيد، عن أيوب السختياين، عن إبراهيم بن ميسرة،  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخرب� سليمان بن حرب،"

أمل يكن الطالق الثالث على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأيب «هات من هناتك، : عن طاوس، أن أ� الصهباء، قال البن عباس

وأخرجه أيضا  ٣"»ه عليهمقد كان ذلك، فلما كان يف عهد عمر تتايع الناس يف الطالق، فأجاز «: ؟ فقال»بكر واحدة

  ٤. اإلمام أمحد يف مسنده وأيب داود والنسائي والبيهقي وغريهم

                                           

صحيح (ملسو هيلع هللا ىلص  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ،ج، أبو احلسن القشريي النيسابوريمسلم بن احلجا    ١

 . ١٠٩٩. ، ص٢. ، جم١٩٩١ -ه ١٤١٢اء الرتاث العريب، دار إحي: بريوت ،دمحم فؤاد عبد الباقي: التحقيق ،)مسلم

 .١٠٩٩. ، ص٢. ج ،صحيح مسلممسلم،    ٢

 .١٠٩٩. ، ص٢. ، جصحيح مسلم مسلم،   ٣

، والبيهقي ٢/١٩٦، واحلاكم ٤/٦٤، والدارقطين ) ١٠٩١٦(، والطرباين ) ١٥) (١٤٧٢(ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم    ٤

، وا لطرباين ٦/١٤٥، والنسائي ) ٢٢٠٠(، وأبو داود ) ١٦) (١٤٧٢(، ومسلم ) ١١٣٣٧(عبد الرزاق  وأخرجه .٧/٣٣٦

أن : عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه٧/٣٣٦والبيهقي  ،٥١ -٥٠و ٤٩- ٤٨و ٤٧-٤/٤٦، والدارقطين ) ١٠٩١٧(

ملسو هيلع هللا ىلص وأىب بكر، وثال� من إمارة عمر؟ فقال ابن -لنيبأتعلم أمنا كانت الثالث جتعل واحدة على عهد ا: أ� الصهباء قال البن عباس

، ) ٢١٩٩(، وأبو داود ) ١٧) (١٤٧٢(، ومسلم ٥/٢٦، وابن أيب شيبة ) ١١٣٣٨(وأخرجه بنحوه عبد الرزاق  .نعم: عباس
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  :اختالف العلماء حول هذا احلديث. ٢ .٥

قبول هذا احلديث أو رده الاجلهة األوىل جهة : اختلف العلماء حول هذا احلديث، وجاء االختالف من جهتني

  .عمل بهالولو كان يف مسلم واجلهة الثانية جهة العمل �ذا احلديث وعدم 

   :جهة القبول هذا احلديث ورده: اجلهة األوىل ٢.١

  : من حيث اإلسناد الذين قبلوا هذا احلديث ٢.١.١

   .)ه٦٠٦(وابن األثري  )ه٤٠٥(واحلاكم النيسابوري  ،)ه261(مسلم ، و )ه٢٣٨(وإسحاق بن راهويه وهم 

  : إسحاق بن راهويه .١

هذا احلديث عند إسحاق بن راهويه صحيح بشرط واحد وهو جيب أن يكون حكمه خاصا بغري املدخول �ا 

مل يرو أحد من أصحابه عنه [عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الطالق  -رضي هللا عنهما- حديث ابن عباس ": ال إسحاقفقد ق. فقط

إمنا رووا عنه قوله ومل يفسروا أمدخولة أو غري مدخولة، فإذا وضعت رواية طاووس على غري املدخولة مل ] روايتهخالف 

 ٥."يكن خالفاً لروايته

  :مسلم .٢

 .دليل أن مسلم قبل هذا احلديث أنه أورده يف صحيحهوال

  :احلاكم النيسابوري .٣

                                                                                                                            

د يف حتقيق الشيخ منقول من مسند إمام أمح( .من طرق عن طاووس، به ٧/٣٣٦، والبيهقي ) ١٠٩٧٥(و ) ١٠٨٤٧( والطرباين

 .)شعيب األرنووط

 ،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،يعقوب املروزي، املعروف �لكوسج الكوسج، إسحاق بن منصور بن �رام، أبو   ٥

.١٧٧٤ .، ص٤. ، جم٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥ملدينة املنورة، عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية �: اململكة العربية السعودية

    



٥ 

 

 ٦"هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيّرجاه" )فنفس املنت �سناد خمتل( فقال احلاكم بعد ختريج هذا احلديث

  :ابن األثري .٤

  ٧".هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي : "فقال ابن األثري بعد ختريج هذا احلديث

  : من حيث اإلسناد الذين مل يقبلوا هذا احلديث ٢.١.٢

واجلوزجاين ) ه٢٥٦(والبخاري  ،)ه٢٤٨(الكرابيسي، )ه٢٤١(واإلمام أمحد ) ه٢٠٤(شافعيوهم اإلمام ال

أبو بكر ابن و ) ه٤٦٣(وابن عبد الرب  )ه٤٥٨(البيهقي و  )ه٣١٨(وابن املنذر ) ه٢٨٢(والقاضي إمساعيل ) ه٢٥٩(

  . )ه٨٦١( ابن مهام، و )ه٦٥٦(القرطيب ، و )ه٦٢٠(ابن قدامة ، و )ه٥٤٣(العريب 

  : اإلمام الشافعي .١

وهو راوي  -وقد صح عن ابن عباس : "احلنبلي ابن رجب عنهنقل فقد علل اإلمام الشافعي �ذا احلديث كما 

ره املوفق ابن قدامة كما ذك أنه أفىت خبالف هذا احلديث، ولزوم الثالثة ا�موعة، وقد علل �ذا أمحد والشافعي -احلديث

 ٨."املغين"يف 

  :اإلمام أمحد .٢

                                           

 النيسابوري املعروف احلاكم النيسابوري، أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين  ٦

، م١٩٩٠ -ه ١٤١١ار الكتب العلمية، د: بريوت ،مصطفى عبد القادر عطا: التحقيق ،املستدرك على الصحيحني ،�بن البيع

   .٢١٤. ، ص٢. ج

الشايف يف شرح ، رمي الشيباين اجلزري ابن األثريابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الك   ٧

. ، ص٤. ، جم٢٠٠٥-ه١٤٢٦مكتبة الرشد، : ر�ضال ،أمحد بن سليمان وأيب متيم �سر بن إبراهيم: التحقيق ،مسند الشافعي

٤٨٥. 

شعيب : التحقيق ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينحنبل، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم  أمحد بن   ٨

 .املغين ، مل أجد النص يف٦١. ، ص٥. ، جم ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ؤسسة الرسالة، م ،عادل مرشد، وآخرونو األرنؤوط 



٦ 

 

  :وقد نقل ذلك عن اإلمام أمحد مجاعة من طالبه

  :)ه٢٢٨( مسدد بن مسرهد  .أ 

لـّما أشَكَل على ُمسدَّد بن ُمَسرَهد بن ُمَسربَل أمُر الِفتنة وما وقع الناس  :جواب اإلمام أمحد ملسدد بن مسرهد

اكُتْب إّيل بُسّنِة رسول : فيه من االختالف يف الَقَدر والرَّْفض واالعِتزاِل وَخْلق القرآن واإلرجاء، كتب إىل أمحَد بِن َحنَبل

حتل له أبًدا ومن طلق ثال� ِيف لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته وال ... فكتب إليه  ...ّلم هللا صّلى هللا عليه وس

 ٩.».حىت تنكح زوجا غريه

 ):ه٢٥١( الكوسجإسحاق بن منصور   .ب 

كان الطالق على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص الثالثة ترّد إىل : قال -رضي هللا عنهما-حديث طاووس عن ابن عباس : قلت

   ".كل أصحاب ابن عباس رووا خالف ما قال طاووس": قال احدة؟و 

 .مل يروه إال طاووس, ال: قال ) أي هل عند� طريق آخر �خذ �ذا احلديث؟( فيه متعلق: قلت ألمحد

واحلديث من طريق طاووس هذه يدل على أن طالق الثالث بكلمة واحدة يقع به واحدة، ومل يذهب إليه "

وهو قول مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني وقول األئمة , وإسحاق هنا، بل ذهبا إىل أن الثالث تقعاإلمامان أمحد 

   ".األربعة

وأجاب عن احلديث كل من أمحد وإسحاق جبواب، فأجاب عنه اإلمام أمحد �ن طاووس وإن كان ثقة فقد 

  ١٠.عند أئمة احلديثخالف الثقات، مبعىن أن احلديث شاذ فإنه ينطبق عليه تعريف الشاذ 

                                           

، م١٩٥٢دار املعرفة، : بريوت ،دمحم حامد الفقي: التحقيق ،طبقات احلنابلة ،حلسني ابن أيب يعلى دمحم بن دمحمابن أيب يعلى، أبو ا   ٩

 .٣٤٥. ، ص١. ج

 .١٧٧٠. ، ص٤. ، جمسائل الكوسج،   ١٠



٧ 

 

 ):ه٢٧٣(أبو بكر األثرم   .ج 

أدفعه برواية : )اإلمام أمحد( سألت أ� عبد هللا، عن حديث ابن عباس، �ي شيء تدفعه؟ فقال: قال األثرم

  ١١.الناس عن ابن عباس من وجوه خالف

 :)ه٧٩٥( ابن رجب نقل  .د 

مسلك اإلمام أمحد ومن :"أمحد قالفقد قال احلافظ ابن رجب يف فهم هذا طريقان وملا شرح طريق اإلمام 

وافقه، وهو يرجع إىل الكالم يف إسناد احلديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه مل يتابع عليه، وانفراد الراوي �حلديث 

 ١٢."وأنه يكون شاذا أو منكرا إذا مل يرو معناه من وجه يصح خمالفا لألكثرين هو علة يف احلديث يوجب التوقف فيه،

 ): ه٢٤٨( يالكرابيس .٣

 هللاو راهنو  منكرة أخباراً  عباس ابن عن يروي طاوساً  إن" :كما نقل عنه الكوثري  أدب القضاء يف الكرابيسي قال

 عن طاوس وأخذ طاوس، على قدم وكان ومجاعة، وعطاء املسيب، بن سعيد وعكرمة توقاه عكرمة من أخذها أنه أعلم

  ١٣".عباس ابن عن ما يرويه عامة عكرمة

  :)ه٢٥٦( البخاري .٤

                                           

نبلي، الشهري �بن قدامة ابن قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احل   ١١

  .٣٧٠. ، ص٧. ، جم١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة، : القاهرة ،يناملغ ،املقدسي

 بن �صر دمحم: التحقيق ،سري احلاث إىل علم الطالق الثالث، ف بن حسن بن عبد اهلادي املقدسيابن املربد، مجال الدين يوس   ١٢

مشكل "ابن رجب يف نقل يوسف بن عبد اهلادي عن . ٢٩. ، صم١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار البشائر، : تبريو  ،العجمي

 .، ومل أجد الكتاب نفسه"واحدة ديث الواردة يف أن الطالق الثالثاألحا

ومل أجد الكتاب . ٤٥. ، صم١٩٩٤ -ه ١٤١٤املكتبة األزهرية للرتاث،  ،اإلشفاق على أحكام الطالق ،زاهددمحم الكوثري،   ١٣

 . نفسه



٨ 

 

البخاري، وأظنه إمنا  لبخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركههذا احلديث أحد ما اختلف فيه ا" :كما قال البيهقي

 ١٤."تركه ملخالفته سائر الروا�ت عن ابن عباس

  :)ه٢٥٩(اجلوزجاين  .٥

 ١٥".وقد عنيُت �ذا احلديث دهرا فلم أجد له أصال، هو حديث شاذ": وقال اجلوزجاين

  :)ه٢٨٢(إمساعيل القاضي  .٦

  ١٦".وصالحه يروي أشياء منكرة، منها هذا احلديث طاوس مع فضله": قال القاضي إمساعيل

  :)ه٣١٨( ابن املنذر .٧

فيتعّني املصري إىل الرتجيح،  .فغري جائز إن نظن �بن عباس أنه حيفظ عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص شيئا، مث يفىت خبالفه: "قال

  ١٧ ".واألخذ بقول األكثر أوىل من األخذ بقول الواحد إذا خالفهم

  ): ه٤٥٨(البيهقي  .٨

فإنه ساق الروا�ت عن بن عباس بلزوم  ،ابن حجر ظما قال احلافأنه يرى شذوذه كطريقة البيهقي يفهم من 

يفيت خبالفه فيتعني املصري إىل الرتجيح و ظ عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص شيئا الثالث مث نقل عن بن املنذر أنه ال يظن �بن عباس أنه حيف

 ١٨.واألخذ بقول األكثر أوىل من األخذ بقول الواحد إذا خالفهم

                                           

دمحم عبد القادر : التحقيق ،السنن الكربى ،ي اخلراساين، أبو بكر البيهقيردالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوجِ    ١٤

 .٥٥١. ، ص٧. ، جم ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ ،دار الكتب العلمية: بريوت ،عطا

 .٤٤. ، صاإلشفاق والكوثري، ، ٢٧ .ص ،سري احلاث، ابن املربد   ١٥

�قص لذلك ما  "أحكام القرآن"كتاب القاضي إمساعيل   .٤٤. ، صاإلشفاقوالكوثري، ، ٢٨. ، صسري احلاثابن املربد،    ١٦

 . استطعت أن أجد النص

دمحم فؤاد عبد : التحقيق ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،و الفضل العسقالين الشافعيابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أب   ١٧

 .٣٦٣. ، ص٩. ، جه١٣٧٩ة، دار املعرف: بريوت ،�زالباقي وحمب الدين اخلطيب وعبد العزيز بن عبد هللا بن 



٩ 

 

  : )ه٤٦٣( ابن عبد الرب .٩

بعد ذكر خمالفة  :ومن مقوالته االستذكارأطال ابن عبد الرب يف نقد هذا احلديث، وفصل يف ذلك كثريا يف كتابه 

ورواية طاوس وهم وغلط مل  ما كان بن عباس ليخالف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واخلليفتني إىل رأي نفسه : "طاوس به لسائر الثقات

 ١٩."  يعرج عليها أحد من فقهاء األمصار �حلجاز والعراق واملغرب واملشرق والشام

 )ه٥٤٣( أبو بكر ابُن العريبِّ  .١٠

هذا حديٌث ُخمتَـَلٌف يف ِصّحِته، فكيف يُقدَُّم على ": قال  حديِث ابِن عّباٍس يف إمضاِء الثالثعند الكالم يف

   ٢٠ .. "اإلمجاع

  : )ه٦٢٠( ابن قدامة .١١

فأما حديث ابن عباس، فقد صحت الرواية عنه خبالفه، وأفىت : "بعد ذكره هذا احلديث ابن قدامة فقد قال

  ٢١ ."أيضا خبالفه

  ): ه٦٥٦(القرطيب  .١٢

يف لفظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن مجيعهم أن معظمهم   االضطرابوقع فيه مع االختالف على بن عباس 

كانوا يرون ذلك والعادة يف مثل هذا أن يفشو احلكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضي 

  ٢٢.التوقف عن العمل بظاهره إن مل يقتض القطع ببطالنه

                                                                                                                            

 .٣٦٣. ، ص٩. ج، فتح الباري ،ابن حجر   ١٨

سامل دمحم عطا : التحقيق ،االستذكار ،القرطيب ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري   ١٩

 .٦. ، ص٦. ، جم٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ار الكتب العلمية، د: بريوت، ودمحم علي معوض

 .مل أجد كتاب ابن عرايب .٣٦٣. ، ص٩. ، جفتح الباريابن حجر،    ٢٠

 .٣٧٠. ، ص٧. ، جاملغين ،ابن قدامة  ٢١



١٠ 

 

  ):ه٨٦١(ابن مهام  .١٣

وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صرحيا �يقاع الثالث ومل يظهر ": قال ابن مهام بعد ما ذكر رأيه يف املسألة مع أدلته 

لو حكم حاكم �ن الثالث بفم واحد واحدة مل ينفذ حكمه؛ ألنه : وعن هذا قلنا. هلم خمالف فماذا بعد احلق إال الضالل

  ٢٣."اختالفال يسوغ االجتهاد فيه فهو خالف ال 

  

I. أدلة العلماء على أن هذا احلديث ضعيف : 

 :ثالثيلزم الالروا�ت عن الطالق الثالث أنه   .أ 

وقد مجع ابن عبد الرب يف   .دفعةثال� هناك كثري من الروا�ت جاءت بلزوم وقوع الثالث إذا طلق الرجل امرأته 

 اوسنذكر بعض. معظم هذه الروا�ت على من ال يقبل لزوم الثالث يف زمنه وقال عنهم أ�م أهل البدعاالستذكار كتابه 

 : هذه الروا�ت من

له بن عباس  مالك أنه بلغه أن رجال قال لعبد هللا بن عباس إين طلقت امرأيت مائة تطليقة فماذا ترى علي فقال -

  " هزواطلقت منك لثالث وسبع وتسعون اختذت �ا آ�ت هللا"

فقال بن مسعود  "إين طلقت امرأيت مثاين تطليقات"مالك أنه بلغه أن رجال جاء إىل عبد هللا بن مسعود فقال   -

صدقوا من طلق كما أمره هللا فقد بني هللا "فقال بن مسعود  "قيل يل إ�ا قد �نت مين"قال  "؟فماذا قيل لك"

  ." تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولونله ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به ال

                                                                                                                            

 .٣٦٤. ، ص٩. ، جفتح الباريابن حجر،   ٢٢

  .٤٧٠. ، ص٣. ، جبدون طبعة وبدون �ريخ ،دار الفكر ،فتح القدير ،دين دمحم بن عبد الواحد السيواسيابن اهلمام، كمال ال  ٢٣



١١ 

 

كان عمر إذا أيت برجل يطلق امرأته ثال� "قال وحدثين علي بن مسهر عن شقيق بن أيب عبد هللا عن أنس قال  -

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب ، ".يف جملس واحد أوجعه ضر� وفرق بينهما

 .اخلطاب مثله مبعناهعن عمر بن 

وقال أبو بكر حدثين سهل بن يوسف عن محيد بن رافع بن سحبان قال سئل عمران بن حصني عن رجل طلق  -

  ."عصى ربه وحرمت عليه"امرأته ثال� يف جملس قال 

فقد عصى ربه " :قال بن عمر من طلق امرأته ثال�"قال وحدثين أسباط بن دمحم عن أشعث عن �فع قال  -

ومعمر عن الزهري عن  وعبد الرزاق عن الثوري عن بن أيب ليلى عن �فع عن بن عمر مثله "امرأته و�نت منه

  .سامل مثله

كنت جالسا عند بن :"فذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثين عباد بن العوام عن هارون بن عنرتة عن أبيه قال -

�نت منك " :فقال "وإمنا قلتها مرة واحدةإين طلقت امرأيت مائة مرة ! � بن عباس" :عباس فأ�ه رجل فقال

  ."بثالث وعليك وزر سبع وتسعني

قال وحدثين وكيع عن سفيان قال حدثين عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري قال جاء رجل إىل بن عباس فقال  -

 ،"قال �نت منك بثالث وسائرهن وزرا اختذت �ا آ�ت هللا هزوا -أو قال مائة  -إين طلقت امرأيت ألفا "

  .وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس مثله

وقال عبد الرزاق أخربين بن جريج قال أخربين عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبري أخربه أن رجال جاء إىل بن  -

خرب� بن جريج قال وأ، "�خذ ثال� وتدع تسعمائة وسبعا وتسعني:"فقال "إين طلقت امرأيت ألفا"عباس فقال 

  .قال أخربين بن كثري واألعرج عن بن عباس مثله

أن رجال قال البن  -بعد وفاته  - وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخربين عبد احلميد بن رافع عن عطاء  -

  "�خذ من ذلك ثال� ويدع سبعا وتسعني"قال بن عباس ، "رجل طلق امرأته مائة"عباس 



١٢ 

 

ن عبد هللا بن كثري عن جماهد قال سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته عدد جنوم قال أخرب� معمر عن أيوب ع -

 ".يكفيه من ذلك رأس اجلوزاء"السماء قال 

لو :"وقد روى معمر قال أخربين بن طاوس عن أبيه قال كان بن عباس إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثال� قال -

 .ال يزيده على ذلك "اتقيت هللا جعل لك خمرجا

هم يوقعون الثالث مبن يطلق  فإذا. أوقع الثالث مبن طلق امرأته ميئة أو ألفا أو أكثر الصحابة الكباروهناك 

   :امرأته �لعدد بفم واحد

ذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثين وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجال بطاال   -

  .ال إمنا كنت ألعب فعال عمر رأسه �لدرة وفرق بينهماكان �ملدينة طلق امرأته ألفا فرفع إىل عمر فق

فقال إين طلقت  -�  -قال وحدثين وكيع عن األعمش عن حبيب قال جاء رجل إىل علي بن أيب طالب  -

  ."�نت منك بثالث"امرأيت ألفا فقال 

 -جاء رجل إىل عثمان قال حدثين وكيع والفضل بن دكني عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أيب حيىي قال  -

  ."ثالث حترمها عليك وسبع وتسعون عدوان"فقال إين طلقت امرأيت مائة قال  -� 

قال وحدثين دمحم بن بشري عن أيب معشر قال أخرب� سعيد املقربي قال جاء رجل إىل عبد هللا بن عمر وأ� عنده  -

�خذ منها ثال� وسبع وتسعون حياسبك هللا �ا يوم :"لإين طلقت امرأيت مائة مرة قا! فقال � أ� عبد الرمحن

  ."القيامة

قال وحدثين غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أيب حازم أنه مسعه حيدث عن املغرية بن شعبة أنه سئل عن  -

  رجل طلق امرأته مائة قال ثالث حترمها عليك وسبع وتسعون فضل



١٣ 

 

الصحابة فروى وكيع عن الثوري عن منصور واألعمش عن وأما اخلرب عن بن مسعود مبثل ما روي عن سائر  -

إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إىل عبد هللا فقال إين طلقت امرأيت مائة قال �نت منك بثالث وسائرهن 

  .ورواه أبو معاوية عن األعمش �سناده مثله قال وسائرهن عدوان، معصية

إنه  "ريين عن علقمة عن عبد هللا قال أ�ه رجل فقال وقال أبو بكر حدثين دمحم بن فضيل عن عاصم عن بن س -

قد بني هللا "فقال عبد هللا  "نعم"قال  "تكلمت �لطالق"قال  "كان بيين وبني امرأيت كالم فطلقتها عدد النجوم

الطالق فمن أخذ به فقد بني هللا له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه فال تلبسوا على أنفسكم وحنمله عنكم 

 ٢٤ ".ا تقولونهو كم

 :وهناك روا�ت أخرى مل يذكرها ابن عبد الرب

أخرب : مسعت حممود بن لبيد، قال: أخربين خمرمة، عن أبيه، قال: أخرب� سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال  -

هللا وأ� بني أيلعب بكتاب «: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا، فقام غضبا� مث قال

  �٢٥ رسول هللا، أال أقتله؟: حىت قام رجل وقال» أظهركم؟

كنت عند ابن : عن جماهد، قال حدثنا محيد بن مسعدة، حدثنا إمساعيل، أخرب� أيوب، عن عبد هللا ابن كثري -

أحدكم  ينطلق: فسكت حىت ظننت أنه رادها إليه، مث قال: إنه طلق امرأته ثال�، قال: عباس، فجاءه رجل فقال

: الطالق[} ومن يتق هللا جيعل له خمرجا{: � ابن عباس، � ابن عباس، وإن هللا قال: فريكب احلموقة مث يقول

                                           

 .٤،٥،٦،٧. ، ص٦. ، جاالستذكار لرب،ابن عبد ا  ٢٤

مكتب : حلب ،عبد الفتاح أبو غدة: التحقيق ،سنن النسائي ،النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين  ٢٥

 .٣٦٢. ، ص٩. ، جفتح الباري ،ابن حجر للتفصيل انظر. ١٤٢. ، ص٦. ، جم١٩٨٦ -ه ١٤٠٦طبوعات اإلسالمية، امل



١٤ 

 

� أيها النيب إذا {: هللا قال وإنك مل تتق هللا فال أجد لك خمرجا، عصيت ربك، و�نت منك امرأتك، وإن] ٢

  ٢٦.يف قبل عد�ن] ١: الطالق[} طلقتم النساء فطلقوهن

عبد  الرزاق، أخرب� حيىي بن العالء، عن عبيد هللا بن الوليد العجلي، عن إبراهيم، عن داود بن عبادة بن  -

: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أيب إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر ذلك له، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: الصامت قال

ث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء هللا تعاىل عذبه، وإن أما اتقى هللا جدك، أما ثال«

  ٢٧»شاء غفر له

 : )األدلة( الروا�ت عن ضعف حديث ابن عباس  .ب 

، عن عبِد )وهو ابُن املديينّ (أخرب� عليُّ بُن عبد هللا : »أدب القضاء«قال احلسُني بُن عليٍّ الكرابيسيُّ يف  -

َمن حّدَثك عن طاووٍس أنه كاَن يروي طالَق «: ن ابِن طاووس، عن طاووٍس أنه قالالرزّاق، عن َمعَمر، ع

  ٢٨»الثالِث واحدًة كذِّْبه

أن اخللع تطليقة �ئنة وهو قول "... : إن طاوس روى يف مسألة اخللع أيضا أشياء منكرة كما قال اجلصاص -

فقهاء األمصار ال خالف بينهم فيه وروي عن ابن عباس أنه ليس بطالق حدثنا عبد الباقي بن قانع قال 

حدثنا علي بن دمحم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخربين عبد امللك بن ميسرة قال سأل رجل 

زال حتدثنا بشيء ال نعرفه فقال وهللا لقد مجع ابن عباس بني طاوسا عن اخللع فقال ليس بشيء فقلت ال ت

امرأة وزوجها بعد تطليقتني وخلع ويقال هذا مما أخطأ فيه طاوس وكان كثري اخلطأ مع طاللته وفضله 

                                           

يب شع: التحقيق، سنن أيب داود ،ن شداد بن عمرو األزدي السجستاينسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بأبو داود،   ٢٦

 .٥١٩. ، ص٣. ، جم ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠سالة العاملية، دار الر  ،األرنؤوط ودمحم كامل قره بللي

 ،حبيب الرمحن األعظمي: التحقيق، املصنف ،نعاينصعبد الرزاق الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن �فع احلمريي اليماين ال  ٢٧

 .٣٩٣.، ص٦. ، جه١٤٠٣ا�لس العلمي، : اهلند

 . كتاب أدب القضاء مل يصل إىل اليوم. ٣٠ .، صاإلشفاقالكوثري،   ٢٨
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وصالحه يروي أشياء منكرة منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال من طلق ثال� كانت واحدة وروى من غري 

أن من طلق امرأته عدد النجوم �نت منه بثالث قالوا وكان أيوب يتعجب من كثرة خطإ  وجه عن ابن عباس

طاوس وذكر ابن أيب جنيح عن طاوس أنه قال اخللع ليس بطالق قال فأنكره عليه أهل مكة فجمع �سا 

 ٢٩."منهم واعتذر إليهم وقال إمنا مسعت ابن عباس يقول ذلك

يقول إن أ�  ال يعرف يف موايل بن عباس وطاوس -مواله  -هباء قد قيل إن أ� الص:"قال ابن عبد الرب -

 ٣٠." سأله عن ذلك فأجابه مبا وصفنا -مواله  -الصهباء 

  : احلديث تضعيف هذا قرائن إضافية حول  .ج 

 .ا احلديثأن اإلمام أمحد هو أستاذ مسلم ومع ذلك ال يقبل صحة هذ -

فيها أن تكون معلومة لدى مجهور معاصريها، أن حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مفروض " -

وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة مما ال ينبغي أن يكون موضع خالف، ومع هذا مل تنقل إال بطريق 

أحادي عن ابن عباس فقط، ومل يروها عن ابن عباس غري طاوس الذي قيل عنه �نه يروي املناكري، وال خيفى 

ن أن خرب اآلحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة، ومل ينقله إال واحد وحنوه ما عليه مجاهري علماء األصول م

: عطفا على ما جيزم فيه بعدم صحة اخلرب] مجع اجلوامع[أن ذلك يدل على عدم صحته، فقد قال صاحب 

   ٣١".واملنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي إىل نقله خالفا للرافضة

                                           

اجعة ة مر دمحم صادق القمحاوي وعضو جلن: التحقيق ،أحكام القرآن ،لي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفياجلصاص، أمحد بن ع  ٢٩

 .٩٥. ، ص٢. ، جهـ ١٤٠٥، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ،املصاحف �ألزهر الشريف

  .٦. ، ص٦. ، جاالستذكار ابن عبد الرب،  ٣٠

، ١. ، جم٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥لعربية السعودية، �ململكة ا ،أحباث هيئة كبار العلماء ،علماء �ململكة العربية السعوديةهيئة كبار ال  ٣١

 .٥٤٨. ص
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وذلك ال يصح لرواية الثقات اجللة عن بن عباس خالفه ما كان  ولو صح عن بن عباس ما ذكره طاوس عنه -

قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه وهم عمر وعثمان وعلي وبن مسعود وبن عمر وعمران 

  ٣٢بن حصني وغريهم

كان شيئا مث خيالفه إىل رأي نفسه بل املعروف عنه أنه   -عليه السالم  - وما كان بن عباس لريوي عن النيب  -

 ٣٣يقول أ� أقول لكم سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأنتم تقولون أبو بكر وعمر قاله يف فسخ احلج وغريه

  :العمل به تركجهة العمل �ذا احلديث و  :الثانية اجلهة ٢.٢ 

  : بلوا صحة هذا احلديث إىل قسمنيوانقسم العلماء الذين ق

  : الذين عملوا �ذا احلديث ٢.٢.١

 وقد يقوالن ال يقع شيئا كما نقل ابن عبد الرب). ه٣١٣(ودمحم بن إسحاق ) ه١٤٥(احلجاج بن األرطأة ومها 

وروى بشر بن الوليد عن أيب يوسف قال كان احلجاج بن أرطأة خشيا وكان يقول ليس طالق الثالث :"يف االستذكار

 ملسو هيلع هللا ىلص إمنا رد عليه امرأته ألنه طلقها ثال� يف فأرى أن النيب: "وبعد ذكره حلديث ركانة نقل قول دمحم بن إسحاق" بشيء

لكن هذا يعين أن احلجاج كان يقول �ذا القول دون أن يستدل  ٣٤".جملس واحد أل�ا كانت بدعة خمالفة للسنة

  .ث ابن عباس�حلديث، فقد يكون رأ� له وال عالقة لذلك �حلديث، وأما دمحم بن إسحق فله عالقة حبديث ركانة ال حبدي

 : هذين مل يعملوا �ذا احلديث وأولو ال ٢.٢.٢

    ٣٥.فأنكره املازري وهو ما نقله البيهقي عن الشافعي :خو نسقول �نه مال .١

                                           

 .٧. ، ص٦. ، جاالستذكارابن عبد الرب،   ٣٢

 .١٠٩. ، ص٦. ، جاالستذكار بن عبد الرب،ا  ٣٣

 .٩. ، ص٦. ، جاالستذكارابن عبد الرب،   ٣٤

 .٣٦٤. ، ص٩. ، جفتح الباري ،ابن حجرإلنكار املازري وللمزيد انظر   ٣٥
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فإن كان : قال الشافعي: وأخرب� أبو عبد هللا احلافظ، أ� أبو العباس دمحم بن يعقوب أ� الربيع بن سليمان قال

كانت حتسب على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واحدة يعين أنه �مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص فالذي يشبه وهللا معىن قول ابن عباس أن الثالث  

ال يشبه أن يكون ابن : فما دل على ما وصفت؟ قيل: أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل

 ٣٦رواية عكرمة: مث خيالفه بشيء مل يعلمه كان من النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيه خالف قال الشيخعباس يروي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا 

واحتج الشافعي � على أن ظاهر احلديث مرتوك  ٣٧.عن ابن عباس قد مضت يف النسخ وفيها �كيد لصحة هذا التأويل

واعرتض  ٣٨.جمموعة والظاهر أن الراوي ال خيالف ما رواه�ن راويه وهو ابن عباس قد اشتهر منه الفتوى بوقوع الثالث 

وقد زعم من ال خربة له �حلقائق أن ذلك كان مث نسخ قال وهذا غلط فاحش ألن عمر � ال " :عليه املازري فقال

 فذلك غري ممتنع ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إىل إنكاره وإن أراد هذا القائل أنه نسخ يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ببقاء احلكم يف خالفة أيب بكر وبعض خالفة ولكن خيرج عن ظاهر احلديث ألنه لو كان كذلك مل جيز للراوي أن خيرب 

عمر فإن قيل فقد جيمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم قلنا إمنا يقبل ذلك ألنه يستدل �مجاعهم على �سخ وأما 

اء أنفسهم فمعاذ هللا ألنه إمجاع على اخلطأ وهم معصومون من ذلك فإن قيل فلعل النسخ إمنا ظهر أ�م ينسخون من تلق

هلم يف زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا ألنه يكون قد حصل اإلمجاع على اخلطأ يف زمن أيب بكر واحملققون من األصوليني ال 

  ٣٩".يشرتطون انقراض العصر يف صحة اإلمجاع

                                           

سني بن واقد، عن أبيه، عن حدثنا أمحد بن دمحم املروزي، حدثين علي بن ح -.٢٥٩. ، ص٢. ، جسننأبو داود،   ٣٦

واملطلقات يرتبصن �نفسهن ثالثة قروء، وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف {: عن عكرمة، عن ابن عباس قاليزيد النحوي، 

وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثال�، فنسخ ذلك، " اآلية، ] ٢٢٨: البقرة[} أرحامهن

 .]٢٢٩: البقرة[} الطالق مر�ن{: وقال

 .وفيه مزيد .٥٥١. ، ص٧. ، جالسنن الكربى ،لبيهقيا   ٣٧

 ،أبو بكر وائل حممَّد بكر زهران: التحقيق ،شرح مسند الشافعي ،بد الكرمي بن دمحم بن عبد الكرميأبو القاسم الرافعي القزويين، ع   ٣٨

 . ٢١٩. ، ص٣. ، جم ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨سالمية، ون اإلوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إدارة الشؤ : قطر

، ه١٣٩٢دار إحياء الرتاث العريب،  :بريوت ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  بن شرفالنووي، أبو زكر� حميي الدين حيىي   ٣٩

 .٧٢. ، ص١٠. ج
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ل يف هذه املسألة، وساق أقوال العلماء الذين مل يقبلوا هذا احلديث صحة، وذكر احلافظ ابن حجر أطا 

فالذي وقع : "يف النهاية أجاب شبه املازري وقبل �ويل النسخ فقال ه مع قبول صحته، وهو�ويالت الذين مل يعملوا بظاهر 

تفعل يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وصدر من  يف هذه املسألة نظري ما وقع يف مسألة املتعة سواء أعين قول جابر إ�ا كانت

خالفة عمر قال مث �ا� عمر عنها فانتهينا فالراجح يف املوضعني حترمي املتعة وإيقاع الثالث لإلمجاع الذي انعقد يف عهد 

سخ وإن كان عمر على ذلك وال حيفظ أن أحدا يف عهد عمر خالفه يف واحدة منهما وقد دل إمجاعهم على وجود �

خفي عن بعضهم قبل ذلك حىت ظهر جلميعهم يف عهد عمر فاملخالف بعد هذا اإلمجاع منابذ له واجلمهور على عدم 

  ٤٠." اعتبار من أحدث االختالف بعد االتفاق

  : تخصيص احلكم بغري املدخول �ابقول ال .٢

 -رضي هللا عنهما-ابن عباس حديث ":وهو قول إسحاق بن راهويه كما نقل عنه الكوسج يف مسائله فإنه قال

إمنا رووا عنه قوله ومل يفسروا أمدخولة أو غري ] مل يرو أحد من أصحابه عنه خالف روايته[عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الطالق 

، وذهب إىل هذا مجاعة من أصحاب  ٤١."مدخولة، فإذا وضعت رواية طاووس على غري املدخولة مل يكن خالفًا لروايته

: أنت طالق، �نت، وقوله: اس، ورووا أن الثالث ال تقع على غري املدخول �ا، أل�ا �لواحدة تبني، فإذا قالابن عب

أنت طالق أنت طالق أنت : وذهب أبو حيىي الساجي إىل أن معناه إذا قال للبكر، ٤٢وقع بعد البينونة، وال يعتد به" ثال�"

تدل على صحة هذا  ٤٣ورواية أيوب السختياين:  فجعلها ثال� قال الشيخكانت واحدة فغلظ عليهم عمر �, طالق 

  ٤٤.التأويل

                                           

 .٣٦٥. ، ص٩. ، جفتح الباريابن حجر،    ٤٠

 .١٧٧٤. ، ص٤. ، جمسائل الكوسج،   ٤١

 .٦٣. ، ص٥. ، جمسندأمحد بن حنبل،   ٤٢

حدثنا دمحم بن عبد امللك بن مروان، حدثنا أبو النعمان، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن . ٢٦١. ، ص٢. ، جسننأبو دواد،   ٤٣

لق أما علمت أن الرجل كان إذا ط: أبو الصهباء كان كثري السؤال البن عباس، قال: رجال، يقال له غري واحد، عن طاوس، أن



١٩ 

 

  : جاء يف صورة خاصةالقول �نه  .٣

ميكن أن يكون ذلك إمنا جاء يف نوع خاص من الطالق : "قالف )سريج( ذهب إليه أبو العباس بن شريح

طالق فكان يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعهد أيب بكر الثالث وهو أن يفرق بني اللفظ كأنه يقول أنت طالق أنت طالق أنت 

والناس على صدقهم وسالمتهم ومل يكن ظهر فيهم اخلب واخلداع، فكانوا يصدقون أ�م أرادوا به التوكيد وال يريدون 

 ٤٥".ار وألزمهم الثالثالثالث، فلما رأى عمر � يف زمانه أمورًا ظهرت وأحواًال تغريت منه من محل اللفظ على التكر 

  ٤٦.واإلمام النووي قال هذا أصح التأويالت

  ":واحدة"�ويل قوله  .٤

يل أن عادة الناس كان يف الزمن األول طلقة واحدة أي أ�م ال يطلقون ثال� بفم واحد، ويف و حسب هذا التأ

معىن هذا :" فقد قال )ه٢٦٤( هو قول أبو زرعة الرازيو . عهد عمر الناس بدؤوا يوقعون الثالث دفعة وعمر نفذه

وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما  - ملسو هيلع هللا ىلص  -احلديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثالً� كانوا يطلقون واحدة يف زمان النيب 

أو روه وهذا ألن اجلمع بني الثالث مكروه أو حمرم، فكأن املراد أ�م كانوا يقتصرون على طلقة واحدة وأنتم ال تبالون �ملك

معىن : وقيل:"إما يرفض هذا احلديث وإما �وله �ذا الشكل فقال) ه٦٢٠(وأيضا ابن قدامة   ٤٧."احملرم فتطلقون ثال�ً 

وأيب بكر، وإال فال جيوز أن خيالف عمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  - حديث ابن عباس، أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول هللا 

                                                                                                                            

بلى، : عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأيب بكر، وصدرا من إمارة عمر؟، قال ابن عباس امرأته ثال� قبل أن يدخل �ا، جعلوها واحدة على

ارة عمر، كان الرجل إذا طلق امرأته ثال� قبل أن يدخل �ا، جعلوها واحدة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأيب بكر، وصدرا من إم" 

 .٧٢. ، ص١٠. ، جاملنهاج، فقد ضعفه النووي يف "أجيزوهن عليهم : فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال

 .٥٥٤. ، ص٧. ، جالسنن الكربى ،لبيهقيا  ٤٤

، م ١٩٣٢ -هـ ١٣٥١طبعة العلمية، امل: حلب ،معامل السنن ، بن إبراهيم بن اخلطاب البسيتاخلطايب، أبو سليمان محد بن دمحم  ٤٥

 . ٢٣٨. ، ص٣. ج

 .٧١. ، ص١٠. ، جاملنهاج ،النووي  ٤٦

 .٢١٩. ، ص٣. ، جشرح مسند الشافعي، أبو القاسم الرافعي القزويين  ٤٧



٢٠ 

 

ويفيت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأيب بكر، وال يسوغ البن عباس أن يروي هذا عن رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما كان يف عهد رسول هللا 

  ٤٩.كما قال ابن حجر  ورجح هذا التأويل بن العريب  ٤٨".خبالفه

  ": البتة"�ويل قوله ثال� ب .٥

روى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث ركانة  قال الشيخ ويشبه أن يكون معىن احلديث منصرفا إىل طالق البتة، ألنه قد

أنه جعل البتة واحدة وكان عمر بن اخلطاب � يراها واحدة، مث تتابع الناس يف ذلك فألزمهم الثالث وإليه ذهب غري 

ي عن ابن عمر وكان يقول ابت واحد من الصحابة �، روى عن علي بن أيب طالب � أنه جعلها ثال�ً، وكذلك رو 

الطالق طالق البتة، وإليه ذهب سعيد بن املسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وبه قال مالك واألوزاعي وابن أيب 

رأى  ن عمر ملاأمث  وهذا كصنيعه بشارب اخلمر فإن احلد كان يف زمان النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر أربعني. ليلى وأمحد بن حنبل

الناس تتابعوا يف اخلمر واستخفوا �لعقوبة فيها، قال أرى أن تبلغ فيها حد املفرتي ألنه إذا سكر هذى، وإذا هذي افرتى 

أن البخاري  ابن حجرفربأي  ٥٠.وكان ذلك عن مأل من الصحابة فال ينكر أن يكون األمر يف طالق البتة على شاكلته

   ٥١.يؤيد هذا التأويل

  :التوقف .٦

                                           

 .٣٧٠. ، ص٧. ، جملغينا ،بن قدامةا  ٤٨

 .٣٦٤. ، ص٩. ، جفتح الباري ،بن حجرا  ٤٩

 .٢٣٧. ، ص٣. ، جمعامل السنناخلطايب،   ٥٠

 .٣٦٥. ، ص٩. ، جالباريفتح  ،ابن حجرللمزيد أنظر   ٥١



٢١ 

 

فقال بعضهم ليس يف هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيقره واحلجة إمنا هي يف تقريره  دعوى وقفه

وتعقب �ن قول الصحايب كنا نفعل كذا يف عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حكم الرفع على الراجح محال على أنه اطلع على ذلك 

  ٥٢جليل األحكام وحقريها فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن

 

حني نظر� إىل النقول اليت ذكر�ها أن معظم علماء� مل يعملوا �ذا احلديث مع قبول بعضهم لصحته، ولكن 

وزية واآلن سنتناول أقوال ابن تيمية وابن قيم اجل. معظم من قبل صحة هذا احلديث أول بطرق خمتلفة كما أسلفناه سابقا

  .وسنتعمق فيها

  : حول هذا احلديث )هـ٧٥١(وابن قيم اجلوزية ) هـ٧٢٨(تيمية  نابآراء . ٣ .٦

كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية يف هذا املوضوع جند أ�ما قد قبال هذا احلديث صحة   إىلحني نظر� 

  .هللا ل بعض آراءمها حول هذا احلديث وسنناقش إن شاءاو اآلن سنتن. بذال كل جهودمها ملدافعة هذا احلديثو  ،وعمال

  : احلديث صحةآراءمها يف الدفاع عن  ٣.١

  :الشذوذ والعلة الدفاع من جهة .١

أن خيالف الثقات فيما رووه، فيشذ عنهم : هو الشاذ" :رفض ابن قيم شذوذ هذا احلديث ألن معىن الشاذ عنده

شاذاً، وإن اصطلح على تسميته بروايته، فأما إذا روى الثقة حدثيا منفردا به، مل يرو الثقات خالفه، فإن ذلك ال يسمى 

مع هذا هناك بعض املتقدمني عللوا هذا احلديث  ٥٣".شاذًا �ذا املعىن، مل يكن االصطالح موجبًا لرده وال مسوغًا له

                                           

 .٣٦٥. ، ص٩. ، جفتح الباريبن حجر، ا  ٥٢

 ،دمحم حامد الفقي: التحقيق ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،يب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدينابن قيم اجلوزية ،دمحم بن أ  ٥٣

 .٢٩٦. ، ص١. ، جمكتبة املعارف: بريات



٢٢ 

 

كل أصحاب ابن عباس رووا خالف ما قال ": على سبيل املثال اإلمام أمحد قال يف هذا األمر. بشذوذه كما ذكر�ه سابقا

فأجاب عنه اإلمام أمحد �ن طاووس : "إسحاق بن منصور عن أستاذه اإلمام أمحد مهم جدا فإنه قالونقل  ٥٤."طاووس

وابن قيم " .وإن كان ثقة فقد خالف الثقات، مبعىن أن احلديث شاذ فإنه ينطبق عليه تعريف الشاذ عند أئمة احلديث

ال شك فيه،  وأيضا حني نظر� أقوال العلماء بكلمة أخرى ولكن طاوس خالف الثقات، هذا أمر " الشاذ"حياول أن يعرب 

 ٥٥. اليت حتدث عن منكرات طاوس يف ابن عباس، ال يكون حديثه إال شاذا

  :الدفاع من جهة أن أحدا من احلفاظ مل ينكره .٢

وال يعرف أحد من احلفاظ قدح ىف هذا احلديث، ": أن العلماء مل يضعفوا هذا احلديث فقالقيم ابن  زعمفقد 

 واهذا احلديث وتكلم واشخصا من األئمة الكبار ضعف ١٣ولكن كما أسلفنا سابقا أن هناك على األقل  ٥٦."وال ضعفه

  . فلذلك هذا قول ال ميكن نصره. فيه

  : الدفاع من جهة أن مجيع رواته من ثقات .٣

 ٥٧.فقد قاال إن رواة هذا احلديث كلهم من ثقات بل أئمة حفاظ وإن طاوسا من أخص أصحاب ابن عباس

تكلموا يف رواة هذا احلديث وعلى سبيل املثال قال  -ما ذكر� سابقاك-األئمة من املتقدمني هناك بعض ولكن 

طاوس مع فضله : "قال القاضي إمساعيلو ." إن طاوسًا يروي عن ابن عباس أخبارًا منكرة: "سي عن طاوسيالكراب

  . ليس دقيقا متاما بهذا السبب هذا القولف ٥٨"وصالحه يروي أشياء منكرة، منها هذا احلديث

                                           

 .١٧٧٠. ، ص٤. ، جمسائلالكوسج،   ٥٤

 .١٧٧٠. ، ص٤. ، جمسائلالكوسج،   ٥٥

 .٢٩٤. ، ص١. ، جإغاثة، ابن قيم  ٥٦

 .٢٩٤. ، ص١. ، جإغاثة ابن قيم،  ٥٧

 .٤٤. ، صاإلشفاق،  والكوثري، ٢٨. ، صسري احلاثابن املربد،   ٥٨



٢٣ 

 

  : الدفاع من جهة أن عدم إخراج البخاري له ال يعين شيئا .٤

وترك رواية البخارى له ال يوهنه، : "قيم أن عدم إخراج البخاري هلذا احلديث ال يعين شيئا فقالفقد رأى ابن 

" اجلامع املختصر الصحيح": وله حكم أمثاله من األحاديث الصحيحة الىت تركها البخارى، لئال يطول كتابه، فإنه مساه

هذا " :ولكن اإلمام البيهقي ال يفكر مثله يف هذه املسألة فإنه قال ٥٩."مثل هذا العذر ال يقبله من له حظ من العلم

احلديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه  البخاري، وأظنه إمنا تركه ملخالفته سائر الروا�ت عن 

  ٦٠."ابن عباس

 : اع من جهة أن تفرد ابن عباس وطاوس ال يضعف احلديثالدف .٥

طاوس ال يقدح يف صحة هذا احلديث، وهناك كثري من األحاديث مثله قال ابن قيم إن تفرد ابن عباس و  فقد

رأى هذا األمر قدحا ولكن كما ذكر�ه سابقا أن هناك كثري من العلماء   ٦١.بل دونه والعلماء مل ينكرواه وقبلواه مجيعا

والعادة :  "وقال القرطيب. ٦٢"كل أصحاب ابن عباس رووا خالف ما قال طاووس: "اإلمام أمحد فإنه قال حديث فمنهملل

يف مثل هذا أن يفشو احلكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره 

   ٦٣."إن مل يقتض القطع ببطالنه

  : ابن عباس ضد رواتيه ال يضر صحة احلديث الدفاع من جهة أن فتاوى .٦

                                           

 .٢٩٤. ، ص١. ، جإغاثةابن قيم،   ٥٩

 . ٣٣٧. ، ص٧. ، جالسنن الكربىالبيهقي،   ٦٠

 .٢٩٥. ، ص١. ، جإغاثةابن قيم،   ٦١

 .١٧٧٠. ، ص٤. ، جمسائلج، الكوس  ٦٢

 .٣٦٤. ، ص٩. ، جفتح الباري ،ابن حجر  ٦٣



٢٤ 

 

ألن �لنسبة هلما إذا تعارض . قاال يف هذه املسألة أن فتاوى ابن عباس ضد روايته ال يضر صحة هذا احلديث

ولكن كما أسلفنا سابقا أن هناك كثري من العلماء ضعف هذا احلديث . واية الراوي وحكمه يقدم روايته على حكمهر 

فغري جائز إن نظن �بن عباس أنه حيفظ عن النيب ": ابن عباس عكسه، فمنهم ابن املنذر فإنه قالبسبب كثرة فتاوى 

ل عنه تلميذه ملخالفته سائر الروا�ت عن ابن عباس كما نقفرد اإلمام أمحد هذا احلديث  ٦٤."ملسو هيلع هللا ىلص شيئا، مث يفىت خبالفه

صرح �نه إمنا ترك القول به ملخالفة رواية له، وأصل مذهبه وقاعدته اليت بىن فقد : "قيم عن قول أمحد هذافقال ابن . األثرم

القاعدة ومل يعمل  تلك واإلمام أمحد صاحب ٦٥." عليها أن احلديث إذا صح مل يرده ملخالفة رواية له، بل األخذ مبا رواه

  قيم يرد قول اإلمام �ذه القاعدة؟�ا وتركها، فكيف ابن 

، ولكن هناك بعض النقول أن طاوسا ٦٦به هذا احلديث أفتوا مبوجبه وعملوا اةو ر أن كل ادعى ابن قيم كذلك و 

  ٦٧.»َمن حّدَثك عن طاووٍس أنه كاَن يروي طالَق الثالِث واحدًة كذِّْبه«: رد نسبة هذا احلديث لنفسه فقال

ولكن   ٦٨.هور أصحابههبه على ذلك، وعليه مجواستقر مذوادعى ابن تيمية أن اإلمام أمحد تراجع عن رأيه هذا  

ابن  لو استقر مذهبه كما قالوأيضا عنه مبوجب رأيه هذا،  واكما ذكر�ه سابقا أن ثالثة من أكابر تالميذ اإلمام أمحد نقل

  .وهللا أعلم. رأي اإلمام هذا، كأنه آخر رأيهابن رجب نقل احلافظ تيمية ملا 

                                           

 .٣٦٣. ، ص٩. ، جفتح الباريابن حجر،   ٦٤

دمحم عبد السالم : لتحقيقا ،إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  ٦٥

 .٣٤. ، ص٣. ، جم١٩٩١ -هـ ١٤١١ر الكتب العلمية، دا: يريوت ،إبراهيم

 .٢٨٧. ، ص١. ، جإغاثةابن قيم،   ٦٦

  .١٤الصفحة ذكر� اإلسناد يف  .٣٠. ، صاإلشفاقالكوثري،   ٦٧

ن تيمية احلراين احلنبلي ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم اب  ٦٨

 -هـ ١٤٠٨مية، دار الكتب العل: بريوت ،لقادر عطا ومصطفى عبد القادر عطادمحم عبد ا: التحقيق ،تاوى الكربىالف ،الدمشقي

  .٢٥٥. ، ص٣. ، جم١٩٨٧
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  : آراءمها يف تضعيف �ويالت العلماء ٣.٢

والذين ردوا هذا احلديث �ولوه بتأويالت : "كل التأويالت يف هذا املوضوع ضعيفة فقالابن تيمة رأى  

نتناول آراءمها يف التأويالت ساآلن . سابقاقيم كذلك حاول أن يضعف �ويالت العلماء اليت ذكر�ها وابن  ٦٩"ضعيفة

  : إن شاء هللا وسنناقش

 : مناقشتهما يف �ويل النسخ .١

فما ":  �ويل النسخ �ن هذا احلكم كان يف بداية اإلسالم مث نسخ، فقال ابن تيميةيقبالابن تيمية وابن قيم مل 

شرعه النيب ألمته شرعا الزما إمنا ال ميكن تغيريه، ألنه ال ميكن نسخ بعد رسول هللا وال جيوز أن يظن �حد من علماء 

على سبيل املثال . بعض العلماء القدماء كذلك مل يقبل عند هذا التأويلو  ٧٠" أن يقصد هذا؛ ال سيما الصحابةاملسلمني

  ٧١.املازري أنكر هذا التأويل كما نقل عنه ابن حجر

 :ن هذا احلديث خمصوص بغري املدخول �ا� مناقشتهما يف �ويل .٢

ألن يف طرق هذا احلديث الذي ، �ا الذي قال به إسحاق بن راهويهومها رفضا ختصيص احلكم بغري املدخول 

فغري ": قيم هذه الطرق فقالي يف أيب داود موجود، فجمع ابن جد ختصيص بغري املدخول �ا، والذيف مسلم ال يو 

املدخول �ا فرد من أفراد النساء، فذكر النساء مطلقًا ىف أحد احلديثني، وذكر بعض أفرادهن ىف احلديث اآلخر، ال 

  ٧٢."تعارض بينهما

 : واحدا دون ثال�ن الصحابة كانوا يطلقون مناقشتهما يف �ويل � .٣

                                           

  .٢٥٥. ، ص٣. ، جالفتاوى الكربى ،ابن تيمية  ٦٩

 .٢٩٢. ، ص١. ، جإغاثة: مفصال يف كتابه قيم ذكر بطالن هذا التأويلابن ، و ٢٥٩. ، ص٣. ، جالفتاوى الكربىابن تيمية،   ٧٠

  .٣٦٤. ، ص٩. ، جفتح الباري ،ابن حجر  ٧١

 .٢٨٥. ، ص١. ، جإغاثة ابن قيم،   ٧٢
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 وهذا القائل: "من أضعف التأويالت، فقال�ن الصحابة كانوا يطلقون واحدا دون ثال� �ويل رأى ابن قيم 

كأنه مل يتأمل ألفاظ احلديث، ومل يعن بطرقه، فقد ذكر� من بعض ألفاظه قول أىب الصهباء البن   ) قائل هذا التأويل(

طلق امرأته ثالً� قبل أن يدخل �ا جعلوها واحدة على عهد رسول هللا صلى هللا أما علمت أن الرجل كان إذا : "عباس

وأيضا ". نعم: "فأقر ابن عباس بذلك، وقال" تعاىل عليه وآله وسلم، وأىب بكر، وصدرًا من إمارة عمر رضى هللا عنهما؟ 

وآله وسلم واحدة، فقد نقضه هو بعينه  إ�م كانوا يطلقون على عهد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه: فقول هذا املتأول

أن رجًال طلق امرأته على عهد رسول : "وأبطله حيث احتج على وقوع الثالث حبديث املالعن، وحديث حممود بن لبيد

أيلعب بكتاب هللا، وأ� بني : هللا صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم ثال�ً، فغضب النىب صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم وقال

  ٧٣"".وأمضاه عليه، ومل يرده: "مث زاد هذا القائل ىف احلديث ز�دة من عنده، فقال" ظهركم؟ أ

  

   

                                           

 .٢٩٧. ، ص١. ، جإغاثة ابن قيم،  ٧٣
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  : ةرأي الباحثو  التحليل. ٤ .٧

، حديث �قش فيه العلماء من املتقدمني الذي ورد يف صحيح مسلم وغريه حديث ابن عباس يف طالق الثالث

وواضح أن العلماء ما عدا ابن تيمية . لكالم فيه، وأفادوا أفكارهمبسطوا اواملتأخرين، وكتبوا فيه األسفار واألبواب، و 

 اجلوزية وواضح أن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم. عموما ذهبوا إىل رد صحة هذا احلديث أو �ويله مع قبول صحته وتالميذه

  . ، وقبال هذا احلديث صحة وعمال، وبذال كل جهدمها ملدافعة هذا احلديثاسلكا مسلكا آخر 

ولكن . أو أولوه أسباب وأدلة وابن تيمية وابن قيم كذلك هلما أسباب وأدلة لعلماء الذين ردوا هذا احلديثلو 

خاصة تفرد ابن عباس وطاوس مبثل . املسلك األول أقوى من حيث األسباب واألدلة بكثري من املسلك الثاين �لنسبة يل

عن  طاوس للثقات واألقوال اليت تتحدث عن منكرات طاوس هذه املسألة، وكثرة فتاوى ابن عباس عكس روايته وخمالفة

عدد الذين متسكوا �ذا املسلك  رفض نسبة هذا احلديث لنفسه من أقوى األدلة، ومع هذا ا، ورواية �ن طاوسابن عباس

سبب ت أن أحصل على وأ� ما استطع. فلذلك يف رأيي املسلك األول أجدر للقبولمن علماء� الكبار كثري ال حتصى، 

ما السبب وراء كل هذه . كثري من العلماءقبول هذا احلديث صحة وعمال وخمالفتهما ليف  مقنع إلصرار ابن تيمية وابن قيم

فكر�ما لرجوع  ،صرارمهاإل أحد األسبابوالتأويالت، والردود؟ هذا حيتاج إىل تدقيق أعمق ولكن ميكن أن يكون اجلهود، 

  .وهللا أعلم. كما حكم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ان حيكممرادمها �ذاهب، و امل" تقليد"إىل عصر السعادة من دون 

 فبالنسبة يل مناقشتهما يف. خالل حبثي وجدت أن ابن تيمية وابن قيم حاوال أن يدافعا عن هذا احلديث بشدة

. قوية جدا دا دون ثال��ن الصحابة كانوا يطلقون واحخاصة مناقشة ابن قيم يف �ويل النسخ و. قوية العلماء �ويالت

، وللتأويل الثاين أن هناك كثري من الروا�ت تتحدث عن ملسو هيلع هللا ىلص فألن النسخ كما قال ابن قيم واآلخرون ال ميكن بعد النيب

ا األمر كان موجودا يف عهد ، فهذا يدل على أن هذ- كما ذكر�ه سابقا - الذين طلقوا أزواجهم ثال� بكلمة واحدة

ميكن أن يقبل، ألن هذا التخصيص  �ن هذا احلديث خمصوص بغري املدخول �ا ومناقشة ابن قيم يف �ويل .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
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موجود فقط يف طريق أيوب السختياين الذي ورد يف سنن أيب داود، وقد ضعفه النووي، فلذلك جعل احلكم خمصوصا بغري 

  . ة �ا حتتاج إىل أدلة أخرى �لنسبة يلاملدخول

فابن قيم مثال رفض شذوذ احلديث وحاول أن يعرب . ليس بقويفمناقشتهما يف صحة احلديث عموما  أماو 

مصطلح الشاذ بشكل خمتلف ولكن هذا ال خيرج احلديث من األحاديث الشاذة، فهو كما قال اإلمام أمحد واجلوزجاين 

أيضا ليس سليما، أل� قد  وقول ابن قيم �ن احلفاظ مل ينكروا هذا احلديث. بال منازعةوالبيهقي وغريهم حديث شاذ 

فكيف ابن قيم قال �ذا القول؟ وأيضا قوله �ن  شخصا من األئمة الكبار ضعفوا هذا احلديث �سباب شىت، ١٣أسلفنا 

ذا احلديث من الذين تكلم فيهم العلماء، مجيع رواة هذا احلديث من الثقات ليس دقيقا متاما، فمثال طاوس الذي تفرد �

ذي ذكر يف بعض طرق هذا احلديث أنه وأبو الصحباء ال. فقالوا �نه يروي أشياء منكرة عن ابن عباس كما ذكر�ه سابقا

فذكر ابن . كما قال ابن عبد الرب ال يعرف من موايل ابن عباسالسؤال عن طالق الثالث، له موال ابن عباس وهو سأل 

الفا للبيهقي �ن عدم إخراج البخاري �ذا احلديث ال يعين شيئا ولكين أفكر مثل البيهقي يف هذا األمر، ألن هذا قيم خ

احلديث كان مشهورا يف زمانه وكان الناس يتكلمون فيه كثريا فلو كان هذا احلديث صحيحا عنده ألخرجه، ولكن رمبا هو 

  .رأى بعض الشبهات فيه فرتكه كما قاله البيهقي

، ليس قو� كذلك �لنسبة يل، فإنه قال تقوية لرأيه هناك  احلديثقطح يف تفرد ابن عباس وطاوس ال ي وقوله �ن

هذا هو اإلمجاع ويف رأيي . كثري من الروا�ت أضعف من هذا احلديث من حيث اإلسناد واملنت واألمة قبلواه مجيعا

فقط، هناك عمل املسلمني ينتقل من جيل مل يعملوا �ألحاديث  فعلماء�. �لضبط واإلمجاع يظهر أمهيته مبثل هذا املوضع

فأكيد هناك أشياء أخرى إذا قبلوا حبديث ليس بصحيح وعملوا به مجيعا ف. إىل جيل، وهناك أقوال الصحابة وعملهم إخل

 ك رأي علماء� �نإضافة إىل ذلو  .وصرف هذه األقوالهذا األمر  أظن فات ابن قيمف .جيعلهم يعملوا �ذا احلديث

. صحيح �لنسبة يل حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن تكون معلومة لدى مجهور معاصريها

فتاوى ابن عباس ضد رواتيه وأما مناقشتهما �ن . وتفرد ابن عباس وطاوس مبثل هذه املسألة االجتماعية جيعلين أشك فيه

هذا األمر من : لذلك أخلصه اآلن فأ� بسطت الكالم يف موضعه ،أيضا لنسبة يل� بقويليس ف ال يضر صحة احلديث
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ألن النقول فيه وفرية جدا، واإلمام أمحد وغريه رد هذا احلديث بسبب كثرة  أقوى األدلة عند الذين ردوا صحة هذا احلديث

ابن  روايته، فلذلك جيب أن يرتك فتاوا وقد جاءا بقاعدة اإلمام أنه إذا تعارض رواية الراوي وعمله �خذ. هذه الروا�ت

يف رأيي خمالفتهما له لذلك ويعمل بروايته، ولكن اإلمام أمحد هو صاحب هذه القاعدة وهو تركها ومل يعمل �ا، و  عباس

  .�ذه القاعدة ليست معقولة

ل حول هذا هذا احلديث حيتاج إىل التدقيق والتعمق أكثر وحنن فقط حاولنا أن نصور ماذا حصويف النتيجة 

وأ� وصلت إىل النتيجة مبثل . احلديث يف التاريخ، فماذا قال علماء� الكرام عنه من حيث الصحة والعمل و�قشنا أقواهلم

ذه مث ابن تيمية وخاصة ابن حىت ابن تيمية وتالميهذا البحث أن هذا احلديث قد ترك صحة وعمال عند كثري من العلماء 

ولكن خالل حبثي وجدت أن مسلك العلماء الذين مل . ال واجتهدا كثريا لثبوت رأيهمابال هذا احلديث صحة وعمقيم ق

يف هذه  ابن املنذر رحم هللاوأ� أفكر مثل . يقبلوا هذا احلديث صحة وعمال أقوى من حيث األدلة فلذلك قبلت مسلكهم

وهللا تعاىل ." ألخذ بقول الواحد إذا خالفهمفيتعني املصري إىل الرتجيح واألخذ بقول األكثر أوىل من ا" :املسألة فإنه قال

  .أعلم �لصواب
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  امتةاخل .٨

وأن  ،وجيزبشكل لبحث ل املخص أن نقدمبعد أن حنمد هللا الذي تيسر لنا أن ننتهي من حبثنا هذا، ال بد من 

  .منه نذكر أهم النتائج اليت خترجنا

ورد يف صحيح مسلم، وسنن أيب داود  حديث ابن عباس يف طالق الثالث الذيلقد تناولنا يف هذا البحث 

بينه  أن جيدوا طريق احلق وهو حديث تكلم فيه العلماء من املتقدمني واملتأخرين، وحاولوا .والنسائي وغريها من املصادير

ية ما عدا ابن تيم علماء� الكبار معظم وخالل حبثنا وجد� أن. حتتوي على األحكام املضادة لهاليت والنقول بني الروا�ت 

قبال هذا فوأما ابن تيمية وابن قيم . وابن قيم، إما رفضوا صحة هذا احلديث وإما أولواه بطرق شىت مع قبوهلم لصحته

تفرد ابن عباس : لهم أدلة قوية منهافهذا احلديث وأما الذين ضعفوا . صحة وعمال، وحاوال أن يدافعاه جبهد كبرياحلديث 

وخمالفة طاوس للثقات واألقوال اليت هذه كثرة فتاوى ابن عباس عكس روايته ، و االجتماعية وطاوس مبثل هذه املسألة

ومن . من األدلة. إخل تتحدث عن منكرات طاوس عن ابن عباس، ورواية �ن طاوسا رفض نسبة هذا احلديث لنفسه

دخول �ا، و�ويل  �ويالت العلماء الذين مل يعملوا بظاهر هذا احلديث مع قبول صحته، النسخ وختصيص احلكم لغري امل

وأما ابن تيمية وخاصة ابن قيم . �لبة والتوقف" ثالث"، و�ويل �نه جاء يف صورة خاصة و�ويل كلمة "واحدة"كلمة 

. اقشا�ما لتأويالت العلماءنبذال كل جهدمها ملدافعة هذا احلديث، وقد تناولنا آرائهما ملدافعة صحة هذا احلديث، وم

على سبيل املثال ابن قيم قال يف هذا . ا وفعلنا بعض املقايسات بينهما بني العلماء القدماءمه�قشنا آراءقد وخالهلا 

 شخصا من األئمة رفض صحة هذا احلديث  عشر ثالثة ، ولكن هناك على األقلأن أحدا من احلفاظ مل ينكرهاحلديث 

مع األدلة  علماء� القدماء وآراء ابن تيمية وابن قيمحللنا آراء لقد هاية ويف الن. كما وجد�ه خالل حبثنا�سباب خمتلفة  

  . وهللا أعلم. أقوى من حيث األدلة واألسبابأسلم و  ، ووجد� أن املسلك األولالتفصيلية

  :أهم النتائج اليت خترجنا من هذا البحث
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ناد، وعند بعضهم إن هذا احلديث مردود عند كثري من علماء� القدماء ما عدا ابن تيمية وتالميذه من حيث اإلس .١

وابن تيمية وابن قيم بعد هذا  ٧٤.لدرجة أن بعض العلماء رأى أن هناك إمجاع انعقد. مرتوك الظاهر مع قبول صحته

وبدأت . االتفاق قاال إن هذا احلديث مقبول صحة وعمال ال إشكال فيه، وصرفا جهدا كبريا ملدافعة هذا احلديث

 .النقاشات مرة أخرى عند الطرفني

ء� الكبار حني يريدون أن حيكموا حبكم ال ينظرون إىل األحاديث يف الكتب الصحاح ويكتفون �ا، بل إن علما .٢

عندهم منهج معني وأصول متمكن يف داخل مذاهبهم، وهم ينظرون إىل اآل�ت واألحاديث وعمل الصحابة وأقواهلم، 

تيمية وابن قيم إذا صح احلديث جيب أن  ولكن عند ابن. عرف أهل املدينة مثال مث يصلون إىل النتيجة وحيكمونو 

   .للتوضيحمشاكل ليست هنا مكا�ا  بعض هذا مسلك فيه .يعمل به بال منازعة

ابن تيمية جزم أن اإلمام أمحد تراجع عن رأيه �ن طالق الثالث بفم واحد تقع ثال� ورده لصحة هذا احلديث،  .٣

ك ثالثة نقول مهمة وصلت إلينا من تالميذ اإلمام أمحد ولكن هنا. استقر مذهبه على ذلك وعليه مجهور أصحابهو 

تتحدث عن رأيه هذا من دون تغيري، وتلميذ تلميذ ابن تيمية احلافظ ابن رجب أيضا ينقل عن اإلمام نفس هذا 

 وهذا .�ذا الشكل ابن تيمية مل ينقل ابن رجب ، ولو استقر مذهب اإلمام كما قالالرأي كأنه رأيه اآلخري بال منازعة

 .األمر جعلين أشك يف أحكام ابن تيمية عن اإلمام أمحد

واحملكم  يف آرائهما، وللدفاع عن رأيهما أحيا� جيعالن الظاهر خفيا، نيإين وجدت ابن تيمية وابن قيم متعصب .٤

عشر شخصا  ثالثةعلى سبيل املثال ابن قيم قال إن أحدا من احلفاظ مل ينكر هذا احلديث، ولكنا وجد� . متشا�ا

وأيضا قال إن رواة هذا احلديث كلهم من . من األئمة الكبار ضعفوا هذا احلديث وميكن هناك أكثر من هذا العدد

ثقات بل أئمة حفاظ، ولكن علماء� الكبار تكلموا يف طاوس الذي تفرد يف ابن عباس �ذا احلديث، فقالوا إنه مع 

                                           

 .٣٦٥. ، ص٩. ، جفتح الباريابن حجر،   ٧٤
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وهذه األمثلة جعلتين أفكر كيف أصبح ابن قيم قائال �ذه األقوال  .فضله وصالحه يروي أشياء منكرة عن ابن عباس

 .مع وضوح بطال�ا ومل أجد جوا�

األحاديث والنقول اليت وصلت  مجيعمما ال شك فيه أن ابن تيمية وابن قيم تعمقا كثريا يف هذه املسألة، وقد قرآ  .٥

ثريا ما يقرآن بوجهة نظرمها ولكن على األقل عندمها نعم، ك. إليهما، وعلما آراء العلماء من قبلهما مث بدآ يتناقشان

هذه اخلصلة قد نسيت يف أ�منا، والناس . هذا مما �خذ كمثال يف مناقشاتنا وانتقاداتنا لآلخارين. علم دقيق للمسائل

نا بشكل فنحن جيب علينا أن نفهم أوال ماذا قال خماطب. م وأفكارهمأقواهلآلخارين من دون علم وتدقيق يف انتقدوا ا

    .  ابن تيمية وابن قيم رمحهما هللا ما لفت انتباهي يفهذا من أهم . دقيق مث إذا نريد أن ننتقد فلنفعل
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  املصادر .٩

 ،دار املعرفة: بريوت. دمحم حامد الفقي :التحقيق .طبقات احلنابلة .، أبو احلسني ابن أيب يعلى دمحم بن دمحمابن أيب يعلى

  . م١٩٥٢

الشايف يف . األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثريابن 

-ه١٤٢٦، ة الرشدبمكت :الر�ض. سر بن إبراهيمأيب متيم �و أمحد بن سليمان : التحقيق. شرح مسند الشافعي

  . م٢٠٠٥

د بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية احلراين ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمح 

دار : بريوت. عبد القادر عطا صطفىمدمحم عبد القادر عطا و : التحقيق .الفتاوى الكربى. احلنبلي الدمشقي

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، الكتب العلمية

دمحم فؤاد  :التحقيق. فتح الباري شرح صحيح البخاري. الشافعي ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين

  . ه١٣٧٩، دار املعرفة: بريوت. عبد العزيز بن عبد هللا بن �زو حمب الدين اخلطيب و  عبد الباقي

دمحم سامل : التحقيق. االستذكار. ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب

  .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١، دار الكتب العلمية: بريوت. دمحم علي معوضو عطا

ابن قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري �بن 

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة: القاهرة .املغين. قدامة املقدسي

دمحم حامد : التحقيق. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. زية ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدينابن قيم اجلو 

  .مكتبة املعارف: بريات. الفقي

هـ ١٤١١، دار الكتب العلمية: يريوت. دمحم عبد السالم إبراهيم: التحقيق. إعالم املوقعني عن رب العاملني، _______

  .م١٩٩١ -

دمحم بن : التحقيق. سري احلاث إىل علم الطالق الثالث. مجال الدين يوسف بن حسن بن عبد اهلادي املقدسيابن املربد، 

  .م١٩٩٧هـ ـ، ١٤١٨، دار البشائر: بريوت. �صر العجمي

  .بدون طبعة وبدون �ريخ .دار الفكر. فتح القدير .ابن اهلمام، كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي

: التحقيق. سنن أيب داود. تاينشري بن شداد بن عمرو األزدي السجسيمان بن األشعث بن إسحاق بن بأبو داود، سل

  .م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠، دار الرسالة العاملية. ل قره بلليدمحم كاموشعيب األرنؤوط 



٣٤ 

 

أبو بكر وائل حممَّد بكر : التحقيق. شرح مسند الشافعي .أبو القاسم الرافعي القزويين، عبد الكرمي بن دمحم بن عبد الكرمي

  . م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ ،سالميةؤون اإلسالمية إدارة الشؤون اإلوزارة األوقاف والش: قطر. زهران

: التحقيق. مسند اإلمام أمحد بن حنبل. أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين

  . م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ ،سة الرسالةمؤس. عادل مرشد، وآخرونو األرنؤوط شعيب 

دمحم : التحقيق. السنن الكربى .البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي

  . م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤. دار الكتب العلمية: بريوت. عبد القادر عطا

عضو جلنة و  دمحم صادق القمحاوي: التحقيق. ام القرآنأحك. اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي

  . هـ ١٤٠٥، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. مراجعة املصاحف �ألزهر الشريف

احلاكم النيسابوري، أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري 

دار الكتب : بريوت. مصطفى عبد القادر عطا: التحقيق. املستدرك على الصحيحني .البيعاملعروف �بن 

  . م١٩٩٠ - ه١٤١١، العلمية

 -هـ ١٣٥١، املطبعة العلمية: حلب. معامل السنن. اخلطايب، أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت

  . م ١٩٣٢

حبيب الرمحن : التحقيق. املصنف. بن مهام بن �فع احلمريي اليماين الصنعاين عبد الرزاق الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق

  .ه١٤٠٣، ا�لس العلمي: اهلند. األعظمي

  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤للرتاث،  املكتبة األزهرية. اإلشفاق على أحكام الطالق. الكوثري، دمحم زاهد

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق . �لكوسجالكوسج، إسحاق بن منصور بن �رام، أبو يعقوب املروزي، املعروف 

 - هـ ١٤٢٥، عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية �ملدينة املنورة: اململكة العربية السعودية. بن راهويه

  .م٢٠٠٢

 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى .مسلم بن احلجاج، أبو احلسن القشريي النيسابوري

 - ه ١٤١٢، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. دمحم فؤاد عبد الباقي: التحقيق. )صحيح مسلم( هللا عليه وسلم

  . م١٩٩١

: حلب. عبد الفتاح أبو غدة: التحقيق. سنن النسائي .النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين

  .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦، مكتب املطبوعات اإلسالمية

، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .النووي، أبو زكر� حميي الدين حيىي بن شرف

  .ه١٣٩٢
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  .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥، ملكة العربية السعودية�مل. أحباث هيئة كبار العلماء. علماء �ململكة العربية السعوديةهيئة كبار ال
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