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الباب األول

  مقدمة

خلفية البحث

و الصالة و السالم على املعصومة أبدأ حبمد هللا  طالقا من الكلماتان  

:صلى هللا عليه و آله و سّلم و بعد نبيه و مصطفاه 

فإنه مع كوين أحد خرجيي األزهر الشريف الذين خترجوا فيه حاملني 

وه للحق البحث عن وجكنت دائم   –حبمد هللا  –، لكين واحدامذهبا فقهيا 

فلقد . )هتباعو أ -هللا هرمح- أيب حنيفة  مذهب( الدراسي  مذهيبغري عند

ة مبذهب أن إلزام األمة أو إلزام جمتمع كبري من األم الطلبأدركت منذ بداية 

رمحهم  و ظلم للمسلمني و افرتاء على األئمة األعالمواحد إمنا هو إجحاف 

، و معلومة ةمشهور م يف ذلك و أقواهل. عوا إليهأرادوا ذلك و ال سماǶĔƜǧ .هللا

الرشيد محل الناس على  على ذلك من رفض اإلمام مالك طلبأدل  و ليس 

.ةنبوية منيف اشريفة أو نصوص اته آثار املوطأ يف مجلكون مع  املوطأ 

يف مذهب  )بوتقتهم (  و املسلمات منعاىن املسلمون  –و هللا  – مْ و لكَ 

 .واحد



2

  )رمحة هللا و رضوانه عليهم(  أن األئمة األعالم :حلظة هشك فيأو مما ال 

دوها حسن النية اليت حي العلميةمن اجلهود  قد خدموا الشريعة مبا ال مزيد عليه

.و حسن العمل، مع علم غزير و استقامة و صالح و زهد وورع

فلست من الداعني إىل التمرد على املذاهب األربعة أو غريها،: و عليه     

لكين أعتقد و أدعو إىل توسيع و أو إىل الالمذهبية،أو الداعني ملذهب خامس

فقها و ( ة و الزيدية إدخال مذاهب أخرى كالظاهريب دائرة الفقه اإلسالمي

الجتهاد حتريرا لألمة من ربقة املذهب الواحد، و لعل أولئك ساحة جب ) وعافر 

 سيما يف عصرنا هذا ؛ عصر ، القةƷȐƬŭ¦�ƢŮ±¦Ȃǻ�Â�ƨǠƥƢƬƬŭ¦�Ƣēحال ملشكال

  .السرعة

 راءغقد وجدته يف اجلامعة احملمدية الأمنية أو أمال،  األمرهذا  لقد كان

ة عن إقام استقرار األسر املسلمة ال تقل أمهي إن ،اليت أرجو هلا دوام التوفيق

سر و لقد آملين كثريا رؤييت و معاصريت كثريا من األ. الصالة و إيتاء الزكاة

ق حتت و تتمزّ اليت كانت تنعم باالستقرار و السكون و هي تتهاوى  املسلمة

   .ق الطالق البدعيمطار 

 و من ظاهره –رمحه هللا -كنت دائما أناصر اإلمام ابن  تيمية   لذا فإينّ 

يل   هللا يّسرقد و  .اعتبار طالق الثالث واحدة وعدم اعتماد طالق احلائضيف 

األجالء  اجلامعة احملمديةمن أساتذة الذي أرجو اعتماده البحث كتابة هذا 
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ليكون ذا مصداقية و قبول كونه موثقا من جامعة مرموقة و علماء موثوقني، و 

ǪȈǧȂƬǳ¦�ƅƢƥ.

  مشكلة البحث   

  :و تتمثل يف األسئلة املطروقة قدميا و حديثا و أمهها   

  هو احلظر أم اإلباحة ؟ الطالق هل األصل يف- ١

هل طالق احلائض واقع ؟طالق الثالث واقع، و هل  - ٢

جبعل الثالث واحدة ؟ - رضي هللا عنه –ماتفسري عمل عمر  - ٣

ملاذا انتشر الطالق يف املسلمني مع كونه حوادث معدودة يف عصر  - ٤

النيب صلى هللا عليه و سلم و أصحابه، أليس ذلك ألن طالق البدعة 

.؟ و ال سيما أكثر حاالت الطالق من هذا النوعبه عمل

  ي األضرار الدينية واالجتماعية املرتتبة على الطالق البدعي ؟ماه - ٥

   أهداف البحث  

.ر ظأن األصل يف الطالق املنع و احل إثبات-١

وهو هنا : موضوع البحث –االستدالل على بطالن طالق البدعة -٢

.طالق الثالث و طالق احلائض

رضوان هللا  – الصحابةالذي وافقه عليه أكثر  ل عمربيان أن عم-٣

.يةفهو قضاء يعد من السياسة الشرع جمرد اجتهاد –هم ليع
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¦ƢǠǸƬĐ©�يف أهم أسباب انتشار الطالقبيان أن من  -٤

ألن أكثر حاالت الطالق الواقعة هي ,العمل بطالق البدعة :املسلمة

من هذا النوع 

   بيان أهم األضرار الدينية واالجتماعية الناجتة عن الطالق البدعي   -٥

  ث أمهية البح  

حبث استقرائي حتليلي يعتمد على مجع األدلة ومعرفة آراء :البحثهذا   

  .تلك األدلة وصوال إىل نتائجه الداعمة ملوضوعه يف  العلماء

قضية هذا البحث جديرة باالهتمام و الدراسة و التطبيق ألن استقرار    

الح األسرة املسلمة و دوامها و من مث صالحها و استقامتها هو استقرار و ص

  .للمجتمع املسلم و حفظ دينه حبفظ الفروج و القيم و األموال و األوالد

  : البحث منهج  

  :تلخص يف اآليتيمنهج  استقرائي حتليلي كيفي    

 اصلتهو اĔمو عن طريق بيان مسات مضالنصوص  حمتوىحتليل -١

ة بني احلوادث تبع القضية تارخييا و بيان العالق، و تباملوضوع

 ا باألدلة الشرعية صلتهذات العالقة و 

االستنتاج العلمي و الواقعي الداعم لفكرة البحث وصوال  -٢

.الستكمال عناصره
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اإلفادة من جهود بعض العلماء املتحررين من ربقة التقليد ممن  -٣

.تيّسرسبقين، و إضافة ما 

.نقد أدلة املخالفني واالستدالل على القضايا املطروقة يف البحث -٤

ج من آثار اعتماد الطالق و سوق مناذ  ربط البحث بالواقع -٥

.صوال إىل إجياد حلول شرعية هلاو  البدعي 

الالحقني الذين جتميع ما تفرق من جهود العلماء السابقني و  - ٦

وصوال إىل  ǶēȏȏƾƬǇا ومناقشة طالق البدعياللقضية تصدوا 

و هللا  .موضوع البحث مث خيدم الشرع  ما يوافق معرفة 

   .املستعان

دراسات السابقةال

 نورة بنت عبد هللا املطلق   –للباحثة ) الطالق البدعي ( حبث بعنوان .١

كلية الشريعة   –مقدم جلامعة حممد بن سعود اإلسالمية ) ماجستري(

.ه ١٤١٦حسني بن عبيد هللا العبيدي، بتاريخ . بإشراف د

حكام الطالق يف احليض والنفاس امث  فات الطالقيتعر ذكرت البا حثة 

  ....ومن الحتيض طالق احلامل وطالق الثالث و الثنتني و 

  مث ذكرت أسباب الطالق البدعي وعالجه مث اخلامتة 

لكن الباحثة مل تربط البحث  –جيد موضوعا و دراسة  : البحث   

بذكر اآلثار و األضرار املرتتبة على طالق البدعي ومل تتناول 
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وال ملوضوع العالقة بني إنتشاره و موقف  –اإلحصائيات حلاالته 

إذ  –�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǪȈƦǘƫ�Ƕđ القضاة واملفتني الذين يناطو الفقهاء 

تشاره و تقليل آثاره الضارة دينيا و أسريا هم املسؤولون عن إيقاف إن

   واجتماعيا 

للباحث أمحد  –ة ارسالة دكتور  – تدابري احلد منه :الطالق االنفرادي.٢

خبيت الغزايل

     التدابري اليت مشلت  تتضمن نتائج البحث أربعة فصول و خامتة منحبث   

  . رعية للحد منهالقانونية الوضعية للحد من الطالق، كما ذكر التدابري الش

أن حبثه عام و يف جممل  :ثي هذاببحاألستاذ أمحد خبيت املقارنة بني حبث 

الطالق، و حبثي خاص يف طالق البدعة يف نوعني منه و مها طالق  أنواع

. احلائض و طالق الثالث

ضع بنوع لكل  و خصص الطالقأنواع  ظممع حبثه مشل قد و

بني الواردة  و الردود كثريا لنقد الروايات  مل يتعرضو . صحائف

أي الواقع  االنفرادي التدابري للحد من الطالق مث ذكر بعض .املتنازعني

و قد ركزت  ,اللجوء إىل القضاء أة أومشاركة املر  من الرجل وحده دون

بيين و  البدعي و بطالنه باألدلة الشرعية، فكان الفارقحبثي على الطالق 

حبثه و  اخلصوص مع جودة حبث األستاذ أمحد خبيت هو العموم وبني 

يف و قد أردت ختصيص حبثي  .مشول نفعه عباراته وأسلوبه و  جودة

�Ȇǿ�ǞǸƬĐ¦�Â�̈ǂǇȋƢƥ�̈°Ƣǔǳ¦�¼Ȑǘǳ¦�©ȏƢƷ�ǂưǯ¢�ÀȂǯ�ƨǟƾƦǳ¦�¼ȐǗ�ƨȈǔǫ

.من هذا النوع
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تقدم  – رسالة ماجستري–أحكام الطالق البدعي يف الفقه اإلسالمي .٣

�ǲȈǴŬ¦�ƨǠǷƢƳ�ń¤�ƢȀǷƾǫ��ƶȈƦǏ�Ȃƥ¢�Ƥ ÊǴÊǗ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ƣđ–  فلسطني– 

  .ه ١٤٢٣برنامج القضاء الشرعي يف 

:رأيي يف البحث    

ن النتائج فذكر أربع أكثر فيه م وتناوله للقضية  حبث جيد يف موضوعه .١

والة األمور من القضاة واملفتني صية موجهة إىل إحدى عشرة و و عشرة 

 القائمني على, قوانني األحوال الشخصية :  تاكثريا عبار إستخدم  .٢

األوىل به أن خيتار عبارات دقيقة يف و ,قوانني األحوال الشخصية  )وضع(

( فإن التعبري بكلمة  –داللتها مثل أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية 

تعبري معاصر الخيلو من )أحوال شخصية(كلمة ,ذو إحتماالت )  وضع 

  الدخل

فكأنه قصر الطالق البدعي –الباحث للطالق الثالث إال ملاما يتعرضمل .٣

مع أن الطالق الثالث أخطر من الطالق يف  –على الطالق يف احليض 

وأما ) إن ُعمل به ( ألن الطالق الثالث ينهي العالقة الزوجية  –احليض 

فقد يكون معه فرصة أخرى ) إن ُعمل به (الطالق يف احليض 

واقتصر  –البحث بالواقع ومل يتحدث عن إحصائيات  مشكلة مل يربط .٤

  على األحكام الشرعية مع كونه بدل يف املوضوع جهدا حبثيا ممتازا 

مما مل يتناوله الباحثون )الطالق البدعي(الذي تناولته يف حبثي  اجلديد

:الثالثة يف حبوثهم املذكورة سابقا

القضية الذين تصدروا لتلك جتميع ما تفرق من كالم العلماء- ١
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 للطالق البدعي ات الكمية تدعيم البحث ببعض اإلحصائي- ٢

البدعيذكر األضرار الدينية واالجتماعية للطالق - ٣

طالق :يف أهم صورهاص حبثي يف قضية الطالق البدعي قد ختص- ٤

   . دون غريهااحلائض وطالق الثالث 

  خطة البحث 

ما يتفرع باب فصالن، كأبواب، يتفرع عن كل مخسةيقوم البحث على    

، و ذلك على النحو انحثمب بان ويتفرع عن كل مطلب مطل عن كل فصل

   :التايل

مشكلة البحث وأهداف البحث ,ويشمل املقدمة وخلفية البحث:الباب األول

  ومنهج البحث والدراسات السابقة مث خطة البحث 

فيه و  الطالق تعريفا و تشريعا و تارخيايتكلم الباحث فيه عن  : ثاينالباب ال  

  : فصالن

و الطالق عند األمم غري . ، و تارخياالطالق تعريفايتكلم عن : لفصل األول ا

.املسلمني، آداب الطالق يف اإلسالم

يتكلم الباحث عن الطالق تشريعا و بيان أن الطالق : و يف الفصل الثاين  

الطالق بيد  كون  كما أن الباحث يتكلم عن سبب. الشرعي ما وافق الوحي

.ل، و غري ذلكالرج
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  . و فيه فصالن: لثالباب الثا  

، و جهود بعض طالق السنة تعريفيتكلم الباحث عن : الفصل األولففي   

  .علماء مصر يف تقنينه موافقا للسنة

  و.، تعريفه و صورهالطالق البدعييتكلم الباحث عن : الفصل الثاينيف و  

اإلجابة ه قرونا و مع كون األمة عملت ب باطال الطالق البدعي كيف يكون

  .عن ذلك

فيه من التفصيل  يتكلم الباحث عن صور من الطالق البدعي مبا: رابعالباب ال

  .و فيه فصالن 

وهو املخالف يف الزمن و  طالق احلائضيف الفصل األول يتكلم الباحث عن 

  .بيان أدلة القائلني ببطالنه، التوقيت

و ما  ،صورهمعناه و  لثالثطالق ايتكلم الباحث عن : الفصل الثاينو يف   

و  األصل يف الطالق من حيث عددهيتكلم الباحث عن  .ورد فيه من وقائع

موضع اخلالف يف وقوعه ثالثا أو و ذكر . االستدالل على وقوعه واحدة

  واحدة

.وفيه فصالن: امسخلاالباب مث   

 توضيح، و باملوضوعقضايا أصولية تتعلق  يف الفصل األول يتكلم الباحث عن

كما أن الباحث تطرق إىل . جبعل الثالث واحدة عمل عمر و اجتهاده

  .؛ ألن له صلة بالبحثبه األحكام و غريه تثبتموضوع اإلمجاع الذي 
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 األضرار الدينية و االجتماعية يتكلم الباحث عن : الفصل الثاينو يف   

، ياتالتوص، و والنتائج خالصة البحثو اخلتام  و.الطالق البدعياملرتتبة على 

  :مث الفهارس

فهرس ، و فهرس األعالم، و فهرس األحاديث و اآلثار، و فهرس اآليات

.فهرس املوضوعات، مث املصادر و املراجع


