


رىالقصوتسّمى سورة النساء 
الطولىبخالف سورة النساء 

ٍد، قَالَ  حْ : َعْن ُمَحمَّ ُمونَهُ، َمِن ْبُن أَبِي لَْيلَى، َوَكاَن أَْصحَ كُْنُت فِي َحْلقٍَة فِيَها َعْبدُ الرَّ ابُهُ يُعَظ ِ
ِ ْبِن ِديِث سُبَْيعَةَ بِْنِت الَحاِرِث، َعْن عَ فَذََكُروا لَهُ فَذََكَر آِخَر األََجلَْيِن، فََحدَّثُْت بِحَ  ْبِد اَّللَّ

َز ِلي بَْعُض أَْصَحابِِه، قَاَل ُمحَ : عُتْبَةَ، قَالَ  د  فََضمَّ ي إِذًا لََجِريء  إِْن إِن ِ : فَفَِطْنُت لَهُ فَقُْلتُ : مَّ
ِ ْبِن عُتْبَةَ َوهَُو فِي نَاِحيَ  هُ لَْم يَقُْل لَِكنْ : ِة الكُوفَِة، فَاْستَْحيَا َوقَالَ َكذَْبُت َعلَى َعْبِد اَّللَّ  َعمُّ
ثُنِي َحِديَث سُبَ ذَاَك، فَلَِقيُت أَبَا َعِطيَّةَ َماِلَك ْبَن َعاِمٍر فََسأَلْ  َهْل : ْيعَةَ، فَقُْلتُ تُهُ فَذََهَب يَُحد ِ

ِ فِيَها َشْيئًا؟ فَقَالَ  ِ فَقَالَ كُنَّا عِ : َسِمْعَت َعْن َعْبِد اَّللَّ  َعلَْيَها التَّْغِليَظ، أَتَْجعَلُونَ : ْندَ َعْبِد اَّللَّ
ْخَصةَ، لَنََزلَتْ  والَُت َوأُ }ن َِساِء القُْصَرى بَْعدَ الطُّولَىسُوَرةُ الَوالَ تَْجعَلُوَن َعلَْيَها الرُّ

رواه البخاري [4: الطالق]{ األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ 



ُمبَيَّنَة: قرأ ابن كثير وشعبة
طاهًرا من غير جماع: قال ابن مسعود: فطلقوهن لعدتهن



خّص النبي صلى هللا عليه وسلم بالنداء ألنه المبلغ عن أمته:  يا أيها النبي

إذا أردتم الطالق: إذا طلقتم النساء

لطُهِرهّن الذي يحصينه من عدتهن، فال تطلقوهّن في حيض: لعدتهن

يها احفظوها لتعلق أحكام الرجعة والسكنى والميراث والنفقة بها، وف: وأحصوا العدة
أداء لحق هللا وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد، واألمر هنا للزوج والمرأة

أو لوليها إن لم تكن مكلفة

هّن العصيان وسوء المعاملة ومنكر القول وفحش اللسان فالسكنى ل.1: بفاحشة مبينة
.  عليكم

أن تخرج المرأة من بيتها .4جميع المعاصي من القذف والزنا وغيرهما .3.  الزنا.2
إذا نشزت قبل الطالق . 5خروجا ال تريد بعده الرجوع إلى بيت زوجها 





ٌض فِي ْمَرأَتَهُ، َوِهَي َحائِ َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّهُ َطلََّق ا
أََل ُعَمُر لَْيِه َوَسلََّم، فَسَ َعْهِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ عَ 
لََّم َعْن ى هللاُ َعلَْيِه َوسَ ْبُن اْلَخطَّاِب َرُسوَل هللاِ َصلَّ 

: َسلَّمَ لَّى هللاُ َعلَْيِه وَ ذَِلَك، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللاِ صَ 
َر، ثُمَّ تُْرْكَها َحتَّى تَْطهُ ُمْرهُ فَْليَُراِجْعَها، ثُمَّ ِليَ »

، َوإِْن ْن َشاَء أَْمَسَك بَْعدُ تَِحيَض، ثُمَّ تَْطُهَر، ثُمَّ إِ 
تِي أََمَر هللاُ ، فَتِْلَك اْلِعدَّةُ الَّ َشاَء َطلََّق قَْبَل أَْن يََمسَّ 

متفق عليه «لنَِّساءُ اَعزَّ َوَجلَّ أَْن يَُطلََّق لََها 



-صلى هللا عليه وسلم -ي َعلَى َعْهِد َرسُوِل هللاِ َطلَّقُْت اْمَرأَتِ : )قَالَ -رضي هللا عنهما -َوَعْن نَافِعٍ، َعْن َعبِْد هللاِ بِْن عَُمَر , ( خ م س د
فَتَغَيََّظ َعلَيِْه )" (3)( -لم صلى هللا عليه وس-ذَِلَك ِلَرسُوِل هللاِ -رضي هللا عنه -فَذََكَر عَُمُر )(2)( تَْطِليقَةً َواِحدَةً )(1)( َوِهَي َحائِضٌ 
ثُمَّ تَِحيَض )(6)( ِمْن َحيَْضتَِها َهِذهِ )(5)(ثُمَّ ِليُْمِسْكَها َحتَّى تَْطُهرَ , ُمْرهُ فَلْيَُراِجعَْها )(4):( ثُمَّ قَالَ -صلى هللا عليه وسلم -َرسُولُ هللاِ 

فَِإذَا اْغتََسلَْت ِمْن َحيَْضتَِها)(9)( ثُمَّ يُْمِهلََها َحتَّى تَْطُهَر ِمْن َحيَْضتَِها)(8)( ِسَوى َحيَْضتَِها الَّتِي َطلَّقََها فِيَها)(7)( ِعنْدَهُ َحيَْضةً أُْخَرى
قَْها ِحيَن تَ )(11)( َوإِْن َشاَء َطلَّقَ , إِْن َشاَء أَْمَسَك بَعْدُ )(10)( اأْلُْخَرى قََها فَلْيَُطلِّ اِمعََهافَِإْن أََرادَ أَْن يَُطلِّ ََ أَْو )(12)( ْطُهُر ِمْن قَبِْل أَْن يُ
قُوهُنَّ يَأَيَُّها النَّبِيُّ إِ }: -صلى هللا عليه وسلم -َوقََرأَ َرسُولُ هللاِ : قَاَل ابُْن عَُمرَ )(13)( َحاِماًل  فِي قُبُِل ِعدَّتِِهنَّ (14){ ذَا َطلَّقْتُمُ النَِّساَء فََطلِّ

(17)"( أَْن تَُطلََّق لََها النَِّساءُ -عز وجل -فَتِلَْك الِْعدَّةُ الَّتِي أََمَر هللاُ : َوقَالَ )(16)( (15)
اَلُق ِللِْعدَِّة َكَما أَنَْزَل هللاُ : )" وفي رواية (18)"( -عز وجل -فَذَاَك الطَّ

تَدُّ بَِها إِْن كُنُْت َوَما ِلي اَل أَعْ : فَقَالَ , ِة الَّتِي َطلَّقَْت َوِهَي َحائٌِض؟ َهْل اْعتَدَدَْت بِتِلَْك التَّْطِليقَ : فََسأَلُْت ابَْن عَُمرَ : قَاَل أَنَُس بُْن ِسيِرينَ )
ْزُت َواْستَْحَمقُْت؟ ََ (19)( َع

"ُحِسبَْت َعلَيَّ بِتَْطِليقٍَة : "(20)وفي رواية 
.فََراَجعْتَُها َوَحَسبُْت لََها التَّْطِليقَةَ الَّتِي َطلَّقْتَُها: (21)وفي رواية 
"َولَْم يََرَها َشيْئًا -صلى هللا عليه وسلم -َردََّها َعلَيَّ َرسُولُ هللاِ : " (22)وفي رواية 

ُجِل َطلََّق اْمَرأَتَهُ َوِهَي َحائِ : قَاَل نَافِعٌ ) ا إِْن َطلَّقََها َواِحدَةً أَْو اثْنَتَيْ : فَيَقُولُ , ٌض َوَكاَن ابُْن عَُمَر إِذَا سُئَِل َعْن الرَّ فَِإنَّ َرسُوَل )" (23)( نِ أَمَّ
يَْت هللاَ فِيَما َوَعصَ , ْت َعلَيَْك َحتَّى تَنِْكَح َزْوًجا َغيَْرَك فَقَدْ َحُرمَ , َوإِْن كُنَْت َطلَّقْتََها ثاََلثًا , " أََمَرنِي بَِهذَا -صلى هللا عليه وسلم -هللاِ 

.(24)( أََمَرَك ِمْن َطاَلقِ اْمَرأَتِكَ 

[1/الطالق](14)
ةً : يَعْنِي بِذَِلكَ : قَاَل َماِلك(15) َق فِي كُّلِ طُْهٍر َمرَّ َهِذِه قَِراَءة اِبْن َعبَّاس َوابْن (: 220ص / 5ج )سلم وقال النووي في شرح م. أَْن يَُطلِّ

ْجَماعِ , عَُمر َوِهَي َشاذَّةٌ  ِقي اأْلُُصوِليِّيَن َواَل يَكُون لََها ُحْكمُ َخبَِر الْ , اَل تَثْبُُت قُْرآنًا بِاْْلِ .ْعلَمَوهللا أَ , َواِحِد ِعنْدنَا َوِعنْد ُمَحقِّ



ُ طالق النبي َصلَّ  ى اّللَّ
م لحفصة َعلَْيِه َوَسلَّ 

رضي اّلّل عنها 
⬇ومراجعتها







انهاء وحّل : الطالق
الرابطة الزوجية



ةفي طهر لم يجامعها فيه، أو حامل، بثالث متفرقات يتخللهن رجع: سني.1

عةفي طهر مسها فيه، أو حائض، أو بثالث دفعة واحدة، أو قبل المراج: بدعي.2

في الطالق والثاني: رجعي.1

بينونة صغرى في األولين، وبينونة كبرى في الثالث: بائن.2

ما كان بلفظ الطالق ومشتقاتها ، وال يفتقر إلى نية: صريح.1

الحقي بأهلك ويفتقر إلى النية:مثل : كناية.2

منجز.1

معلق.2

من عاقل بالغ مختار: يقع.1

من مجنون أو صبي:ال يقع.2

أو مكره

خالف العلماء في 

طالق السكران 

والغضبان



ى بينونة كبرى حت

تنكح زوجا غيره 

الطالق 

الثالث

الطالق 

األول

بينونة صغرى ال

ترجع إال بعقد 

جديد ومهر

الطالق 

الثاني

بينونة صغرى ال

ترجع إال بعقد 

جديد ومهر

ِعد ة رجعية

ةال رجعة وعليها الِعد  

ِعد ة رجعية



حيضة

طالق 

السنة

حيضة

حيضة

طاهر من غير جماع

طاهر من غير جماع

طاهر من غير جماع



متى يكون طالق الثالث واحدة؟
اَن الطَّاَلُق َعلَىكَ : " َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ 

َم، َوأَبِي  َعلَْيِه َوَسلَّ َعْهِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ 
لثَّاَلِث فَِة ُعَمَر، َطاَلُق ابَْكٍر، َوَسنَتَْيِن ِمْن ِخالَ 

اَس قَِد إِنَّ النَّ : َخطَّابِ َواِحدَةً، فَقَاَل ُعَمُر ْبُن الْ 
لُوا فِي أَْمٍر قَْد كَ  ََ نَاةٌ، فَلَْو انَْت لَُهْم فِيِه أَ اْستَْع
رواه"َضاهُ َعلَْيِهْم أَْمَضْينَاهُ َعلَْيِهْم، فَأَمْ 

مسلم 



ن ابالحيضة التي وقع فيها الطالق ال تحسب من العدة، قال
:في المغنيقدامة

الف بغير خ. أن الحيضة التي تطلق فيها، ال تحسب من عدتها
الثة بين أهل العلم، ألن هللا تعالى أمر بثالثة قروء، فتناول ث
ثالثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين

يه كاملة، فال يعتد بها، وألن الطالق إنما حرم في الحيض لما ف
اً، كان من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرء

 ً .انتهى.أقصر لعدتها، وأنفع لها فلم يكن محرما



ال تخرجوهن من بيوتهن وال ) :وقوله 
في مدة العدة لها حق : أي (يخرجن 

السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه ،
ا فليس للرجل أن يخرجها ، وال يَوز له
أيضا الخروج ألنها معتقلة لحق الزوج

.أيضا 



(بيوتهنال تخرجوهن من )
ق، نسب هللا البيت للمرأة مع كون المقام مقام فرا

تكريما للمرأة ..من بيوتكم: ولم يقل سبحانه
ومراعاة لبقاء عقد الزوجية



الحكمة من عدم إخراج 
المطلقة من البيت

ة، تيسير الرجع.1

وبقاء األسرة

ما زالت المرأة في عقد . 2

الزوج ما دامت طلقة 

رجعية ما لم تنقض عدتها



خروج المعتدة لحاجة
ُطلِّقَْت : لُ َعْبِد هللاِ يَقُوعن جابر بن 

دَّ نَْخلََها، فَ َخالَتِي، فَأََرادَْت أَْن تَ  َزَجَرَها َُ
ى هللاُ ِت النَّبِيَّ َصلَّ َرُجٌل أَْن تَْخُرَج، فَأَتَ 

ي نَ »: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ  دِّ َُ ْخلَِك، بَلَى فَ
ِلي دَّقِي، أَْو تَْفعَ فَِإنَِّك َعَسى أَْن تَصَ 

رواه مسلم « َمْعُروفًا



قصة عائشة رضي هللا عنها فيَوقَالَتْ 
إِنَّ »: فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها

لَى ْحٍش، فَِخيَف عَ فَاِطَمةَ َكانَْت فِي َمَكاٍن وَ 
َصلَّى هللاُ َص لََها النَّبِيُّ نَاِحيَتَِها، فَِلذَِلَك أَْرخَ 

رواه البخاري«َوَسلَّمَ َعلَْيِه 



ْحَمِن , ( م ت س د جة حم) اِك بِْن قَيٍْس (2)عَْن فَاِطَمةَ بِنِْت قَيٍْس , عَْن أَبِي سَلََمةَ بِْن عَبِْد الرَّ َ : )قَالَتْ -رضي هللا عنهما -أُْخِت الضَّحَّ أَبِي عَْمِرو بِْن َحفِْص بِْن كُنُْت ِعنْد
ِ : )وفي رواية(3)( الُْمِغيَرةِ  ِ بْ , َوكَاَن قَدْ طَلَّقَنِي تَْطِليقَتَيِْن )(4)( ِعنْدَ أَبِي َحفِْص بِْن الُْمِغيَرِة الَْمْخُزوِمي  -هللِا بَعَثَهُ َرسُولُ " ِن أَبِي طَاِلٍب إِلَى الْيََمِن ِحيَن ثُمَّ إِنَّهُ سَاَر َمَع عَِلي 

ََ بَْن أَبِي َربِيعَةَ بِطاََلقِيأَْرسَلَ إِلَيَّ َزْوِجي أَبُو عَْمِرو بُْن َحفِْص بِْن الُْمِغيَرةِ )فَـ : وفي رواية(5)( فَبَعََث إِلَيَّ بِتَْطِليقَتِي الثَّاِلثَةِ , "إِلَيِْه -صلى هللا عليه وسلم  َوهَُو )(6)(  عَيَّا
(11)( َوأََمَر َوِكيلَهُ )(10)( (9)فَطَلَّقََها آِخَر ثاََلِث تَْطِليقَاٍت : )وفي رواية(8)( فَأَْرسَلَ إِلَى اْمَرأَتِِه فَاِطَمةَ بِنِْت قَيٍْس بِتَْطِليقٍَة كَانَْت بَِقيَْت ِمْن طاََلقَِها: )وفي رواية(7)( غَائِب  

ََ بَْن أَبِي َربِيعَةَ ) ٍَ تَْسأَلُُهَما النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَ )(12)( َوالَْحاِرَث بَْن ِهشَاٍم أَْن يُنِْفقَا عَلَيَْها, عَيَّا (14)( فَأَْرسَلَ إِلَيَْها َوِكيلُهُ )(13)( َر لََها بَِها َزْوُجَهافَأَْرسَلَْت إِلَى الَْحاِرِث َوعَيَّا
َّتَْها)(15)( َوَخْمسَِة آُصِع شَِعيرٍ , بَِخْمسَِة آُصِع تَْمٍر ) لَ عَلَيِْك ِمْن ِعنِْدنَا بَِمعُْروٍف إاِلَّ أَْن نَتَطَوَّ , عَلَيْنَا ِمْن نَفَقٍَة َواَل سُْكنَى )(17)( لَيَْس لَكِ : فَقَالَ الَْوِكيلُ )(16)( فَاْستَقَل

ا َرأَْت ذَِلَك قَالَتْ )(19)( إاِلَّ أَْن تَكُونِي َحاِمالً )(18)( نَْصنَعُهُ  ََّها أَلَ , كَانَْت ِلي النَّفَقَةُ َوالسُّْكنَى )(20)( فَِإنْ -صلى هللا عليه وسلم -َوهللِا أَلُْعِلَمنَّ َرسُولَ هللِا : فَلَمَّ َواَل أَقْبَلُ , ْطلُبَن
صلى هللا عليه -فَأَتَْوا َرسُولَ هللِا )(23)( فِي نَفٍَر ِمْن بَنِي َمْخُزومٍ -رضي هللا عنه -فَانْطَلََق َخاِلدُ بُْن الَْوِليِد )(22)( لَْم آُخذْ ِمنْهُ شَيْئًا, َوإِْن لَْم تَكُْن ِلي نَفَقَة  )(21)( هَذَا

َ , فََهْل لََها ِمْن نَفَقٍَة؟ , إِنَّ أَبَا َحفٍْص طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثاََلثًا : فَقَالُوا, فِي بَيِْت َميُْمونَةَ -وسلم  ذَا إِنََّما النَّفَقَةُ َوالسُّْكنَى ِللَْمْرأَِة إِ )" (24):( -صلى هللا عليه وسلم -الَ َرسُولُ هللِا فَق
ْجعَةُ  َ , فَشَدَدُْت عَلَيَّ ثِيَابِي : قَالَتْ : )وفي رواية(27)"( َوعَلَيَْها الِْعدَّةُ )(26)( الُْمطَلَّقَةُ ثاََلثًا لَيَْس لََها سُْكنَى َواَل نَفَقَة  )(25)( كَاَن ِلَزْوِجَها عَلَيَْها الرَّ صلى -يُْت َرسُولَ هللِا َوأَت

ولَ هللِا إن ِي أََخاُف أَْن يَا َرسُ : قَالَْت فَاِطَمةُ بِنُْت قَيٍْس )فَـ (29)"( إاِلَّ أَْن تَكُونِي َحاِماًل )(28)( َصدََق، لَيَْس لَِك نَفَقَة  : " ثاََلثًا، قَالَ: قُلْتُ , " كَْم طَلَّقَِك؟ : " فَقَالَ-هللا عليه وسلم 
َّ فِي بَيِْت أُم ِ شَِريٍك )(30)( فَأََمَرهَا" , يُقْتََحمَ عَلَيَّ  يفَاُن -عز وجل -ي سَبِيِل هللِا عَِظيَمةُ النَّفَقَِة فِ , َوأُمُّ شَِريٍك اْمَرأَة  غَنِيَّة  ِمْن اأْلَنَْصاِر -)(31)"( أَْن تَعْتَد (  -يَنِْزلُ عَلَيَْها الض ِ

يفَاِن )(33)( ثُمَّ أَْرسَلَ إِلَيَْها أَنَّ أُمَّ شَِريكٍ )" (32) ,  َما تَْكَرِهيَن فَيََرى الْقَْومُ ِمنِْك بَعْضَ , ِشَف الثَّْوُب عَْن سَاقَيِْك أَْو يَنْكَ , فَِإن ِي أَْكَرهُ أَْن يَْسقُطَ عَنِْك ِخَماُرِك , اْمَرأَة  كَثِيَرةُ الض ِ
ِك عَبِْد هللِا بِْن عَْمِرو ابِْن أُم ِ َمْكتُومٍ  ي ِعنْدَهُ )(34)( َولَِكْن انْتَِقِلي إِلَى بَيِْت ابِْن عَم ِ فَِإذَا انْقََضْت )(37)( إِذَا َوَضعِْت ِخَماَرِك لَْم يََركِ )(36)( فَِإنَّهُ َرُجل  أَْعَمى)(35)( فَاْعتَد ِ

:( قَالَتْ , ِريدُنِي إاِلَّ ِلنَفِْسِه ِحينَئٍِذ يُ -صلى هللا عليه وسلم -َوهللِا َما أَظُنُّ َرسُولَ هللِا : قَالَتْ )(40)"( اَل تَْسبِِقينِي بِنَفِْسِك )َو (39)( (38)ِعدَّتُِك فََجاَء أََحد  يَْخطُبُِك فَآِذنِينِي 
ا انْقََضْت ِعدَّتِي َخطَبَنِي أَبُو َجْهٍم َوُمعَاِويَةُ )(41) : " -صلى هللا عليه وسلم -فَقَالَ َرسُولُ هللِا )(42)( فَذَكَْرُت ذَِلَك لَهُ -لم صلى هللا عليه وس-فَأَتَيُْت َرسُولَ هللِا : قَالَتْ , فَلَمَّ

ا أَبُو َجْهمٍ  اب  ِللن ِسَاءِ )(43)( أَمَّ ا ُمعَاِويَةُ (45)اَل يََضُع عََصاهُ عَْن عَاتِِقِه )(44)( فََرُجل  َضرَّ ه صلى هللا علي-َوَخطَبَنِي َرسُولُ هللِا )(47)( اَل َمالَ لَهُ (46)فَُصعْلُوك  , َوأَمَّ
لى ص-فَقَالَ لََها َرسُولُ هللِا , أُسَاَمةُ؟ , ؟ (50)أُسَاَمةُ : فَقَالَْت بِيَِدهَا هَكَذَا)(49)"( انِْكِحي أُسَاَمةَ بَْن َزيٍْد : " ثُمَّ قَالَ, فَكَِرْهتُهُ )(48)"( عَلَى َمْواَلهُ أُسَاَمةَ بِْن َزيٍْد -وسلم 

ثُْت أَنَّ َرسُولَ هللِا -)(51):( قَالَتْ " طَاعَةُ هللِا َوطَاعَةُ َرسُوِلِه َخيْر  لَِك : " -هللا عليه وسلم  ا -أََحبَّنِي فَلْيُِحبَّ أُسَاَمةَ َمنْ : " قَالَ-صلى هللا عليه وسلم -َوكُنُْت قَدْ ُحد ِ فَلَمَّ
ْجتُهُ : قَالَتْ )(52)( فَأَنِْكْحنِي َمْن ِشئْتَ , أَْمِري بِيَِدَك : قُلْتُ " -صلى هللا عليه وسلم -كَلََّمنِي َرسُولُ هللِا  فَنِي هللاُ بِأَبِي َزيٍْد , فَتََزوَّ َمنِي هللاُ بِأَبِي َزيْدٍ وَ , فَشَرَّ فَأَْرسَلَ )(53)( كَرَّ

َق َحِدي)(56)( فََرَجَع قَبِيَصةُ إِلَى َمْرَواَن فَأَْخبََرهُ بِذَِلكَ )(55)( فََحدَّثَتْهُ بِهِ , يَْسأَلَُها عَْن الَْحِديِث )(54)( َمْرَواُن قَبِيَصةَ بَْن ذَُؤيٍْب إِلَى فَاِطَمةَ  َث فَاِطَمةَ فِي فَأَبَى َمْرَواُن أَْن يَُصد ِ
سَآُخذُ بِالْقَِضيَِّة الَّتِي َوَجدْنَا وَ , لَْم أَْسَمْع هَذَا الَْحِديَث ِمْن أََحٍد قَبْلَِك : قَالَ: )وفي رواية(58)( لَْم نَْسَمْع هَذَا الَْحِديَث إاِلَّ ِمْن اْمَرأَةٍ )(57):( َوقَالَ, ُخُروجِ الُْمطَلَّقَِة ِمْن بَيْتَِها 

قُوهُنَّ لِ }: -عز وجل -قَالَ هللاُ , فَبَيْنِي َوبَيْنَكُْم الْقُْرآُن : فَقَالَْت فَاِطَمةُ ِحيَن بَلَغََها قَْولُ َمْرَوانَ )(59)( النَّاَس عَلَيَْها َُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ الن ِسَاَء فَطَل ِ , ِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ يَا أَي
َّ ُحدُودَ هللِا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , نٍَة اَل تُْخِرُجوهُنَّ ِمْن بُيُوتِِهنَّ َواَل يَْخُرْجَن إاِلَّ أَْن يَأتِيَن بِفَاِحشٍَة ُمبَي ِ , َواتَّقُوا هللاَ َربَّكُْم  {  تَدِْري لَعَلَّ هللاَ يُْحِدُث بَعْدَ ذَِلَك أَْمًراالَ , َوتِلَْك ُحدُودُ هللِا َوَمْن يَتَعَد

ُحوهُنَّ فَأَْمِسكُوهُنَّ بَِمعُْروفٍ }الثَّاِلثَةَ (62){ فَِإذَا بَلَغَْن أََجلَُهنَّ }: -عز وجل -ثُمَّ قَالَ هللاُ )(61)( فَأَيُّ أَْمٍر يَْحدُُث بَعْدَ الثَّاَلِث؟, هَذَا ِلَمْن كَانَْت لَهُ ُمَراَجعَة  : قَالَتْ (60)  أَْو سَر ِ
فَعاََلمَ , تَكُْن َحاِماًل؟ اَل نَفَقَةَ لََها إِذَا لَمْ : فَكَيَْف تَقُولُونَ )(64)"( -صلى هللا عليه وسلم -َما أََمَرنِي بِِه َرسُولُ هللِا " َمَع , َوهللِا َما ذَكََر هللاُ بَعْدَ الثَّاِلثَِة َحبْسًا(63){ بَِمعُْروفٍ 

[٥٠٠/٢١صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ]تَْحبِسُونََها



[1: الطالق](1)
3237( س. )َوكَانَْت ِمْن الُْمهَاِجَراِت اْْلَُولِ (2)

3222( س), ( 1480)-49( م), 27375( حم)(3)
2289( د)(4)
27375( حم)(5)

27361( حم), ( 1480)-48( م)(6)
27368( حم), 3245( س), ( 1480)-36( م)(7)

27361( حم), 2290( د), 3222( س), ( 1480)-41( م)(8)
قَهَا الْبَتَّة (9)

لَّ َوايَات أَنَّهُ طَ لِيقَات، َوفِي بَعْضهَا, َوفِي بَعْض الر ِ قَهَا آِخر ثَاَلث تَطْ
لَّ لِيقَةٍ كَانَْت بَقِيَْت لَهَا : َوفِي بَعْضهَا طَ لَيْهَا بِتَطْ َوايَات, فَبَعََث إِ ِذهِ الر ِ لْ : َوالَْجْمع بَيْن هَ ا طَ ذَ قَهَا قَبَْل هَ

َّ لِيقَات , قَتَيِْن أَنَّهُ كَاَن طَل قَهَا آِخر ثَاَلث تَطْ
لَّ ة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فََمْن َرَوى أَنَّهُ طَ قَهَا هَذِهِ الَْمرَّ

لَّ مَّ طَ لْقَة كَانَْت بَقِيَْت لَهَا , ثُ قَهَا طَ
لَّ قَهَا طَاَلقًا صَاَرْت بِهِ َمبْتُوتَة بِالثَّاَلِث، ,  ظَاهِر، َوَمْن َرَوى الْبَتَّة فَهُوَ , أَْو طَ

لَّ فَُمَراده طَ
ا أَفَادَ النََّوِوي  . أََرادَ تََمامَ الثَّاَلثِ , َوَمْن َرَوى ثَاَلثًا  ذَ (155ص 5ج)عون المعبود . كَ

3546( س), 1135( ت), 2289( د), ( 1480)-40( م)(10)
3545( س)(11)

(1480)-41( م), 3222( س), 2290( د)(12)
(1480)-39( م), 3552( س)(13)

27368( حم), 3245( س), ( 1480)-36( م)(14)
27373( حم), 3551( س), 1135( ت), ( 1480)-48( م)(15)

3545( س), ( 1480)-36( م), 27377( حم)(16)
2284( د), 3244( س)(17)

3552( س), ( 1480)-41( م), 27375( حم)(18)
27378( حم), 2290( د), 3552( س), ( 1480)-41( م)(19)

(1480)-37( م)(20)
(1480)-37( م), 3244( س)(21)
27375( حم), ( 1480)-37( م)(22)

2285( د), 3405( س)(23)
2285( د), 3405( س), ( 1480)-38( م)(24)

27385( حم), 3403( س)(25)
27145( حم), 2035( جة), 2286( د), 1180( ت), ( 1480)-44( م), 3404( س)(26)

27375( حم), ( 1480)-38( م)(27)
27361( حم), 3418( س), ( 1480)-48( م)(28)

15496( هق), 12025( عب), 27378( حم), 2290( د)(29)
3547( س), ( 1480)-52( م), 2033( جة)(30)

2284( د), 3245( س), 1135( ت), ( 1480)-36( م)(31)
3237( س), ( 2942)-119( م)(32)

(1480)-38( م)(33)
27145( حم), 2284( د), 3222( س), ( 2942)-119( م)(34)

27364( حم), 3418( س), ( 1480)-45( م)(35)
27145( حم), 3245( س), ( 1480)-36( م)(36)

27374( حم), 2284( د), 1135( ت), ( 1480)-38( م)(37)
.أعلَمَ وأخبر: آذن(38)

27361( حم), 1869( جة), 2284( د), ( 1480)-48( م), 1135( ت)(39)
27145( حم), ( 1480)-38( م)(40)

27375( حم)(41)
2284( د), ( 1480)-38( م), 1135( ت)(42)

3245( س), ( 1480)-36( م)(43)
27361( حم), 1869( جة), ( 1480)-47( م)(44)

ا فِ: قَاَل النََّوِوي  (45) ذَ ، َوََل يَكُوُن هَ لَبِ النَِّصيَحةِ نْسَاِن بَِما فِيهِ ِعنْد الُْمشَاَوَرةِ َوطَ لَى َجَواِز ِذكِْر اْْلِ لِيٌل عَ َمةِ ي فِيهِ دَ (155ص / 5ج )-عون المعبود . بَْل ِمْن النَِّصيَحةِ الَْواِجبَةِ, الِْغيبَةِ الُْمَحرَّ
(155ص / 5ج )-عون المعبود . فَقِير: أَيْ (46)

27368( حم), 1869( جة), 2284( د), 3245( س), ( 1480)-36( م)(47)
(2942)-119( م)(48)

27369( حم), 2284( د), ( 1480)-36( م), 3245( س)(49)
اءً : أَيْ (50) دَ اِبْتِ ا, كَِرهَتْهُ  (155ص / 5ج )-عون المعبود . لِكَْونِهِ َمْولًى أَسَْودَ ِجدًّ

27365( حم), 1869( جة), ( 1480)-47( م)(51)
3237( س), ( 2942)-119( م)(52)

1135( ت), ( 1480)-49( م)(53)
27380( حم), 2290( د), ( 1480)-41( م), 3552( س)(54)
2160، 1804: َوصححه اْللباني في اْلرواء, ( 1480)-41( م)(55)

2290( د)(56)
2289( د), 3546( س), 27382( حم)(57)

27380( حم), ( 1480)-41( م), 2290( د)(58)
(1480)-41( م), 3222( س)(59)

[1: الطالق](60)
2160، 1804: َوصححه اْللباني في اْلرواء, 27380( حم), 2290( د), ( 1480)-41( م)(61)

[2: الطالق](62)
[231: البقرة](63)
27380( حم)(64)

2160، 1804: َوصححه اْللباني في اْلرواء, 2290( د), ( 1480)-41( م)(65)
ةٌ لَِمْن قَالَ (66) ا ََل نَفَقَة لَهَا َوََل سُكْنَى: فِي الَْحِديث ُحجَّ

لَّقَة ثَاَلثً لَّقَة الْبَائِن الَْحائِل : قَاَل النََّوِوي  . إِنَّ الُْمطَ لََماء فِي الُْمطَ لََف الْعُ َواْحتَجَّ َمْن أَْوَجبَهَُما َجِميعًا بِقَْولِهِ , َوََل نَفَقَة لَهَا , هَا السُّكْنَى يَِجب لَ : َوقَاَل َمالِك َوالشَّافِِعي  َوآَخُرونَ . ََل سُكْنَى لَهَا َوََل نَفَقَة: َوقَاَل اِبْن عَبَّاس َوأَْحَمد. لَهَا السُّكْنَى َوالنَّفَقَة: طَّاب َوأَبُو َحنِيفَة َوآَخُرونَ فَقَاَل عَُمر بْن الْخَ . هَْل لَهَا النَّفَقَة َوالسُّكْنَى أَمْ َلَ [ غَيْر الَْحاِمل: أَيْ ]اِْختَ
ا أَْمٌر بِالسُّكْنَى { أَسِْكنُوهُنَّ ِمْن َحيُْث سَكَنْتُمْ ِمْن ُوْجدكُمْ }تَعَالَى  ذَ ا النَّفَقَةُ , فَهَ لَيْهِ , َوأَمَّ لََماء. لَْت أَْو نَِسيَتْ بِقَْوِل اِْمَرأَةٍ َجهِ -صلى هللا عليه وسلم -ََل نَدَعُ ِكتَاَب َرب ِنَا َوسُنَّةَ نَبِي ِنَا : َوقَدْ قَاَل عَُمر, فَِِلَنَّهَا َمْحبُوسَةٌ عَ نِيُّ . الَِّذي فِي ِكتَابِ َرب ِنَا إِنََّما هَُو إِثْبَاُت السُّكْنَى: قَاَل الْعُ

ارَقُطْ ِذهِ ِزيَادَة غَيْر مَ " َوسُنَّةَ نَبِي نَا " قَْوله : قَاَل الدَّ َواْحتَجَّ َمْن لَمْ يُوِجب نَفَقَة َوََل سُكْنَى . لَمْ يَذْكُرهَا َجَماعَة ِمْن الث ِقَات, ْحفُوظَة هَ
مْ }: َواْحتَجَّ َمْن أَْوَجَب السُّكْنَى دُون النَّفَقَة لُِوُجوبِ السُّكْنَى بِظَاهِِر قَْوله تَعَالَى. بَِحِديِث فَاِطَمة بِنْت قَيْس لَيِْهنَّ َحتَّى يَضَعَْن َحْملَهُنَّ َوإِ }: َوِْلَنَّ ُوُجوَب النَّفَقَة بَِحِديِث فَاِطَمةَ َمَع ظَاهِِر قَْول هللا تَعَالَى{ أَسِْكنُوهُنَّ ِمْن َحيُْث سَكَنْتُ لَيِْهنَّ { ْن كُنَّ أُوََلت َحْمل فَأَنْفِقُوا عَ مْ يَكُنَّ َحَواِمل ََل يُنْفَقَْن عَ ا لَ ذَ أَنَّهَا , ْن َحِديث فَاِطَمة فِي سُقُوط النَّفَقَة بَِما قَالَهُ سَِعيد بْن الُْمسَي ِب َوغَيْره َوأََجاَب هَُؤََلِء عَ . فََمفْهُومه أَنَّهُنَّ إِ

لَى أَْحَمائِهَا , كَانَْت اِْمَرأَةً لَِسنَةً  م  َمكْتُوم, فَأََمَرهَا بِاَِلنْتِقَاِل , َواسْتَطَالَْت عَ لَِك الَْمنِْزل : َوقِيلَ . فَتَكُون ِعنْد اِبْن أُ لِم ِمْن قَْولهَا , ِْلَنَّهَا َخافَْت فِي ذَ لِيِل َما َرَواهُ ُمسْ دَ لَيَّ " بِ لَم، َوََل يُْمكِ "أََخاف أَْن يُقْتََحم عَ ا التَّأِويل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا َوهللاُ أَعْ ذَ ا الْبَائِن الَْحاِمل . ن شَْيء ِمْن هَ ْجِعيَّة , فَتَِجُب لَهَا السُّكْنَى َوالنَّفَقَة , َوأَمَّ ا الرَّ ْجَماعِ فَتَِجبَاِن لَهَ , َوأَمَّ ْجَماعِ . ا بِاْْلِ ا الُْمتََوفَّى عَنْهَا َزْوجهَا فَاَل نَفَقَة لَهَا بِاْْلِ , َوأَمَّ
لَْو كَانَْت َحاِماًل . ُوُجوب السُّكْنَى لَهَا: َواْْلَصَحُّ ِعنْدنَا لَط , تَِجُب : َوقَاَل بَعْض أَصَْحابنَا. كََما لَْو كَانَْت َحائِاًل , فَالَْمشْهُور أَنَّهُ ََل نَفَقَة , فَ لَم, َوهَُو غَ [٥٠٠/٢١صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ]155/ 5)عون المعبود . َوهللاُ أَعْ





ِ ۚ َومَ َوتِْلَك ُحدُودُ ا ن ّللَّ
ِ فَقَ يَتَعَدَّ ُحدُودَ  ْد َظلََم  اّللَّ

نَْفَسهُۥ ۚ



م حدود هللا أمره وطاعته والبعد عن معصيته وعد
المخادعة والتالعب ومن يخادع هللا يخدعه



الرجعة. 1

يحدث الرحمة والمودة في قلب المطلق. 3

ث ال تدري لعّل هللا يحد)
( بعد ذلك أمرا

ظهور الحمل.2

زوال السبب الذي.4

كان ألجله الطالق



قاربن انقضاء العدة:بلغن أجلهن
على الطالق والرجعة رجلين مسلمين عدلين:واشهدوا ذوي عدل منكم

بالحق دون ميل أو غرض أو زيادة ونقص، واقصدوا بها :وأقيموا الشهادة هلل
وجه هللا ، وال تراعوا بها قريبًا وال صاحبًا

بالٌغ أمَره: قرأ الَمهور خالفاً لحفص



جعة الر 

بالوطء.2باللفظ.1
عة ال يشترط في الرج

الولي والصداق أو 

علم ورضا المرأة

ُ َعلَْيِه وَ  َسلَّم حفصة ثم  راجعها طل ق النبي َصلَّى اَّللَّ

( صحيح أبي داود)

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف

اإلشهاد مندوب

(  وأشهدوا ذوي عدل منكم)



ِف ْبِن َعْبِد هللاِ  َن  أَنَّ ِعْمَراَن بْ َعْن ُمَطّرِ
ُجلِ ُسئِ -رضي هللا عنه -ُحَصْيٍن  َل َعْن الرَّ

ُق اْمَرأَتَهُ  ْشِهْد َعلَى َولَْم يُ , قَُع بَِها ثُمَّ يَ , يَُطلِّ
َت ِلغَْيِر َطلَّقْ : فَقَالَ , َها َطاَلقَِها َواَل َعلَى َرْجعَتِ 

لَى أَْشِهدْ عَ , ُسنٍَّة َوَراَجْعَت ِلغَْيرِ , ُسنٍَّة 
رواه أبو. َواَل تَعُدْ ,َطاَلقَِها َوَعلَى َرْجعَتَِها 

داود وصححه األلباني 



ى فائدة ذكر آيات التقو
في باب الطالق هنا 

وفي البقرة



التقوى سبب كل خير وبه يعصم .1
اْلنسان نفسه عن الخطأ ويخاف

حقوق الخلق مبنية على المشاحاة.2
عدم مباالة كثير من المطلِّقين أو.3

ا التالعب بهذه الحدود مع كون مخالفته
شأن كبيرة تستوجب العقوبة فشأنها ك

حدود الصيام والصالة والحج والزكاة



- عنهما رضي هللا-َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
ِمائَةً، َطلََّق اْمَرأَتَهُ أَنَّهُ ُسئَِل َعْن َرُجلٍ 

تََك، فَاَرْقَت اْمَرأَ َعَصْيَت َربََّك، وَ : قَالَ 
عَ  َْ واه ر.َل لََك َمْخَرًجالَْم تَتَِّق هللاَ فَيَ

البيهقي وصححه األلباني



َن نَاٍر أَنَّ ابْ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدي
-هما رضي هللا عن-َعبَّاٍس 

تَهُ لََّق اْمَرأَ ُسئَِل َعْن َرُجٍل طَ 
وِم، فَقَ  َُ ْكِفيَك إِنََّما يَ : الَ َعدَدَ النُّ
ْوَزاءِ  ََ لبيهقي رواه ا.َرأُس اْل

وصححه األلباني 



: قَالَ - عنه رضي هللا-َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 
: -ليه وسلم صلى هللا ع-قَاَل َرُسوُل هللاِ 

لنَِّكاُح، ا: َهْزلُُهنَّ ِجدٌّ ثاََلٌث ِجدُُّهنَّ ِجدٌّ، وَ " 
ْجعَةُ  واه الترمذي ر"َوالطَّاَلُق، َوالرَّ

وصححه األلباني 







ماتفوائد التقوى في اآليات الكري
عَل لَّهُۥ َمخْ .1 َْ َ يَ َرًجاَوَمن يَتَِّق اّللَّ

ِ فَُهَو ُب ۚ َوَمن يَتََوكَّْل عَ َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث اَل يَْحتَسِ .2 لَى اّللَّ
َحْسبُهُۥ  

عَل لَّهُۥ ِمنْ .3 َْ َ يَ  أَْمِرهِ  يُْسًرا َوَمن يَتَِّق اّللَّ
ْر َعنْ وَ . 4 َ يَُكفِّ َٔاتِهِ  َويُْعِظمْ َمن يَتَِّق اّللَّ أَْجًرالَهُۥ  هُ َسيِّـ



-رضي هللا عنه -ٍد َعْن َعْبدَ هللاِ ْبِن َمْسعُو

آِن ٍة فِي اْلقُرْ إنَّ أَْسَرَع آيَ : قَالَ 
َْ َوَمْن يَتَّ }فََرًجا  عَْل ِق هللاَ يَ

ْيُث ُزْقهُ ِمْن حَ لَهُ َمْخَرًجا َويَرْ 
بخاري في األدب رواه ال{اَل يَْحتَِسبُ 

المفرد وصححه األلباني 



(  ومن يتق هللا يَعل له مخرجا)
قصة عوف بن مالك األشَعي رضي 
هللا عنه يذكرها المفسرون عند هذه 

⬇اآلية 



:حمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعدال
الطبري فإن هذا األثر ذكره بعض المفسرين والمحدثين وبعض أصحاب السير بألفاظ متعددة، فقد رواه

البن وعزاهابن كثيرالذهبي، وذكرهوصححه، وخالفهالحاكمورواهوابن أبي حاتم
ن البفي الدر المنثور وعزاهالسيوطيفي تفسيريهما وذكرهالثعلبي والقرطبيوذكرهإسحاق،

في اْلصابة وذكر بعض األسانيد لرواياته، وهي كلها ضعيفة، وقد ابن حَروذكرهمردويه،
بحث في في ضعيف الترغيب، وقداأللبانيوضعفهالموضوعة،في األحاديثالسيوطي والكنانيذكره

ة محمد عبد هللا النمر، وعثمان جمع:ـ وهمالبغويفي تحقيقهم لتفسيربعض المعاصرينشأنه
ألفاظه ـ ومالوا لتحسينه وأنه يتقوى بمَموع طرقه، فقالوا في بعضضميرية، وسليمان مسلم الحرش

النبي وهو أن عوف بن مالك األشَعي أسر المشركون ابنا له يسمى مالكا فأتى:في شأن إتيانه باْلبل
نبي صلى هللا يا رسول هللا أسر العدو ابني وشكا إليه أيضا الفاقة، فقال له ال: صلى هللا عليه وسلم فقال

و في بيته ففعل الرجل ذلك فبينما هال حول وال قوة إال باهلل،اتق هللا واصبر، وأكثر من قول: عليه وسلم
خبر :لفظفقد قالوا في الكالم على هذا الإذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، فأصاب إبال وجاء بها إلى أبيه ـ

ـ 313ـ 4: ـ والوسيط827: حسن أو يشبه الحسن بطرقه وشواهده، ذكره الواحدي في أسباب النزول
خرجه نقال عن المفسرين بدون إسناد، وله شاهد عن ابن مسعود ـ وسيأتي ـ وورد أيضا من حديث جابر أ

يد بل منكر، وعباد رافضي جبل، وعب: وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله828: ـ والواحدي492ـ 2: الحاكم
ـ 34289ـ و34288: متروك، قاله األزدي ـ وورد من مرسل سالم بن أبي الَعد، أخرجه الطبري

وإسناده ال بأس به، رووه 34287: وإسناده حسن إلى سالم، وورد من مرسل السدي، أخرجه الطبري
.اهـ. بألفاظ متقاربة، والمعنى متحد، فلعل هذه الروايات تتأيد بمَموعها

موقع إسالم ويب



أي:ومن يتوكل على هللا فهو حسبه 
لكافيه ومنه حسبي هللا ونعم الوكي

رضي هللا عنه -َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ 
لى هللا عليه ص-قَاَل َرُسوُل هللِا : قَالَ -

هللِا َوكَّلُوَن َعلَىلَْو أَنَُّكْم تَتَ : " -وسلم 
,  لطَّْيَر ُكْم َكَما يَْرُزُق الََرَزقَ َحقَّ تََوكُِّلِه 

رواه .َطانًا بِ َوتَُروحُ ِخَماًصا تَْغدُو 
الترمذي وصححه األلباني 



شككتم في حيضها انقطع أم لم ينقع؟. 1:إن ارتبتم
ارتبتم في الحكم في العدّة.2

عُسٍر يُُسًرا-يُُسًرا: أبو جعفر يقرأ



وجوب الِعدة

ةالخلوة الشرعي. 2ثبوت الجماع.1



سنن البيهقي 



ثالثة أشهر

(  رةاليائس والصغي)

الِعدَد

حتى يضعن حملهن

ولو توفي زوجها ( الحامل)

دَدبقية العِ 



ثالثة قروء

(  ذات الحيض)

ال عدة

غير )

(  المدخول بها

حيضة واحدة

المختلعة )

والمسبية 

والمفتسخة

أربعة أشهر 

وعشر

ا المتوفى عنه)

ولو لم ( زوجها

يدخل بها 

زوجها
حيضتان

(  األمة)



عدة المختلعة
أن امرأة ثابت بن قيس : عن ابن عباس 

اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى هللا
وسلم عليه وسلم فأمرها النبي صلى هللا عليه

( 1185) رواه الترمذي . أن تعتد بحيضة 
) ورواه النسائي ( . 2229) وأبو داود 

. من حديث الربيِّع بنت عفراء ( 3497
صححهما ابن القيم: والحديثان 



الحكمة من العدة
.  عإعطاء فرصة كافية للزوج للتراج.1

ربما يصلح أحد الزوجين من .2
تقصيره خالل فترة العدة

براءة الرحم وعدم اختالط األنساب.3





بَْيِر ْبِن اْلعَ َعنْ , َعْن َمْيُموٍن ْبِن ِمْهَراَن  اِم الزُّ -وَّ
ْنُت هُ أُمُّ ُكْلثُوٍم بِ أَنَّهُ َكانَْت ِعْندَ -رضي هللا عنه 

َطيِّْب نَْفِسي: اِملٌ فَقَالَْت لَهُ َوِهَي حَ , ُعْقبَةَ 
, ى الَصاَلِة ثُمَّ َخَرَج إِلَ , ِليقَةً فََطلَّقََها تَطْ , بِتَْطِليقٍَة 

َما لََها َخدََعتْنِي: لَ فَقَا, فََرَجَع َوقَْد َوَضعَْت 
صلى هللا عليه وسلم -ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ هللاُ َخدََعَها 

ْفِسَها اْخُطْبَها إِلَى نَ لَهُ أَجَ َسبََق اْلِكتَاُب " : فَقَالَ -
رواه ابن ماجه وصححه األلباني "





على قدر سعتكم وما تَدون وتقدرن عليه: من وجدكم
في السكنى والنفقة والقول ونحوه :وال تضاروهن
تشاوروا.2اصنعوا المعروف بينكم .1: بينكم بمعروف

ِوْجدكم: قرأ روح



⬇⬇⬇



لهما النفقة والسكنى: الرجعية والحامل.1

لقةالنفقة والسكنى للمط

ماال نفقة وال سكنى له: البائن والمختلعة. 2

ى ال نفقة لها وال سكن: المتوفى عنها زوجها.3

ولها الميراث



ال نفقة لها وال سكنى: أحمد.1

توتةخالف العلماء في البائن المب

لها النفقة والسكنى: أبو حنيفة. 2

لها السكنى وال نفقة لها: مالك والشافعي.3



فرق -: نفقة المختلعة: في الموسوعة الفقهية الكويتية 
الفقهاء بين كون المختلعة حامال وبين كونها غير 

فاتفقوا على وجوب النفقة والسكنى لها ما دامت.حامل
ل وإن كن أوالت حم}: لعموم قول هللا تبارك وتعالى.حامال 

ة ، وألنها مشغول{ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن  
حال بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كاالستمتاع بها في

د الزوجية، إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصو
، واختلفوا في غير الحاملبه



فإن أرضعن لكم فآتوهن : قوله عز وجل
ا وفي هذ. لرضاعاأجرة : أجورهن يعني
رضيت أن ترضعه  ا ألم إذاداللة على أن 

لم يكن لألب أن يسترضع  ، بأجرة مثله
زاد المسير البن الَوزي .  غيرها



قُوا َعلَْيِهنَّ نَّ أُواَلِت َحْمٍل فَأَْنفِ َوإِْن كُ }: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، فِي قَْوِلهِ 
لِّقَُها َزْوُجَها،فََهِذِه اْلَمْرأَةُ يُطَ [ 6: الطالق]{ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ 

ُ أَْن يُْسِكنََها، وَ فَيَبُتُّ َطاَلقََها َوِهَي َحاِمٌل، فَيَأْمُ  يُْنِفَق َعلَْيَها ُرهُ اّللَّ
قََها، َولَْيَس ى تَْفِطَم، َوإِْن أَبَاَن َطاَل َحتَّى تََضَع، َوإِْن أَْرَضعَْت فََحتَّ 

ةَ، َوَكذَِلَك قَِضَي ِعدَّتَُها َواَل نَفَقَ بَِها َحبٌَل، فَلََها السُّْكنَى َحتَّى تَنْ 
َها ِمْن انَْت َحاِماًل أَْنفََق َعلَيْ اْلَمْرأَةُ يَُموُت َعْنَها َزْوُجَها، فَِإْن كَ 

فََق إِْن لَْم يَُكْن ِميَراٌث أَنْ نَِصيِب ِذي بَْطنَِها إِذَا َكاَن ِميَراٌث، وَ 
ُ عَ َعلَْيَها اْلَواِرُث َحتَّى تََضَع َوتَْفطِ  زَّ َوَجلَّ َم َولَدََها َكَما قَاَل اّللَّ

َحاِماًل، فَِإْن لَْم تَُكنْ [ 233: البقرة]{ َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ذَِلكَ }
بن جرير بسند صحيح رواه ا.َماِلَهافَِإنَّ نَفَقَتََها َكانَْت ِمْن 





 ُ عَُل اّللَّ َْ ْسٍر يُْسًراعُ بَْعدَ َسيَ
عُْسِر الْ َمعَ إِنَّ )( ًرا اْلعُْسِر يُسْ َمعَ فَِإنَّ 

(  سورة الشرح)يُْسًرا 



نافع وشعبة وغيرهما:نكًُرا
ابن عامر وحمزة والكسائي : مبَيَّنات
نافع وابن عامر: ندخله



كأَيّنْ 
ٍ : كأَيّنْ   المنونة ، اسٌم مركب من كاف التشبيه وأَّي

كتَُب الخبرية ، ويُ ( كم ) يفيد تكثير العدد بمعنى 
ُت ، وكأَيَّن من رجالً لقيكأَيَّن:تنوينُه نُونًا ، مثل 

.رجال لقيت 
.بعده أَكثر ( ِمْن ) وإِدخال 

(م الوسيطالمعَ. )، وكائِْن كأَيَّنْ :وأَشهر لغاته 



ةالعالقة مع آيات الطالق السابق
التخويف من تَاوز حدود هللا 
وأنه يستوجب العقوبة، وقد 
م عوقبت قرى كثيرة لمخالفته

وعتوهم



ةاالستعارة التصريحي

من الظلمات إلى النور

ت الكفر والمعصية كالظلما

واإلسالم والطاعة كالنور

مشبة به



🌎🌙☀⭐

هللا الذي خلق سبع سموات

7-6-5-4-3-2-1



ومن األرض مثلهن



في العدد فاألرضون سبع(  ومن األرض مثلهن)
ْينِي َكانَْت بَ : )ْحَمِن قَالَ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الر  
ائَِشةَ فَدََخْلُت َعلَى عَ , ٍض َوبَْيَن أُنَاٍس ُخُصوَمةٌ فِي أَرْ 

أَبَا يَا: فَقَالَتْ , َك فَذََكْرُت لََها ذَلِ -رضي هللا عنهما -
صلى هللا-ن  َرُسوَل هللاِ فَإِ اْجتَنِْب اْْلَْرضَ , َسلََمةَ 

ْبٍر ِمْن اْْلَْرِض َمْن َظلََم قِيدَ شِ : " قَالَ -عليه وسلم 
قَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن سَ  ِ اري رواه البخ" ْبعِ أََرِضينَ ُطو 

ومسلم 



َعلَى َوى بِْنَت أَُوْيٍس، ادََّعتْ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ أَرْ 
َواَن ْبِن ْرِضَها، فََخاَصَمتْهُ إِلَى َمرْ َسِعيِد ْبِن َزْيٍد أَنَّهُ أََخذَ َشْيئًا ِمْن أَ 

ي َسِمْعُت ِمْن  أَْرِضَها َشْيئًا بَْعدَ الَّذِ أَنَا ُكْنُت آُخذُ ِمنْ : اْلَحَكِم، فَقَاَل َسِعيدٌ 
َوَما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل هللاِ : الَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ 

ِه َوَسلََّم،  َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ َسِمْعتُ : َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ 
قَهُ إِلَى َسْبعِ أَرَ َمْن أََخذَ ِشْبًرا ِمَن اأْلَْرِض ُظلْ »: يَقُولُ  ، «ِضينَ ًما، ُطّوِ

انَْت َكاِذبَةً اللُهمَّ، إِْن كَ »: ْعدَ َهذَا، فَقَالَ اَل أَْسأَلَُك بَيِّنَةً بَ : فَقَاَل لَهُ َمْرَوانُ 
َب فََما َماتَْت َحتَّى ذَهَ »: الَ ، قَ «فَعَّمِ بََصَرَها، َواْقتُْلَها فِي أَْرِضَها

" فََماتَتْ َها، إِذْ َوقَعَْت فِي ُحْفَرةٍ بََصُرَها، ثُمَّ بَْينَا ِهَي تَْمِشي فِي أَْرِض 
رواه البخاري ومسلم 



�🤔�⬇أثٌر عَيب 



: الطالق لَُهنَّ ِمثْ اأْلَْرِض َوِمنَ عن ابِن عباٍس 
نبيٌّ أرٍض سبُع أرضيَن ، وفي كلِّ : قال12

وإبراهيُم كنبيِّكم ، وآدُم كآدَِمكم ونوٌح كنوحٍ 
بيهقي رواه الحاكم وال.كإبراهيَم وعيسى كعيسى 

ي وصححه ابن حَر والذهبي وحكم عليه البيهق
بالشذوذ مع الصحة



قَاَل { نَّ ُل األَْمُر بَْينَهُ يَتَنَزَّ }: قَال اْلبَُخاِريُّ 
اِهدٌ  ََ ِض َواألَرْ , ابِعَِة بَْيَن السََّماِء السَّ : ُم

.السَّابِعَةِ 



مناسبة بين أول السورة وآخرها
اَل }: ، وقوله{َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ }: في أولها

َ يُْحدِ  ، {ُث بَْعدَ ذَِلَك أَْمراً تَْدِري لَعَلَّ اّللَّ
َ قَْد أَحَ }: وآخرها اطَ بُِكّلِ َشْيءٍ َوأَنَّ اّللَّ
 ً [مراصد المطالع للسيوطي.]{ِعْلما



آله وصلى هللا على نبينا محمد وعلى
ثيراً وصحبه أجمعين وسلم تسليماً ك


