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٩مم1باو؛،لأة 

مشروعيةمن الحكمة ما اف—1 —رحمه الشخ فضيلة سل مت 
اللهإل الحلال راأبغضن حديث؛ صحة وما حكمه؟ وما الطلاق؟ 

الطلأق((لا،؟

تحال:اه قال كإ الحائزة، الأمور من الطلاق بقوله: فأجاب 
نمال:وقال لمثِبك<رم، ظلوس آوء هئن ^١ أيه >كوا 

ولانمال: وقال ٢، دإ-صشهل ؤثميح بحأوي ^؛؛٦ ؤألْلل؛يى 
فيةة4رءاممة زهممحأ تنحثق  ٢٠١م 4 ه بجح 

إلازوجته الرجل يْللق أن ينبغي لا ولكن كثثرة، ذلك ل والنصوص 
دينها،ق لضعف أو عشرما، لسوء إما وذلك لذلك، الحاجة دعت إذا 
الأصجاب.من ذللث، غير أو 

موقمحرم، قم ام: أقخمسة إل الطالق العلم أهل م قوقد 
مباح.وقم منة، وقم مكروه، وقم واجب، 

إليه.الحاجة دعت ما فاياح: 

ماجه/وابن ٢(،  ١٧٨برقم)الطلاق/ كراهية ل باب العللاق/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(.٢٠١برقم)٨ معياد/ بن محويد حدثنا باب الطلاق/ كتاب 

١.الآية: )٢(محورةالألأق،
.٢٢٩الأبة: الغرة، محورة )٣( 

)؛(مورةاوقرة،الآية:ا"ّآآ.



ه1وىاثفقع ١٠

حاجة.له ليس ما والكروم! 

تكونحيث الزوجة، حال مراعاة أجل من كان ما والستحب؛ 
الفراق.وأحبت طلبهن التي هي 

منيكون كالذي يالمرأة، إصرار تركه ق كان ما هو والواجس،! 

ينتهيأو الحميدة، العشرة إل يعود أن فإما أشهر؛ أربحة فينفلر المول، 
بالْللاق.

الحيض،حال ق أو فيه، جامعها طهر ل يكون الذي هو والمحرم؛ 
فأو فيه، جامعها طهر ي زوجته يطلق أن للرجل يجوز لا أنه وذللثإ 

وهييهللمها أو فيه، يجامعها لم طهر ق يطلقها ؤإنإ الحيض، حال 
حامل.

طلاقأن العامة بعض ويظن صحيح، واقع الحامل وطلاق 
أهلكلام ولا والمة، الكتاب، ق له أصل لا وهذا يقع، لا الحامل 

افه-.-رحمهم العلم 

الطلاق؛؛؛افه إل الحلال ررأبغض السائل؛ ذكره الذي الحديث وأما 
الموفق.وافه به، يعتد ولا عليه يعتمد لا صحيف، حديح، فانه 

ءاوءإد ءأد 



١١مم1باسللأة 

 Yl_ وراءْ—بلائك— الطلاق —! اف —رحمه الشيح فضيلة مثل
حالاتانتشار واللاحظ اف، إل الحلال أبغض وهو ودوافع، أمجاب 
نس،التي القاط عل الضوء بتسليط تفضلتم فهلا بكثرة، الهللاق 

ْأجورين•النجاة؟ طرق م لطلاق اق 
وقدافه، إل محبوب غير أنه — —لاثلئ، الطلاق بقوله؛ فأجاب 

ءؤؤنَؤهتثوصتعال؛ فقال الرأة، عل بالصبر وتعال سبحانه الله أمر 
قوقال ،، دكثر١ حقأ فيه آقه ومحمل شتثا ؤ ،؟ ٠٠٠٥

عمتأثه ^٤ ي أثثر آزبمو رثس ؤثؤهم بن ُؤللذتي؛►iU الولتن؛ 
يشمخ افَ غ0 رزأآلئلثذ نإذ 0 نجث 

عزمومحن أهله"، إل الرجؤع "وهي الفيئة محن فرق كثف وتأمل 
قوقال تج1ئِه، عمر اقت هأ إن/ ءن الأول؛ ق فقال الهللاق؛ 

الطلاقأن عل يدل وهدا عليئزه، شمخ أية ؛0 ألْلثذ مثأ يإذ ؤ الثاف؛ 
بعدالفرقة من به محصل لما كدللئ، وهو وحل، عز الله إل محبوبا ليس 

ونتشتن،الأولاد فيتفرق أولاد، الزوجتن بير1ا يكون وربإ الألفة، 
ا،لرأة،وأهل الزوج محن للعداوة مببا الهللاق هدا يكون وربجا أفكارهم، 

.١ ٩ الآ؛ةت النساء، سورة ( ١ ) 
الآية:أآأآ-يأآ.البقرة، )آ(سورة 



القممفتاوى  ١٢

الطلاق،نحصل التي المشاكل من ذلك غثر إل والزوج؛ المرأة وض 
التيالقصوى، الضرورة عند إلا يطلق لا أن للامان ينبغي ولهدا 

زوجته.مع البقاء معها يتحمل لا 

أوتراطالقنيءا، زوجته؛ له قالتا إذا يغضسؤ الماس بعض إن ثم 
يميعئم فلمغضب، تهللقني،ا؛ أن ررأتحداك أو! فهللمقني؛،، رحلا كنت، ررإن 

قويا،يكون أن للرجل يبغي والذي للرجل، يبغي لا وهذا بالهللاق، 
تكونوربإ المرأة، من القول مذا يتأثر لا وأن المفس، شديد يكون وأن 

بعدمحيإ تندم ولكنها والفراق، البقاء عندها اوي نقد الماعت لملثإ تق 
ماأو ررطلقني،، قالمت؛ أو بالطلاق زوحتلث، للث، تحدنن، فإذا الميم، أشد 
هدا.من تغضب، ولا تهللقها، ولا فاتركها، ذللثج أشبه 

مناث<اقوى وتكون عللث،، تسهلن قد أنؤا ؤ لنفمن رايت، ؤإذا 

إلوترجع غضها :هدأ حتى الميت من فاحرج الطلاق، لب طق 
مكنتها.

ثميتانوا، وأن العللاق، ق يتعجلوا لا أن للأزواج؛ فنصيحتي 
أيصايتذكر نم طيبة، عشرة من زوجته وبين بينه كان ما ان الأنلتذكر 

إذامنه الماس ينفر وربما هذه، طلق إذا زوجة بجد أن ليس؛السهولة أنه 
ودين•حلق ذا كان ؤإن يزوجونه فلا ويطلق يتزوج رأوه 



١٣ةت1باثطلأى 

حديثفهدا الله(، إل الخلال أبغض الطلاق ررإن السائل! قول وأما 
ق~يعني فيه ما متنه ول صعيف، ولكنه اش. عن يروى صعيف، 

يقتضىا الهللأق<،ر إل الحلال ررأبغض قوله؛ لأن فيه~؛ ما الحديث لمقل 
حلالا؛كان ما افه إل بغيصا كان ولو افه، إل بغيصا الحلال يكون أن 

فالحديثحراما، يكون الأحوال فأقل الله إل بغيصا كان ما كل لأن 
وملم.آله وعل عليه الله صل الني عن يصح لا هذا 

ء!ءء!د ،!ء 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

الحديث،!صحة عن ااده~! ~رحمه الشخ فضيلة سئل س٣.' 
الهللأقا<؟اطه إل الحلال ررأبغض 

لكنصعيما، بل بصحيح، ليس الحديث، هدا بقوله! فأحامسج 
علبالصر تعال افه أمر وقد الأول، حلاف أنه ثلث،— ~لأ الطلاق 

ؤؤنَئهشوهنوتعال! تبارك افه فقال السنة؛ ق حاء وكدلاثإ المرأة، 
إمارةوهده ا، مح:فثيرا ح؛رأ فيه أش ومحمل فتقا ذكرهوأ آ0 فعمكآ 

وقكره؛ ما منها كره ولو المرأة عل يصير أن ان الأنعل ينض أنه إل 

ماجه/وابن ٢(،  ١٧)برقم الطلاق/ كراهة ق باب الهللاق/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
٢(.٠ ١ )٨ برقم معيد/ بن سويد حدثنا باب الطلاق/ كتاب 

الآ؛ة:ها.الماء، سورة )٢( 



هت1وىادمم

رصيحلما منها كرم ررإن يبغضها لا أي مؤمنها< موس مزك ررلأ السّنة! 
٢.آخم<<ر حالما منها 

الليةالحاجة عند إلا يهللق لا أن ان للأنفينبغي هدا وعل 
الزوج،س لتضررها الطلاق هي مالت إذا وكذلك الضرورة، أو 
يوافقهاأن الزوج إل يبني فإنه الأسباب؛ س ذلك، أشبه أوما تاذتبما، أو 

لكنيسير، لسبب العللاق تطلسؤ ص النساء س كان ؤإن طلبها، عل 
ندماندمت، العللاق وقع فإذا أجلمه، ص العللاق تطلب، الغض_، عند 

بعدذللئ، يكون وقل المراجعة، منه تطيبإ زوجها إل ورجعتا عفليتإ، 

امتجابةالزوج فيطلق الثالثة؛ الطلقة هي تكون فقد الإمكان، فواُت، 
ومنها.منه الندم محصل ثم الزوجة، لرغبة 

نصيحتن؛أوجه أن أود الناسبة بميم وإي 

إذاالزوجة أنلأيسرعفيإجابة الروج:وهي إل الأول النصيحة 
قدمها،يتجاوز لا وتمرها عقل، ناقصة المرأة لأن الهللاق؛ طلبح، 

وير،إذا عقلها ندما تندم ثم غفب، حال ق العللاق تهللب فقد 
بجبها-لا أي - وليمنعها نفلنا، وأبعد صدوا منها أومع الزوج فلثكن 

أخرى،مرة يرجع ثم الثستا س فليخرج عليه صيفت، ؤإذا سألتا، ما 

ا٦ )٩ برقم بالماء/ الوصية باب الرصاع/ كتاب مسلم/ واه رأ 





الفقعفتاوى  ١٦

انساهل نالأثل: كا الأم أن الواقع بمدك: فأجاب 
طلمهاؤإذا سبب، أدنى عند زوجته يطلق الإنسان وكون بالهللاق، 

وصمحرجا، محي لعله أعتا:م عل ويجلس العناء أبواب ليقؤع ذهب 
أثكؤ ااؤوس تعال! اممه قال محرجا، له يجعل لا افه فإن اممه يتق ب ْن 

عنألتهم ينزهوا أن الرجال عل والواجب ، محتبماه له' بجعل 
عندالرجيم الشيطان من باض يستعيدوا وأن يصبروا، وأن العللاق، 

العواقب.ق ينفلروا وأن الغضب، حلول 

مسألةق كذلك تباونوا الطلاق مسالة ق ماونوا الماس أن وكا 
ارعليقول! محبب أدنى عند منهم كمر فصار الهللاق؛ ق الممتن 

كذافعلت )ران أو كذا« لأفعلن اظلاق ررعل أو كذا«، أفعل لا الطلاق 
طالق((،فزوجتي مائدق تاكل حتى نمرح لآ ررإن أو طالقءا، فزوجتي 

للإنسانليس المي المافهة بالأشياء الطلاق تعليق من ذلك أشبه ون 
يهللونذهبوا الحنث ق وقعوا إذا ثم إليها، للضرورة حاجة فيها 

هذامن محرجا لهم يجدون لعلهم يالومم وجه، كل من الحناء 
هيا.المبالاة وعدم اف، بشرائع الهاون بسبب هذا وكل الضيق، 

يقولون!ربإ المهولة بزه يطلمون الذين هؤلاء أن والعجب 

(أ.الآية:)ا(-ورةالطلأق،



١٧الطلاق ه1و( 

إليها،،؛الوصول من عظيمة مشقة بعد إلا الزوجة هذه عل نحصل رال؛ 
وإمايزوجرمم، فلا يردومم الماس لكون ؤإما بالمهر، لإعناتيم إما 

يقولأن عليه الأشياء أهون من تحد هذا ومع الأمباب، س ذلالث.ا لغر 
ررأنتطالقآا.لها: 

لالممتن ل ولا الطلاق، ق يتسرعوا لا أن لإحواف نمبحتي 
النيقال كإ غضبهم، تغلب وقوة عزم عندهم يكون وأن العللاق؛ 

عنده نفيمللث، الذي الشديد إنإ بالصرعة، الشديد ررليس .؛ 
((رازالغضت 

؛!؛ه أو 

ومتنسه حصل رحل عن افه-: -رحمه الشخ فضيلة مئل سه: 
وقصدهبيدها، أمرها بأن لزوجته رّالة كتب ئم حلاف، روحته 

فهلراجعها منة وبعد ومزقها، الورقة هذه يرسل ب ولكنه العللاق، 
صحيح؟فعاله 

الأخأوجه أن أود السؤال هذا عل أجيب أن قيل بقوله: فأجاب 
الذيالهين؛ بالأمر ليس الهللاق أمر أن إل إخواننا؛ من وغره السائل 

لم/وم(، ٦١ ١٤برقم)الغضب/ من الخدر باب الأدب/ كتاب اJخارؤإ/ روا0 
١(.٠  Yn)(٠v برقم)٩ الغضب/ محي نفسه بملك ُن قفل باب والصلة/ ابر كاب 



اصفتاوى  ١٨

كونأن الزوج حق ق المثرؤع وأن انفعال، بأدنى أو بالخلمة محصل 
عمالطلاق، ق يتمئ وألا لغضه، مالكا لغيهله، كاغلتأ ه، نفعل قادرا 

الزوجةأن وليعلم وزوجته. هو يندم ثم الطلاق ق يتسرع إنسان من 
رأست،راما ث قال أنه الّكا م، ثبت وقد امرأة؛ لأنبا ودين عقل ناقصة 

إحداكن<،لمن الحازم الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات من 
ناتجتصرفها لأن الندم؛ مريعة لكنها الانفعال، مريحة والزوجة 

محلاالنمو، حنث من المرأة طيعة هي وهذه ودينها، عقلها ل نقصان عن 
وهورجل، لأنه ائل؛ المهده مثل ي زوجته علميه تمليه ما إل الرجل ينقاد 

عوانهن ررإنإ اء؛ النعن . الّ؛ي، قال وقد المرأة، عل القوام 
وصفق تعال قال كإ لها، المالك فهو الأسيرات، بمنزلة أي ، عندكم،ار 

محعألا عليه محإن كيلك كان ؤإذا \يم إنَ\ تثثا وأنتا الزوج 
المشاكلؤيحالج حكها، تصرمحا وليتصرف تصرفها؛ وسوء غضبها، لثورة 
يصرف.كيف يحرف المزمن العاقل والرجل أحسن، هي بالتي 

لم/وم•٣(، )٤ برقم الصوم/ الحائض ترك باب الحيض/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
٨(.٠ و) ( )٩٧برقم الطاعات/ بنقص الإبان نقصان بيان باب الإبان/ كتاب 

الرضاع/أبواب داود/ وأبو (، ٢٠٦٩٥برقم)( ٣٠افد)؛م/ههآ-. ق أحمد رواه )٢( 
بابالنكاح/ كتاب ماجه/ وابن (، ١١ ٦٣)برقم زوجها/ عل الرأه حق ل جاء ما باب 
١(. ٨٥برقم)١ الزوج/ عل الرأة حق 

.٢ ٥ ت الأية يوسم،، محورة )٣( 



١٩ه1ب،الطلأة 

بوقؤعتمح حال ل الرأة هل فلينظر؛ طالق أن الإنسان أراد ؤإذا 
لا؟ائلأقعالهاأم 

تكونأن هي• فيها الزوجة عل الهللاق إيقاع يمكن التي والحال 
فلاحائقا كانك فان فيه، محامعها لر ؤلهزا طاما تكون أن أو حاملا، 

إذاأما يطلمها، فلا فيه حامعها قد محلهرا ءلاما كانت ؤإن يهللقها، 
الاحلاقا الحامل؛ طلاق ؤيقع فليطالئها، طلاقها وأراد حاملا كانت 
طلاقها.يقع لا الحامل أن يظنون الذين العامة، من كثم يفهمه 

يهللمها،من يوكل وأن بنفسه، الزوجة يهللق أن للأنسان ومحور 
لها!يقول أن التوكيل صغ ومن غرها، وكل أو هم،، وكلها مواء 

وطلشت،ذلك، وقباJت، بيدك«، ررأمرك لها! قال فإذا بيدك(ا، ررأمرك 
عنه؛عدل ثم القول، هدا يبلغها وإ ذللث، قال إذا أما طلقت،؛ نفها 

تبلغأن قبل فسخها إنه ثم الموكل، تبلغ ب وكالة لأنها طلاق؛ لا فإنه 
حرج،قلبلثج ق كن ولا أهللف،، عل فاطمئن هدا وعل الموكل؛ 

الطلاق.عليها يقع ول؛ زوجتلثج، والزوجة 
ءوءو ص- 



هاوىالهق4 ٢٠

الرحمالرحمن اف بم 
اشنحفظه الشمن ص\إح بن محمد الشخ/ مإحة 
وبعد!و؛رلكت4، اف ورحمة عليكم الملام 

وبرفقها. .. مطلقته. لحضوره وحضرت . الطلق... لدى حضر فقد 
الهللقوبزال اه،  ٤١٧/!/YUى رقم..... بالإقامة والدئ..... 

١هذقال:٤ ١ ٩ ١; ٠ ; ٢٩و رقم.... الرفق بالصك الدكور ءللأق4 عن 
لها!فقلت بيش يدخل آخر شخصا بأن شخص أخثرق ا؛! الأول ررالطلقة 

طالق((.)رأنت 

زوجةهأخ؛رتني الأقارب أحد لزولج زوجي لهت ررالثانيةاء! وأما 
فكلمتهاآخر، شخص ْع الهمح من حرجت قد زوجتك بأن أحي• 
طالق((.ر)أنت لها! فقلت أهلها، عند هاتما 

للمتشفىوحروجها بيتي عل الهاتمية الكاتات فلكثرة ررالثالثةاا! 
طالق«.ررأك لها! قالت، كثبمرا 

الشهرية،الدورة عليها كانت الهللقات أحد بأن الزوجة وأفادت 
واللام.نحفثلكم وافه إفتائهم، بامل نحدد؛ ولر 

وصادقتهالحإع، أتحاء جملت الثانية(( ررامملقة بأن الطلق وأفاد 
ذلك،.عل الزوجة 

القاض....الزوج؛...الزوجة....



Luالأى ممJ٢١ا

الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته,الله ورحمة السلام وعالي^كم 
ماصح ~إن المرأة هده ق له حم ولا القضية، هده ق ل نظر لا 

منها.حوا عاليه نحلم، أن افه وعسى عنها-، ذكر 
العتيمينصالح بن محمد 

١٤٢٠/٥/٢٣Jه

ءوأو أو 



ه1وىاص ٢٢

ةرسال

وبعدتوبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 
صكومعهم • • • المدعوة. مطلقته وحضرلتامعه المدعو.... فقدحضر 

أبوالزوجة.معهإ وحضر متفرقات، كللمقات ثلايث، فيه فرض طلاق، 

طرقآحر شخصا أن أحثره ما شخصا أن حصل إنه الزيج؛ قال 
البايج،له أقع لر ولكني الباب، طرق صغير طفل وهناك أهللث،، عل 

لها!فقلت، ا شيبي. غضتا غضبان كشت، لكي ذلك، عل بافه وحلفت، 
قالت،تحالها عن ويوالها زوجها، صدئت، الزوجة وسوال طالق٠٠، ررأنت، 

حائض®.أتيا عالم عندي يكن ررلر قال؛ الرؤج ويوال حائصا، كانت، 
حفلق زوجتي كاتتخ الزوج؛ قال أشهر، بعدة الأود بعد الئانتة 

الحفلمن حرجت، زوجتي أن أخي زوجة أمحرم ذلك وبعد رفاق، 
واتصالت،شديدا، غضتا غضسمح، دلك، فعند لها، محرما ليس خهس شح 

طالق®.ررأنت، لها؛ وقلت، بزوجتي؛الهاتف، 
الحفلق أنا بل صحح، غير الكلام ررهدا قالت،؛ الزوجة وسنال 

طالق®.ررأنت، ل؛الهاتف،؛ قال فنعم الطلاق عن أما انتهى؛'، أن إل 
طهرجامعهاحال ق رركانت، قالتتج؛ القللاق وقت، حالها عن وبسؤالها 

ولالية.حاملا وليست، زوجها وصدقها زوجها"، فيه 







٢٥مم1بالطلأة 

الرحيمالرحمن الله بم 
القهسلمه العسهان صابح ين محمد السيخ/ سإحه 

ويعد؛وبركاته اض ورحمة عليكم الملام 
هدالصادر١ ٤ ٢ ٠ / ١ ٣; و رنم..... الطلاق صك من صورة يرفقه 

ومهلكهالهللق إفادة أيصا وبرفقه والأنكحة..... الضإن محكمة من 
افه.حفظكم إفتاءهما، نأمل الرحؤع، ل رهمة ولهإ طلائها، صفة عن 

وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام 
٠٠٠ب..والأنكحة اضان محكمة قاض 

الرحيمالرحمن الله بم 
وبركاته.اممه ورحمة الملام وعليكم 

لنظر فلا موجه؛ حطاب أنه ويبدو يوقع، ب المحضر لأن نفلنا 
يم.وجه عل الحضر يعاد حتى لك، ذل 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام ويرصى، بحب لما الله وقفكم 
الؤثيمينالصالح محمد كته/ 



الصفتاوى  ٢٦

الرحيمالرحمن اش بم 
اطهملمه العسمين صالح بن محمد الشخ/ سإحة 
وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 

y/٩ ق رقم•.... الطلاق صك من صورة برفقه 
الطلقإفادة أيصا وبرفقه والأنكحة.....، الضإن محكمة من الصادر 

حبأعلاه، إليه والمشار بالصالثج، الذكر طلاقه صفة عن ومطالقته 
نحففلكم.وافه إفتائهإ، بأمل والإرشاد....، الدعوة مركر لدى إفادمحبمم 

وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام 
والأنكحة؛.....الضإن محكمة قاصي 

الرحيمالرحمن اطه م ب
وبركاته.اطه ورحمة السلام وعاو\كم 

موقع،ولا مؤرخ، غر كتابكم الرفق الكتوب الحضر لأن نفلنا 
المسالةتتم حتى فيها الفتوى عن أتوقف فإق باصل، وليس صورة وأنه 
اطه،وفمكم الدعوة، مركز لدى حديد محضر أوتكتب، ها، أصولعل 

وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام 
العثيمينالصالح محمل كتبه/ 



٢٧ه1بالطلأة 

كموالد له ابن عن اهوه~! ~رحمه الشخ فضيلة مسل • سا" 
أنللابن وهل نصيحتكم؟ فا الصلاة، عن ومتكامل يالهللاق، التلفظ 
وحالق؟دين ذات لكوما بالمال والدته نحص 

وسالم!آله وعل عليه افه صل الني رجل سأل بقوله؛ فأجاب 
ثمقيل! ررأماك<، قال؛ صحابي؟ أو صحبتي بحن الناس أحق من 

ررتمقال! _؟ ثم قيل: ررس«. قال: _؟ ثم قيل: ررنم«. قال: _؟ 
أ؛وك«را،فياكالثة،أوالرابعة.

فالمقدممحتاجا؛ الأب وكان محاجة، الأم كانت فإذا هدا؛ وعل 
إليصل ولر به، امتاثر شيئا أبيالئ، إل أرملت إذا كنت فإذا الأم، حاجة 

قمعة لديك كان ؤإذا حرج، ولا أملث،، إل فأرمل ميء؛ منه أملن، 
أنذللث، من محرا ولكن البر، من ذللث، فإن حميعا؛ إليها فأرسل المال 

وأمرهوجل، عز افه من ونحويفه النصيحة، هدية: أبيلشا إل ترسل 
قوأبوك أبيك، إل مديه ما خر ذللث، لأن وتعال؛ سبحانه اممه بتقوى 

الفحشاءعن تنهى الصلاة فإن بالصلاة، ماونه ل حهلر عل الحقيقة 
بعمودأحل فقد الإنسان ما أحل ؤإذا الدين، عمود وهي والنكر، 

المنكر.الفحشاء عن نا0 لديه يكن ب الإنسان ما أحل ؤإذا الدين، 
يرقمبه/ أحق وأنبمإ الوالدين بر باب والاداب/ والصلة الر كتاب مسلم/ رواه )١( 

(٢٥٤٨.)



المفتاوى  ٢٨

طلقإذا لأنه الكبرى؛ المشاكل من الهللاق بألفاظ تساهله إن ثم 
الطلاق،وقؤع من مانع يوحد لآ إذا تطلق امرأته فان بنية"" ~أى بعقيدة 

غبره،زوجا تنكح حتى له تحل لا الثالثة ق قاما مرت؛ن طلقت ؤإذا 
حرامامحرجا يْلا لا حتى المسالة، هده ق عليه المحبؤة تؤكد أن فعليك 

ويرصى.محبا لما الحميع اض وفق يدري، لا وهو عليه 
هه ثو 

 !U_ الأزولجمن كشرا نرى اف~؛ ~رحمه الشيخ فضيلة مثل
حيقد؟طلاههم حكم فا الأمباب، لأتفه الطلاق ل ارعون ي

ولكن^٤، ١١مقتضى عل جاء إذا واقع طلاقهم بقوله؛ فاجاب 
مذمومذللث، لأن الطلاق؛ ق التعجل بعدم السفهاء هؤلاء ننمح 

ماوكشرا الندم، يورث، لأنه وذللث، لحاجة، إلا مكروه والطلاق عا؛ رث 
يتفتومم!للعلعاع فيأتون بالهللاق، تعجل من إل والندم الحزن مع 

حصلواالتي الضائقة هد0 من ليتخلصوا وكداءا؛ كدا ق طلصت^ ررأنا 
أنفسهم.بفعل عليها 

رجلجاء فقد الغضب،، عند لنفسه مالكا يكون أن ينبغى والإنسان 

لاتغضب،ا، ١١قال.' أوصني، ت وقال وسلم آله وعل عليه الله صل النك، إل 





ه1وىالههه ٣٠

علعدهك ثللمئى آلسآء ءلكثتِ ^١ ألبن ؤكآها تعال؛ لقوله 
فيه،يجامعها ل؛ طهر ل أو حامل، وهي يطلقها أن لعدما المرأة وطلاق 

حرام.فدلك فيه؛ جامعها طهر أوق حائض، وهي طلقها فان 
يفعلا الخامل طلاق ارأن العوام! من كشر عند اشتهر ا وم

العلمإء،يقع الحامل طلاق بل صحيح؛ غير فهو يصح®؛ ولا 
إداال؛ق تعال؛ ه قولذلك ودليل جاع، بعد كان وإن حتى 

بمصأف لبملهن آ'لأهماؤا ؤمحأؤ4ت قوله؛ إل •••4 محللمهى ألسآء طقثر 
افهرصي عمر ابن حدبث، ق الروايات، بعض ق ولأن ا خمنهنه١ 

أوحاملألطاما يهلالقها أن ق عنهإ 

يشقالمرأة رأى إذا للرجل يبغي أنه الطلاق؛ مألة ل إصافة ول 
اللهوعد بأن يؤمن وأن عيها، يوسع وأن يطلقها، أن معه العيس عليها 
سعتهء4؛؛،،من صقلا أثم ش ينمرهأ وإن ؤ تعال؛ قال فقد حق، 

،أحيهءلعون ق العيد كان ما العيد عون ق رروافه الّكا وقال 

.١ ١^; الطلاق، محورة )١( 
ا-ة.الآات:)؛(ّورةالألأق،

برءم)ايةا()ه(.بغيررصاها/ الخائض طلاق تحريم باب الطلاق/ كتاب لم/ مرواه )٣( 
.١٣٠)؛(ّورةاواء،الآية: 

(.٢٦ ٩٩رقم)القران/ تلاوة عل الاحملع قفل باب الذكروالدعاء/ كتاب، لم/ مرواه )٥( 



٣١مم1باوطلأة 

زوجتهأن رأى إذا باض"، ِوالعياذ الأزواج بعض يفعله ما عكس وهدا 
أمبابمن هدا فإن عليها؛ ويضيق يضارها، ذهب معه العيس تطيق لا 

،ده((ر افه صار صار ررمن الثي لقول يضر؛ وأن عليه الله تضيق 
رللأصررولأصرار((رُوملهه:

0؛؛؛ ءا؛- 

جعلل الحكمة ما —! افه —رحمه الشخ فضيلة مثل سهت 
وماسبب؟ دون زوجته طلق فيمن الحكم وما الرؤج؟ بيد الطلاق 

أباب؟بلا الطلاق طلب اض الزوجة حكم 
العدلهو فانه الزوج بيد الطلاق كون أما بقوله؛ فأجاب 

هويكون أن فيجب الكاح، عقدة بيده الذي هو الزوج لأن والحكمة؛ 
تعال;قال كإ ارأْ، عل قائم الزوج ولأن العقدة، يردْ حل بيدْ الذي 

ؤإذا؛، ه؛ بمض و بمثهثر ١؛^ يمحل بما ألسثثل عز يزمومى ^١١^٠١١، 
ولأنالصحح؛ الطر مقتضى هذا بيده؛ الأمر صار القائم هو كان 
أبوابالأقضية/ كتاب داود/ وأبو (، ١٥٧٥٥بريم)( ٣٤/ yoاك)ق أحمد رواْ )١( 

يضرما حقه ق بى من باب الأحكام/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٦٣٥)برقم القضاء/ من 
؛رةم)«؛ا<ا(.الموالملة/ كتاب يرنم)آإآآآ(،والترءاني/ بجارء/ 

منباب الأحكام/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٦٥)برقم ، ٥٥)م/ ني المj، أحمد رواه )٢( 
(.٢٣٤١)برقم يجاره/ يفر ما حقه ل بني 

.٢٤)٣(مورةالنماء،الأة: 



ه1وىالهق4 ٣٢

الطلاقعل مدم نحده فلا نفلنا؛ وأبعد المرأة، من عقلا أكمل الروج 
الزوجةلكانت الزوجة بيد كان لو لكن منه، لابد أنه رأى حيث إلا 

الناسمن شخص يعجبها فربإ عاطفة، وأمممع نفلرا وأقصر عقلا أقل 
علفقدمته صورته، أعجبها من رأت لأما زوجها؛ فممللق فتذهب 
الحكمهده 3كن الأن، تحضرق( لا أحرى حكم وهناك أ زوجها! 
الزوج.بيد الطلاق لحعل الحكم أعفلم من هي ذكرما التي اكلأيث، 

فانسبب— بغير زوجته طلق فيمن الحكم ~وهي• الثانية الفقر أما 
أنهأي الخمسة؛ الأحكام فيه نحرى الهللاق إن يقولون! العلم أهل 

ويكونمكروها، ؤيكون مستحتا، ؤيكون حراما، ؤيكون واجتا، يكون 
قيدحل لأنه وذلك فيه، مرغوب غير الهللاق أن فالأصل مباحا؛ 
يالهللاقمحصل ربإ ولأنه إليه، ودعا الثممع فيه رغب الذي النكاح 
حذامحصل فانه الزوج؛ من أولاد ذات المرأة لوكاك كإ كثيرة، مقار 

دعتؤإذا أيصا، هدا عن تنتح الي والمشاكل الأمرة، تفرق الهللاق 
فحينئذالزوحبن—؛ بين بسعادة العيش من التمكن —لعدم إليه الحاجة 
هدهق مباحا— كونه —أعنى وجل عز اطه نعمة من وهو مباحا، يكون 

الالنيا،علميهم لتنكوت وعناء شقاء حياة ق الزوجان لوبقي لأنه الحال؛ 
مباحا.كان إليه الحاجة دعت إذا أنه اطه نعمة من ولكن 



٣٣ه1باثطلأة 

رأس،هناك يكون أن إلا حرام؛ فانه الطلاق! الروحة موال وأما 
أنعجزت أو اهلق، ناقص أو الدين، ناقص الزوج يكون أن مثل• 
ذلك،فعلت، كإ الهللاق، تسال أن بأس لا فحينئد معه؛ الصر تهليق 
النيإل جاءت حنن عنهإ افه رصي شإس بن قيس بن ثابت زوجة 
ولاخلق ق عليه أءش_ا لا قيس بن ثابت اف! رمول رريا قالت،! فه 

حقتكفر أن تحشى أنبما تريد الإملأم،،، ق الكفر أكره ولكنني دين، 
النيلها فقال المفارقة، فْللست، بحقه؛ تقوم فلا الإسلام، ق زوجها 

قالت،!مهنا إياها أعطاها قد وكان حديقته؟« علميه ررأتردين 
وطلقهاالحديقة، رراقيل عنه! اممه رصي ئايت، لزوجها فقال ررنعم،<، 

ازوجهسألته امرأة ررأيإ .! الّك، م، الحديث وق ا، تْلليقة؛ال 
الحديث،وهدا ٢، ر ا( الحنة رائحة عليها فحرام بأس ما غير من الطلاق 

الدنوبؤ؛كبائر من يقتضيه! سسيإ غير من العللاق موالها أن عل يدل 
الوعيد.فيه جاء لأنه 

(.٥٢٧٣)برنم فيه/ الطلاق وكيف الخلع باب الهللاق/ كتاب البخاري/ رواه ( ١ ) 
قباب اممدق/ كتاب داود/ وأبو (، ٢٢٣٧٩)برقم ، ٦٢/ ٣٧افني ي أخمد رواْ )٢( 

برقمللمرأة/ الخلع كراهية باب اظلاق/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٢٢٦)برقم الخلع/ 
برنمالمختلعات/ ز حاء ما باب واللعان/ العللاق أبواب والترمذي/ (، ٢٠٠٥)
(١١٨٧.)



هنإوىالفقع ٣٤

بعضصدرت ادإه~ت —رخمه الشخ فضيلة سئل ت ١ _* 
توجيهكم؟فإ الرأة، بيد الطلاق يكون بأن 

بيديكون طلاق ررإن قالت ْن أما لهدا! توجيهنا بقوله! فأجاب 
للقرآنمعارصى وهو يصحح، وليس بصواب، ليس فهذا المرأة؛؛؛ 

ثكصث^١ ه وجل؛ عز اممه يقول القرآن ففي الكريم؛ 
منطقشؤئن وإن ؤ وجل؛ عز الله ويقول ، ئر آلتيتنت 

مضتم'هرآا،نا همش هميبمه ثن ربمثز وهد ثئوص آن هز 
،، ١٠٤ث1لممزس ألسا؛ ككثل ^١ ^ ١١جؤ( وجز! عز الإه ويقول 
\سثمحتثز مثا ١لسثاء عق مآموث ؤأللآج١لا وجل؛ عز اممه ويقول 
لمنالطلاق ءإنإ المي.! عن الحديث، ق وجاء ا، ^١ سن ؤ بمتثين 

أنأعني؛ السلم؛ن، إخميع حلاف أظن~ ~فيا وهذا ،• بالساقا؛ر أحذ 
المرأة,بيد الهللاق يكون 

لوترىناقصن، وعقل مريعة عاطفة ذات المرأة العقلية! الناحية ومن 

.٤٩الأية: الأحزاب، )١(سورة 
الآة;لأ"؛آ.البقرة، )آآ(سورة 

١.الأية: الطلاق، سورة )٣( 
البقرة،الآية:؛ّ؛.)؛(سورة 

٢(.٠ ٨ ١ ر برمم العبد/ طلاق باب الطلاق/ كتاب ماجه/ ابن رواه )٥( 



 ^_Lu؛S٣٥

باث،طلامحا بالثلاث، تهللق وقت ييئ فإنما زوجها من أحمل رجلا 
إليهاالرجل يسيء ولو الحميل، الرجل هدا ترجو لأنما فته؛ رجعة لا 

الحقائقوقلب غريب، الرأي وهدا بالثلاث، تهللق إساءة أدنى 
الزوجعل اشارهلته-ا شروطا هناك أن فرض لو نعم، ياش~؛ "والعياذ 

محبمبلا فمحا، مه نثل طلاقا، نمه ولا الفخ، فلها ؟؛ا يم، ولم 
العللاق.عدد به ينقص ولا العللاق، من 

؛!؛-ه ه 

تشرطالزولح عقد ق اش~ت "رحمه الشيخ فضيلة مثل ! ١ 
نفسهافتهللق لها، الهللاق أمر يكون وأن ييدها، العصمة تكون أن المرأة 
الرؤجلورصي العقد حكم فإ شاءت؛ متى 

محسالكن صحيح؛ غثر والشرط صحيح، العقد ث يقوله فأجاب 
.صحيح٠٠غثر شرط لاهيا يقول! أن يعقد أن قبل لأالاذون،، العاقد عل 

المقامل يهلس، ل؛ ررإذا له! لوقالت، أحرى، ممالة ل الخيار لها لكن 
الخيارء(.فل يبني كإ أخلاقلث، تكن ب ررإذا أو: الخيار(( فل ١^، محي 

إنهيقول! من الحياء فمن ياء، العلفيها احتلم، المالة وهده 

منومنهم الله• رحمه محمية ابن الإسلام شخ احتيار وهدا به، بأس لا 
واحدة،مرة زوجها لويتتهرها بعيدة، قريبة المرأة لأن يصح؛ لا يقول: 



هااوىالفق4 ٣٦

إحداهنإل أحنت لو تتحمل، ولا تصثرا ولا نفسي، أختار قالت• 
نأكنقهل، خيرا أر ل؛ قالت؛ واحدة إساءة منك وحصلت كله، الدهر 

ولمشزطهالعقد، يناي لا شرط لأنه به؛ بأس لا قال• الإسلام شيح 
مابه توفوا أن الشروط أحق ررإن الك، قال وقد صحح، غرض 

آ.الفروج'؛أ به اتحللتم 

الإسلاميةالشريعة ق هل اش~! ~رحه الشخ فضيلة ّئل ؛ ١ س؟ 
زوجها؟تطلق الرأة أن 

الرحل،تطلق المرأة أن الإسلامية الشريعة ق ليس ت بقوله يأجابف 
Wb  ممثث^١ ءَانء' َ ق>قوا المرأة: يطلق الذي هو الرجل

ثةئ\قؤ:ثاقاجممحياصوص4م،ؤص 
بيدوليس الرحال، بيد فالهللاق آ،  oUءؤ قال؛ أن إل إإ-صثنه 

مرطكفوات سبه، وحد إذا المخ بيدها يكون المرأة أن إلا النساء، 
تهنالبأن لها محق فانه الحائزة—؛ الشروط من —وهو لنفسها استرؤلته 

برقمالمكاح/ عقدة عند المهر ل الشروط باب الشروط/ كتاب البخاري/ رواه ( ١ ) 
(.١٤١٨برقم)الكاح/ ق بالشروط الوظء باب كتابالكاح/ الم/ )اأِاآ(،وم

رآ(سورةالأحزاب،الآ؛ة:ا،ة.
المرة،مورة )٣( 





الفق4فتاوى  ٣٨

ممرارأيت وقد خطأ، هدا فإن الناس؛ معظم يعرفه لا قد الذي قلمه 
وأقرفلأن، بن فلأن وأنا أقول، يكتب! فتجده هذا، يفعلون لناس اس 

لوهذا يوقع؛ ثم فلانة، زوجتي طلقت قد بأنر شرعا، المعتثرة بحال 
أنومنها! هامة، اثل معليه يرتب، الأمر فإن ممر، تقصثر فته الحقيقة 

أنتتمكن لا فإما الوثيقة؛ هذه مثل إلا وثيقة عندها يكن ب إذا المرأة 
فلابدزوجته يْللق أن يريد أحدا أن حصل فإذا الوثيقة، حذه تتزوج 

يأق!ما يتتع أن 
حاملاكانت فإن حامل؟ أم طاهر أم حائض هي شل ينفلر أولا! 

أنفله يومه ق جامعها قد كان لو وحتى عليها، الطلاق يقع أن فيصح 
يقعلا الحامل إن يقولون! العامة، يفهمه ما لبعض خلايا يطلقها؛ 

كاتإذا والمهأ! القول؟! حذا أتوا أين ص أدرى ولا طلاق، عليها 
يومه.س جامعها قد ولوكان به بأس لا طلاقها فإن حاملا المرأة 

وهويطلقها، أن محوز لا فإنه حائض؛ وهي حاملا تكن لر إذا يانيا! 
اضرصي عمر ابن أن له ذكر حن س رمول تغيفل وقد عليه، حرام 
ءداألخق ؤ-قأبج يقول؛ تعال اض لأن ،؛ حادص١ وهي زوجته طلق عنيا 

لم/وم(، ٤٩٠)٨ برنم )١(/ باب الطلاق/ محورة الضر/ كتاب البخاري/ رواه 
برءم)اَا؛ا()؛(.الخائض/ طلاق تحريم باب الخلاق/ مماب 



٣٩ه1بالطلأة 

يكنلم الحيض ل محللمها ومن ،، ئثلوس ألتك ،لمثن 
لزوما.طالقها 

العلهرهدا ق جامعها هل فثفلر؛ حامل، غير طاما كانت إن ثالثا! 
حتىيطلمها أن له محل لا فانه جامعها قد كان فان محامحها؟ لر أم 

طلاقه.له محل فانه الهلهر هدا ق محامعها لمآ كان ؤإن تطهر، ثم محيض 
الطهرق ولا الحيض، حال المرأة تهللق أن محوز لا أنه والحاصل؛ 

الطهروق الحمل، حال ق تطلق أن ويجوز زوجها؛ فيه جامعها الذي 
مه.يجامعها لر الذي 

الحالنهات؛ن ففي، فيه، جامعها وطهر حيض، حالألتا! أربع فهذه 
هاتتنفمي حمل، أو فيه، يجامعها ل؛ وطهر الزوج، يطلقها أن يجوز لا 

بذلكترصي أن لعللاقه يشترط ولا الزؤج؛ يهللمها أن يجوز الحالن، 
الطلاق.عتو إليه ينظر أن محس، ما فهذا المرأة، 

يكتببأن وذللث، شرعي، باثبات الطلاق يكون أن محس، ثانيا! 
معروف،وبخهل اثنيح،، بشهادة فيكون بوثيقة! كتبه ؤإذا طلاقه، الرجل 

بتصدمهيوثق من قبل أومن مثلا، الحكمة قبل ~من مصدق أوبخهل 
معروفةغير هكذا ورقة يرمل أن أما أيصا~؛ بتصديقه يعرف تمن 

.١ الآيةت الطلاق،، سورة )١( 



الفقعحاوي  ٤٠

لمطلاق هدا وتقول! الطلاق، تتم قد الرأة فإن موثقة؛ ولا الخهل 
أنهذلك، معنى وليس والمحاصمة، المحاكمة إل تلجئه وحينئذ شتا، 

وقعوثيقة بدون ان الأنطالقها لو لا، الوثيقة؛ -هده إلا الطلاق يقع لا 
حتىالزوجة بيد الهللاق وثيقة تكون أن هدا من نريد لكن الطلاق، 

طلاق-ها تثبت، وثيقة ليتها صار تتزوج! أن وأراديت، العدة نمت، إذا 
الأول.زوجها 

؛إت-إ؛- ء. 

والنهقة حيث، من افه-! -رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ سة 
امة.انالمألة 

لرالمرأة تكون قد قلت،—! —كإ الفقه حيت، من يقوله! فأحاب، 
الشالورقة عن أدري لا وأنا طلاق، وثيقة ترها ول؛ الورقة تهده تقتنع 
أنهيثبت، أن فإما محاكمة، من فلابد هدا وعل الرجل، هدا -ها بعث، 
لهانفقة لا فإنه ثبت، ؤإذا الورقة، هده فيه كتس، الدي اكاريح ق طلق 

حتىعليه كان ما عل الكاح يبقى وحينئد يثبت،، لا أن ؤإما عليه، 
فيه.الأمر وجه يتبين، 

ءوأو. 



٤١ممابال،،لأة 

لالطلاق يع هل افه—ت —رحمه الشخ فضيلة مسل ت ١ سء 
الطلق؟يأثم وهل الحيض؟ حال أوق فيه جامع الذي الطهر 

علالأربعة— المذاهب —ومنهم العلم أهل جهور بقوله' فأجاب 
فيه،إيقاعه الحرم الوقت هذا ق كان ولو حتى يقع؛ الطلاق أن 

الطلاقيقع لا إنه وقال! فيه، افه رحمه تيمية ابن الإسلام شيح وخالف، 
وذلكالحال، هذا ق يقع لا أنه الصواب! هو واختياره الحال، ذه هق 

عملاعمل ررمن ه! البي قال وقد ورسوله.، اش أمر خلاف لأنه 
رد((فهو أمرنا عليه ليس 

الذيولكن حدا، طويل كلام المألة هذه ق العلم ولأهل 
عمرابن حديث، ألفافل بعض ومن العامة، الشريعة قواعد من لما تبثن 

محزم؟وهو يقع وكيف، يقع، لا الطلاق أن أبيه—! وعن عنه اف ~رصى 
إذاأثره عليه يترتب وألا يكون، ألا إلا منه تعال اممه يريد لا والمحزم 

الصحةفيه يكون تما كان ؤإذا والفساد، الصحة فيه يكون مما كان 

الصلاةتصح لا كإ وهومحرم، صحيحا يقع أن يمكن لا فانه والفساد؛ 
يومق أيصا الصيام يصح لا وكإ ذلك،؛ أشبه وما الهي، وقايت، أق 

برقممردود/ فالملح حور عل اصطلحوا إذا باب الصالح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
محدثاتورد الباؤللة، الأحكام نقص باب الأقضيه/ كتاب لم/ وم(، ٢٦٩٧)

(.١٨()١٧١٨الأمور/برنم)



٤٢

فتها•محرم التي الحال و التشريق أيام ول العيد، 
ونحسبالطلاق يقع هل ونأكن بالاتفاق، هوآثم حال! أي وعل 

العلمأهل أكثر إن آما~ت قلت ~كءا هو يقع؟ لا أم الطلقة هده عليه 
الله،رحمه الإسلام شيح وحالف وقوعه، عل الأربعة~ الذاهب منهم و— 

•تعال الله ثاء إن عندي، الصحيح وهو يع، لا إنه وقال؛ 
ءوءأي ء؛آ 

لشخص!الرؤج قال إذا اش~ت —رحمه الشيخ فضيلة سئل ؛ ١ ساُ 
الهللاق؟يكتمب، أوحتى بقوله، الهللاق يع فهل زوجتي®، طلاق رراكتّي، 

حالن؛له إن بقوله؛ فأجاب 

فيكونيأمره؛ أن قبل منه صدر كان طلامحا به يريد أن إحداهما؛ 
زوجتي®طلاق رراكتب قوله؛ ويكون منه، صدوره حال واقعا الطلاق 

عليهاأوقعته الذي زوجتي طلاق رراكتب قال؛ كانه وثيقته، بكتابة أمرا 
له.منشئ لا المللاق عن محر فهو مثلا، أص® 

طلاقعن الإخبار لا الطلاق، إنشاء يه يريد أن الثانية؛ والحال 

أونحوهماطالق(،، رافهي أو؛ طلقتها®، لأفقي بقوله؛ أعقبه فان سابق؛ 
حتىتهللق ب يدللث، يعقبه ل؛ ؤإن فورها، من طلقت، الطلاق ألفاظ من 

ذلك،ل له توكيل زوجتي® طلاق اراكتب قوله؛ لأن طلاقها؛ يكتب 



٤٣مم1بالطلأة 

لأنيابته؛ قبل ذلك و الرجؤع وله الطلاق، يكتب حتى تطلق فلا 
الموكلقاله بإ يتقيد أن ونحب معلوم~؛ هو ~كإ فسخها نحون الوكالة 

كالهللاقمحرما كان فان محرما-، كن لمآ ما - وصفته الهللاق دد عق 
فقدطلق إن لأنه الوكالة؛ تمح ل؛ الحيض ق أو الثلاث 
الموكل.قول حالف فقد الثلاث بدون طلق وإن المشرؤع، خالف 

٠٠٠



فت1وىادص ٤٤

الرحيمالرحمن افه م ب
ه١٣٩٦/٨/١٦سعيزةفي

اللهحففله م... المكر الحب إل العثيمن، الصالح محمد محبكم من 

وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

للهالحمد صحتكم، مرتنا وصل، الحاري ١ ٥ المونخ الكريم كتابكم 
ذلك.عل 

علغضت، حسثا عمك.ؤؤ.ا ابن ْن جرى مما مرحت، ما فهمت، 

وأنكمبالثلأتج، طلاها لأحتلثؤ اكتب، لك،! وقال أحتكه...ا. زوجته 
الفتوىوتطلبون رجوعها، ؛هللّ_، أثغلكم ثم عنه، الزوجة عزلتم 
فالحواب!الحق؛ ؤإبانة ؛دلك، 

حالان!قلمه زوجتيءا طلاق اراكشب، لشخص؛ الرحل قال إذا 

هدا؛أمره قبل منه صدر طلاق بكتابة يامره أن الأول! الحال 
أمنابكتابته الأمر ويكون منه، صدوره حال منه واقعا الطلاق فيكون 
شذؤوثيقته ؛؛كتابة 

هداقبل منه مابما وليس ينشئه، طلاق بكتابة يأمره أن الثانية! الحال 
طلقتها((ررمحقد بقوله؛ أعقبه ثم زوجتي((، طلاق رءاكتمي، قال! فان الأمر؛ 



٤٥مم1باوطلأى 

محإنياالطلاق؛ صغ من نحوه أو مطلقهاه، ررفأنا أو! طالق« ررفهى أو• 
فقط.وثيقته بكتابة أمرا الطلاق بكتابة الأمر ويكون تطلق، 

فإماالقللاق، صغ من نحوه أو طلقتهاءء ررفقد بقوله؛ يعشه إ ؤإن 
زوجتهطلاق ق له توكيلا زوجتي،* طلاق رراكتب قوله؛ ؤيكون تطلق، لا 

فلا.ؤإلأ الهللاق، وغ المللاق له القول كتب فان الكتابة، بصمغة 

إياكأمره أن عمك ابن عن كتابك من الظاهر فإن ذك سن إذا 
عنمحر لمر لأنه الطلاق، ق التوكيل باب من زوجته طلاق كتابة 
فإنهذا وعل الطلاق؛ إيقاع بصيغة إياك أمره يعقب ولمر سابق، طلاق 

فلا.ؤإلأ الطلاق، وقع فقد العللاق كتبت كنت، 

—ماواحدة اكلأيث، الهللاق أن الصحح! فالقول كتبته كنت، ؤإذا 
عباسابن لخديث، ؛ — انقضائها بعد عقد أو العدة، ق رجعة يتخلله لمآ 

وسنتنبكر وأن . الخم، عهد عل الطلاق، رركان قال؛ عنه،ا افه رصي 
؛طلقةالطلقة إرداف ولأن واحدها<راا؛ الثلاث، طلاق عمر حلافة من 

ءؤىألمئىتحال؛ لقوله محالئا فزكون الحدة؛ لغير طلاق العدة ق أحرى 
أمرناعليه ليس عملا عمل ررمن :٠ المي قال وقد ، هلعد-؛أرن\ 

٤٧٢برقم)الثلاث/ طلاق باب الهللاق/ كتاب لم/ مرواه )١( 
١.الأية: الطلاق، سورة )٢( 





٤٧صالطلأة 

^إئاسآصقصسمح،أنآقذ وكي تعال: 
سإحامحبمثمئن تيمثن عدة ين عقهن  ٢١٣٠٥ثآ سؤيمى 

لر-إن تراجعها أن الأن محلك واحدة، طلقة يعتر وممه ، بآلجملا 
وقتامة؛ بشروط حديد، بعقد إلا تراححها لا ولكنك بغيرك—، تتزوج 

•حائرا كان عليه اتفقت%إ مهر وأي المهر، تبدل أن لابد الحال هلءْ 
؛:؛-ءأ؛- ءإ؛* 

.٤ الآوة)ا' الأحزاب، ورة س١ 



الفقعه1وى  ٤٨

الرحيمالرحمن افه بم 
افمحلمه العشمين صالح ين محمد الشيح/ فضيلة 
وبعدتوبركاته، اطه ورحمة عليكم اللام 
حيثلرو-محه..... بهللاق..... اكعلمة الأوراق إليكم فا؛عث، 

مإحةإل بالكتابة فقمت، حللاقه، موصؤع ل إفتاءه الرؤج طب 
لإفتاءصورته ا،لرفق الكتاب بموجي، باز، بن عLدالعرير الشيح 

ه١٤١٤/٨/٢٧ل برقم..... سإحته من الحواب فورد المذكور، 
ووإو، ذلك بل الموضوع، ق نفلر له ليس بأنه التضمن أصله، الرفق 

صلتكممن آمل فإنني الوضؤع، ق نفلر ل ليس ولأن الكفاية، أراه ما 
اللازم.إكإل أحل من إل الفتوى وبعث طلاقه، ق المذكور إفتاء 

اللهورحمة عليكم واللام محففلكم، واف حهلاكم، ومدد اف وفمكم 
وبركاته.

.٠ ٠ الكثرى. بالمحكمة القاصى 



٤٩ه1بالطلأة 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

يمللئ،لا بحيث السحر، من ثيء فيه الهللقة حال كان إذا أنه أرى 
واللام:الصلاة عليه المي لقول شيئا؛ طلاقه يعمر لا فإنه شه؛ 

ارلأطلأقوإغلأق«رُ

الصالحمحمد كتبه 

ه١٤١٤/٩/٢١ىف

ءو؛!يث:ي

زباب الطلق/ محاب داود/ وأبو ٢(،  ٦٣٦برقم)٠ (، ٣٧٨المد)r؛/ ل أخمد رواْ 
اصطلاق باب الطلاق/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢١٩٣برنم)غلط/ عل الطلاق 

(.٢٠٤٦^)وص/ 





٥١

الرحيمالرحمن اش بم 
وبركاته.اممه ورحمة ملام الوعليكم 

يملكلا —بحيث ممحر فيه كان إذا أنه من محبق مما أكثر عندي ليس 
وفضيلتكم٢، ل إغلاق،، ل طلاق ررلأ لحديث يغ؛ لا طلاقه فان ؛ — نفسه 

عندهأن أيلغني الزوج لأن بالشهود؛ ذلك فيعلم يتحرى، أن يمكنه 
لاموالعباده، وصالح رصا0 فيه عا لالله وفمكم حاله؛ عل شهودا 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم 

العثيمينالصالح محمل. كتبه 

١٤١٤/٩/٢١Jه

>٠٠مء 

وباب الطلاق/ كتاب داود/ وأبو (، ٢٦٣٦برقم)٠ (، ٣٧٨المتر)■r؛/ ز أحمد رواه 
ادكرهطلاق باب اظلاق/ محاب ض! وابن (، ٢١٩٣برقم)غلط/ عل اطلاق 

(.٢٠٤٦^)وازّى/ 



هن1وىاثهقع ٥٢

الرحيمالرحمن الله م ب

صكيعطيها أن وعدها الرحل أن الكتابة! هده من نين الذي 
به,وعد ما يمضى حتى بطلاق ليس بالطلاق والوعد الطلاق، 

بهنوى قد به تلففله عند كان فان لأهلاك،ا ارارحعى إ قوله أما 

نوى؛'ما امرئ لكل رأيايأ س• الني لقول طلاقا؛ يكون فإنه الطلاق 
حننيطلقها أن نيته وكانت به، تلفظه عند الطلاق به ينو ل؛ ؤإن 

إياهاوعده عل مبنية النية هده لأن بطلاق؛ فليس الصك؛ لها يكب 
•مبق كا بهللاق، ليس بالطلاق والوعاس بدلك، 

كاتبهذلك قال 

١^^٠-^الصالح محمد 

أوه ه 

ومسلم/برقم)١(، الوحي/ بدء لكن كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه 
(.١٩٠v؛رفم)بالية/ الأتمال إنٍاباب ىابالإمارة/ 





هن1وىاثفق4 ٥٤

الطلاقششث إذا فأنت ؤإلأ، البيت؛ صاحبة فاك متى، محصل 
كرتوئا الوايع، هو هدا لأن تيء؛ فيه فليس هدا قال لو أءلاأقك«، 

النبيمن ورأت المومنين أمهات إحدى عنها الله رصي زمعة بتت سوية 
١^٣٧أم لعائشة يومها فوهبت ذكية، وصارت عنها، الرغبة 

فوهبتعائشة، محب كان . البي أن تعلم لأما عنها؛ الله رصي 
منحقها اسقهلت لأنيا م؛ قلها لّبري وبقت ، لعائشة يومها 

عتها.ايله رصي للموتن أما شبت ولكنها القسم، 
؛!؛-أو ث. 

التللاقطلبت امرأة عن الله ~رحمه الشبح فضيلة سئل ؛ ١ 
أنيجوز فهل فرفض، الروحة حاما ل الوفاق لعدم زوجها من 

أنتستطح لا إما حيث، الهللاق، دون أولادها عن بحياما تنفصل 
الزوجية؟حقوقه توليه 

صاحبهيعاشر أن الزوجين من كل عل الواجب بقوله! فأجاب 
ولقولها، عنجن آئى مثل ا؛ؤوثى تعال! افه لقول بالمعروف؛ 

٢.دأدموذ_، ؤوعاشئوص تحال؛ 

'؛ه(.برةم)'آازوجهاكرما/ يومهامن مب المرأة باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
)\(مورة

الآة:همالتاء، سورة )٣( 



٥٥مم1بالئلأة 

هوالزوج من الخطأ كان إذا المسألةت هده جواب ق نقول وهنا 
لهمحل لر ما عل اعتدى أو به، يقم ول؛ نحوك عليه محب فيا فرط الذي 
منتتمكني لر إذا الطلاق تهللي أن ق الحق فلك فانتهكه، أك منك 

التيأث منك الخهلآ وكان بالعكس الأمر كان ؤإن عاليه، الصبر 
قتعتدي أن أو حقه، ق تفرطي أن لك محل فلا الزوج؛ حق ق فرطت 

ررأيإقال! . المي لأن أيصا؛ الهللاق تطلبي أن لك محل ولا حقه، 
رائحةعليها فحرام باس! ما غير ق الطلاق زوجها سألت، امرأة 

قلبلثحق كان ولكن منه، ولا منك لا الأمر كان إذا وأما } الحنةا<ل 
هده—ق عليك حرج فلا معه؛ تبقى أن يمكن لا شديدة، له كراهة 
رصيشاس بن قيس بن ثابت، امرأة لأن الهللاق؛ تعللبى أن — الحال 

الفنس بن ثابت افه، رمول يا وقالت،؛ . الّك، إل جاءت عنها اطة 
أكرهأي؛ الإسلام، ق اتكفر أكره ولكني دين، ولا حلق ق عليه أم، 

الميلها فقال الفراق؛ عنها اممه رصي فعلاستإ به، أقوم ولا حقه أكفر أن 
رراقيللثايت،؛ المي فقال نعم؛ قالت،؛ حديقته؟،، ر١أتردين 

زباب الطلاق/ مماب داود/ وأبو (، ٢٢٣٧٩برقم)(، ٦٢ jrw)المسد ق أحمد رواء )١( 
برقمللمرأة/ الخلع كرامة باب الهللاق/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٢٦)برقم الخلع/ 

برقمالمختلعائ،/ ل جاء ما باب واللعان/ الطلاق أبواب والترمدي/ (، ٢٠٥٥)
(١١٨٧.)



الفقعهاوي  ٥٦

الطلاق.ارآة طالب حكم فهذا ،، سقةااأ وطلقها 
إلاعليها؛ حرام فهل.ا بحقه! تقوم لا ولكن زوجها ْع بقازها أما 

مغفإذا المرأة، بحق يقوم لا الذي الزوج مقابلة ق ذلك كان إذا 
لقولهحقها؛ من منعها ما بقدر حقه من تمعنه أن فلها حقها زوجها 

ولقولها، عوم ١غتنةا ما يسل؛، عقؤ عوم أغثدئ ؤء تعال؛ 
•بؤءه عؤيثر ما ب؛نلي عائثرينمحأ ؤنإ0 تعال؛ 

الواجبفإن الوصف هذا عل الزوجين حال صارت إذا لآكن 

وحلقدين ذوى رجال إل بمعى بحيث بينها، الإصلاح ق السعي 
تعال؛لقوله بينها؛ ويصلحوا الأمر، ق لينفئروا الزوجين أقارب من 
أهإِهآإنتن ثكثا .وء أهلل تن ذكك قب>وؤ\ أثمايىتيتثا حمقز إل وؤ 

كلبين يجمع وأن التوفيق، افه أل ن. ٢٤^^اثه.ببما يؤتي، إصكحا ميدا 
زوجينبخثر•

٠٠٠

؛٥٢٧٣برقم)به/ الخللاق وكف الخلع باب، الألأق/ كتاب،البخاري/ رواء )١( 
الآة:؛\،).البقرة، رآ(سورة 

الآ؛ة:ا"أا.البقرة، سورة )٣( 
الآة:هم.النماء،رة(مورة 





الفقعفتاوى  ٥٨

الطلاق،أمر ق ألا ولأمثاله; المائل الأخ لهذا فصحي 
هدالأن قصد؛ بغر كان ولو دائنا ألمتهم عل جاريا يجعلوه لا وأن 
أنيرى ممن العلم أهل من أحد إل يذهبون وربعا به، يتلاعب لا أمر 

وقعتفإذا وحينئذ الممين، به قصد ولو محص شرط الهللاق يحليق 
العللاق.وقع الشرط! حلاف وحصل المخالفة 

زوجتكطلاق تسجيلك إن الأخ! لهذا نقول أن الحواب وحاصل 
بالكتابة،الهللاق إيقاع من أبلغ لأنه الهللاق؛ به يقع الشريهل ذا هق 

طالق((قانت كذا فعلت، ررإن لها; قلت، بان ١سجالته ما كان ؤإن 

فقدذلك، فعلت، إذا وأما الطلاق، بذلكؤ أردت إن نيتك،; إل فرجع 
أردتؤإن يقع، الطلاق فإن عندك؛ زوجة تبقى أن تريد ولا كرهتها، 

ولوتفارقها أن تريد ولا تمتنع، أن منها تريد بحيث المميرأا، بذلك، 
١^٠^،•كفارة فيه يجب المم؛ز،• حكم حكمه فهذا حالفتك،؛ 

؛؟؛-ة؛- ءه 

للتاسالرجل محال إذا افه~؛ ~رخمه الشخ فضيلة مثل ٢; 
زوجته؟منه تطلق فهل طلامحاحقيقثا؛ يوقع وب زوجته، طلق إنه 

الخثرأراد فإن زوجته؛ طلق إنه الرجل; قال إذا قائلا; فأجاب، 
المرأةأن لمحلم ولكن المرأة، تطلق ولا كاذبح، هنا فالخبمر يطلقها لر وهو 



٥٩مم1بالطلأة 

أخرهو لأنه بطلاب؛ القاصي محكم وف فالقاصي عند حاكمته لو 
بإإلا أمحي لا أنا قال: القاصي إل رفعت فإذا ش أنه شه عن 

فيحكما، ل أسمع،، ما بنحو أمحي رءإتما ؤه•' النبي لقول سمعت،؛ 
ه.نفعل أقر لأنه بالطلاق؛ 

القاصيإل أمره ترفع أن للمرأة الأفضل هل نقول: وحينئذ 
•القاصي؟ إل الأمر ترفع لا أن أو كلامه؟ بمقتضى Jحكم 

بكذيح،محرب ل؛ صدومحا الزوج كان إذا تفصيل: فيه والحواص،: 

أنلها محوز فلا الكدب،—، أراد ~يعتي يكن ب با الإجبار أراد إنه وقال• 
وهيبالفراق، لحكم القاصي إل رفعته لو لأما القاصي؛ إل ترفعه 
صادق!.الرحل أن تعتقد 

الحر،أراد أنه ويدعي بالهللاق يتهاون ممن الرحل كان إذا وأما 
القاصي،إل ترفعه أن عليها يجب فإنه الإقرار؛ ودون الإنشاء دون 

أدرىلا واش ومحالت،: شكت، ؤإذا طلقة، آحر هذا كان إذا لاميا 
يقع،الهللاق أن يعني الأصل، عل فالقاء كاذب،: أو صادق هو هل 

وأبالأتراحع.

(،٧١٦٩)برقم للخصوم/ الإمام موعظة باب الأحكام/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٧١٣برقم)بالحجة/ والاحن بالظاهر الحكم باب الأنفية/ كتاب وسالم/ 



مأوىالفق٦4 ٠

فاكلاعببالطلاق؛ التلاعب من أحذر أن أود التامة وبمدْ 
العمودائر فالعقود، كسائر ليس والنكاح الهين، بالأمر ليس بالهللاق 

ول،بدون المرأة من ينعقد أن ويمكن شروحل، بدون الحقد يمكن 
النكاحلكن النكاح، عن كمرا اختلامحا ونحتلم، البح، فسخ وكيلك، 

يتلاعب،أن أو مع، أن للإنسان محوز فلا عظيم، أمرهما والهللاق 
الأمر.لخهلورة أوبالهللاق؛ بالنكاح 

YY_ ! هعله حصل زكج عن اف~؛ —رحه الثسح فضيلة مثل
ليهللقلشخص وكالة وكتب، آخر، بلد إل افر وسنزلع، زوجته 

إلالرجؤج نوى سمحا لبعد الوكالة، يرمل ولي تردد ولكنه زوجته، 
العللاق؟وقع فهل يراحعها، ثم زوحته يطلق وأن بلدْ، 

أنيريد تصرف كل عند يتعقل أن للإنسان ينبغي بقولهI فأحابؤ 
يقدمفلا زوجته؛ طلاق وهو الخهلبمر، الأمر هذا ق لاميا فيه، يتصرفإ 

هل.اأمفى لو فيا محصل ما إل ونفلر نتائجه، تامل وقد إلا ثيء عل 
زوجته،طلاق ق أحدا يوكل أن عل عزم أنه ذكر والسائل التمرفح، 

الهللاق؛-يا محصل لا أكيدة— كانت، —ولو والنية العزيمة هذه ومثل 
وكيله.محن أو الزوج، من به التلففل بعد إلا محصل لا التللاق لأن 



٦١مم1بالطلأة 

أنأراد ممن ولا منه، لا اكلمظ محصل فلم السائل موال وحب 
أنمحتاج ولا باقية، تزال لا عصمته ق فالزوجة هدا وعل يوكله، 
أوالفاهم سوء هو الذي الطلاق سبب لأن بلده؛ إل رجع إذا يهللمها 

قهي بل يهللقها، لأن حاجة فلا زال، قد منه حصل الذي الغضب 
تلفظمنه محصل ولر زوجته، يطلق أن نوى ان إنكل وهاكذا عصمته، 

تطلق.لا زوجته فان كتابة، ولا بذلك، 

خالي،بابنة تروجت، لقد ت افه— رحمه — الشيح فضيلة مثل .' س٣٦
اككاليفحبسب، الزوبج كرهته أن إل المهر ق عل زادوا أن حدمث، وقد 

ألفوسمن حمسة إل الزولج تكاليفه وصلته حيثا عل، الياهفلة 
جعلتيمما الفتاه، هده أحل من ووالدق أنا محادلتج لحفلة ول ييال، 

فقلت،لك،؟ زوجة تريدي ألا الوالدة: فقالت اممدق، لكلمة أترم، 
هدْل أرغيه لر بأش علها حضرما؛ بغثر وذللئ، أطلقها، موف إل لها: 

ؤإلحاحهاوالدق، رغبة عل بناء ولكن ض، رغة أتزكج وب الفتاة، 
هدهمن أنجستج أنا والأن عليها، تعهلم، سوف أختها ابنة لأما عل؛ 

فأفيدوق؟العللاق ق ونمت، قد أكون أن وأخشى صغيره، طفلة الفتاة 
والألفة.ا،لودة ورزقكا أهللئ،، ق للئ، الله بارك أقول: بقوله: فأجاي، 



ح1وىاوفقع ٦٢

خثرهو بل طلامحا، يعتر لا أطلمهالأ موف ررإق لأمك؛ وقولك 
ماأنه عليك به أثير والدي طلاق، فلا تهللقها لآ فإذا منك؛ ميقع عإ 
عليها،تصير أن أخلاقها ق مستفة دينها ل صالحة المرأة هده أن دام 
أثثومحئل ،٤^٤١ دكتهزأؤ تك ؤؤنَرهتثوص يقول؛ تعال افه فان 
ترغبالوالدة وأن الوالدة، أرصت، ومحي لاميا ٢ هُ ه=قثيرآ حما فيه 
وجهتن؛من خثر إمساكها ق فتكون عندك، نقى أن 

شرعا.الطالوبة الأمور من المرأة عل الصر أن جهة؛ من 
الوالدين.بر من ذللث، أن جهة: ومن 

الدريةيرزمحكا وأن نكاح،كا، ق لكا يبارك أن تعال اممة أسال 
قدير•الءية،إنهعلكلثىء 

؛؛؛•ث؛ثث؛ت-

مضطرةالمرأة تكون متى اف"~: ~رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٢ _•؟ 
المنزل؟من للخروج 

قصرر يلحقها كان إذا للخروج مضهلرة تكون ث بقوله فأجاب 
مطيبة،ولا متثرجة، غير فلمتخرج خروجها جاز ؤإذا خروجها، عدم 
مرص.هلبه ق الذي فثطْع بالقول نحضع ولا الرجال، تزاحم ولا 

الآة:\،ا.الماء، سورة )١( 



٦٣هاuالطلأة 

دونزوجها طلقها امرأة ! افه— —رحم4 الشخ فضيلة سئل I ٢ سه 
صحح؟الطلاق هذا فهل الطلاق، ثهذا بحرها أوأن شسا، يسمعها أن 

قلبه،عل إذا!٠^٥ أما به، نطق إذا صحح الطلاق مولهت فأجابح 
كانتمواء وقع، به نطق إذا لكن يقع؛ لا فإنه عليه؛ عزم أو فيه، فكر أو 

ومحالبه، نطق قد دام ما لا، أم أحد ممعه وصواء لا، أم تمع الزوجة 
ررإناالني.ؤ•' قال وقد به، تلففل لأنه تهللق؛ فانيا طالق؛ا ررزوجتي مثلا! 

أوعزمفيه، فكر لو أما ،.  ١٠٠^^،ما امرئ لكل ؤإنا بالنيات، الأع،ال 
الهللاق.يقع لا فإنه انه~؛ لبه ينطق أن ~دون قلبه عل أوأمره عليه، 

-؛!؛-؛!؛' ءو- 

هلأطفالا، تنجب لر من اف~ث ~رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٢ ساُ 
زوجها؟من الطلاق تطلب أن لها 

يتبينحتى زوجها من الطلاق تهللب أن لها محق لا بقوله! فأجاب، 
فإذاالزوج؛ من يكون وقد الزوجة، من العقم يكون قد لأنه الأمر؛ 

تطلبأن للزوجة فحينئذ الزوج، من العقم أن صحيح بْلريق نت 
.— العلم أهل أقوال من الراجح القول —عل والمسخ الفراق 

لم/وم(، )١ برثم الوحي/ بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه 
(.١٩٠٧^)؛ابإنإالأءإل؛الين/ الإمارة/ كتاب 



فتاوى ٦٤

ذلكلكن إذا إلا المخ، حللب للزوجة محق لا العناء! بعض وعند 
العقد!عند عليه اشترمحلت قد تكون أن مثل النكاح، عفد عند يشرمحل 

المخ.فلها عقيم أنه تبتن إن أنه 
الفسختهلاو_ا أن للزوجة فان عقمه ثبت إذا أنه الصواب! ولكن 

الأولاد،يريد هو أنه كا الأولاد تريد وهى الوك، j( حما لها لأن منه؛ 
أنعقمه ين إذا للزوجة فكولك لهللقها، منها العقم أن سن لو وهو 

الحيل.هو هذا لأن الزكاح؛ أويفسخ الطلاق تهللب 
امرأتهعن يعزل أن له يجوز لا الرجل أن العلم! أهل ذكر وقد 

يجوزلا العزل لكن فإذا الأولاد، ق جما لها بأن ذلك! وعللوا باذما، إلا 
فسختطلب أن ئ يجوز فكدلك، الأولاد؛ ق جما لها لأن المرأة ياذن إلا 

الموفق.وافه عقيم• أنه تبتن إذا النكاح 
ءو؛؛؛-ءو 

 UT_ ! مسعةقيل تزوجت، امرأة اطه—! —رخمه الشخ فضيلة محئل
تهللبأن لها فهل عقيم؛ زوجها أن اتجية القارير دأبت أعوام، 

الشيح؟فضيلة يا تنصحها وبإذا منه؟ الطلاق 
ؤإذاالأولاد، ق جما لها لأن الهللاق؛ تهللب أن لها بقوله! فاجاب 

الفلر!يبقى لكن النكاح، فسخ تعللب أن فلها عقيم زوجها أن نت 



٦٥كت1بالطلأة 

الرحللكن إذا ينظر معه؟ تبقى أن أوالأول بالفسخ تْلالبه أن الأول هل 
أنفالأفضل ؤإلأ معه، تبقى أن بأس فلا وحلق ودين حثر صاحب 

الولودءارالودود ارتزوجوا قالت الني. لأن منه؛ تنجب زوجا تطلب 

 A_ الزوحنعل محصل الله~! ~رحمه الشيخ فضيلة مثل ! ٢
دونءلويالاة مدة هدا ؤيستمر الزوجة، مرضن أو الأبناء، وفاة مئل أشياء، 
الناستبعضن فيقول المستشفيات~، إل الذهاب ~رغم ذلك س الشفاء 

عقدباعادة الزوجتن وينصح حن؛'؛ غير وئتإ ل تم الزدنج عقي رُإن 
إلتصل قد مدة وبعد زوجته، الرحل فيطلق تحديده-؛ -أي الزونج 
عالهاالمهرالأول، فوق مهرمع؛ن بزيادة يعادعقدالزتمج، ماعات ثلاث 

أنيريد لا الزؤج أن ~أي الرلج ءّد موجودة غثر الطلاق نية بأن 
فهلزوجته—؛ وشفاء أبنائه سلامة هدا س يريد بل زوجته، يطلق 

مأجوؤين؟القضية هدْ ل رأيكم وما الرجل؟ عل الطلقة هده تحسسي، 
مرضفإن له، أصل لا هدا أن القضية؛ هدْ ق رأينا بقوله؛ فاجاب 

النكاح.صحة عدم عل يترتب لا الأولاد؛ وفقد أوالزوج الزوجة 

برقمالماء/ من يلد ل( من تزمحئج عن الهي باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه ، ١١
(.٣٢٢٧)برقم العقم/ تزويج كراهية باب النكاح/ كتاب والنسائي/ ٢(، ' ْ )٠ 



ص1وىاافق4 ٦٦

الرصىهدا مثل حصل مواء النكاح، عقد ق ينظر أن والواجب! 
الإنسانكان إذا فيه ينظر أن الواجب! إذ محصل؛ لمر أم للأولاد والفقد 

كانؤإن لإعادته، حاجة فلا للشريعة مهلادما كان فان منه، الث، ثق 

يصحح-؛ليس وجه عل الحهل زمن ق عقد -بان للشريعة محالما 
هدهق رأينا هدا حللاق، بدون له زوجة وتبقى العقد، يعاد فانه 

المسالة.

أهلبين حلاف فيها مسألة فهده نية بلا القللاق مسالة وأما 
يكونأن الطلاق لوقؤع يشرتل إنه يقول! من العالياء من فان العلم، 

يدون٠لالقا، ررأنّت، قوله! أعني الكلمة أطلق فإن الزوج، قبل من منويا 
الطلاق.يقع لا فإنه الطلاق ينوي أن 

غثرهأراد فإن غيره، يرد لر ما الهللاق يقع العلم! أهل بعض وقال 
يريدأن إلا طلقت؛ طالقءا ررأنت، لزوجته! قال إذا أنه أي يقع؛ لا فإنه 
وماوثاق، من أو قيد، من طالق أنت، بقوله! يريد بان الطلاق، غثر 

فإنالقاصي إل حاكمته لو الخال هده وق تهللق، لا فإما ذللث،، أشبه 
القاصيلأن الزوجة؛ طلاق وهو اللففل! هدا بمقتض سيحكم القاصي 

بأنوالزوجة، الزوج مشكلة؛ين وقعتا فإذا يسمع، ما بنحو محكم إنإ 
قالالزوج!لمأردائلأق.







٦٩كت1بالطلأة 

امرأة،من تزوج رحل عن اف-: -رحمه الشخ فضيلة مثل ٣: ٠ س
يطلقهاأم أباه، فيص بما الث، يستمفهل تطليقها، عل والده أرغمه ثم 

ذسا؟، تقرفأن دون 

خلوفلا زوجته يْللق أن ولدم من الوالد طلج، إذا بقولهت فأجاب، 
لنز؛مزحا 

وفراقها،طلاقها يقتضى شرعتا صببا الوالد يب؛ن أن الأول• الخال، 
الرحال،تغازل كان سلوكها، ق مريبة لأبما زوجتك طلق يقول• أن مثل 

ذلك.أشبه وما نزحة، غر محتمعايتط إل نحرج أو 
هوىلطلقها يقل لم لأنه ؤيهللقها؛ والده محسبإ الحال هده ففي 

هدامتدننا فرشه يكون أن من ابنه لفراش حماية ولكن ه، فنق 
الدنس.

محبها؛الأن لأن زوجتالث، طلق للولد! الوالد يقول أن الثانية! الحال 
إذاالأمهات، من فكثثر غرة، أكثر والأم لها، ولدم محة عل الأب فيغار 
كأنهاابنها زوجة تكون حتى جدا، ئرت زوجته بحب الولد رأت 
.— العافية افه ال —نلها صرة 

بطلاقهاأبوه أمره إذا زوجته يطلق أن الابن يلزم لا الحال• هدْ ففي 
بال،كلأمؤيقنعهإ ويتالفها، الزوجة، ويفي يدارتبما، ولكن أمه، أو 



الفقعه1وى  ٧٠

قمسفة الزوجة لكنت إذا ولأستكا عنده، بمائها يقتنعا حتى اللن؛ 
وخلقها.لبنها 

بعينها،المسالة هده عن تعال—ث الله —رحمه أحمد الإمام سئل وقد 
أحمد!الإمام له قال زوجتى؟ أطلق أن يامرق أي إن فقال؛ رحل فجاءه 

حنزوجته يطلق أن عمر ابن أمر قد الني. أليس قال؛ تطلقها. لا 
نحوها.أولكمة ا عمر؟ مثل أبوك هل قال؛ ،؟ عمر؛دكأ أمره 

عليهالله صل — النبي أن بني يا فقال؛ ابنه، عل الأب احتج ولو 
عمرأبوه أمره لما زوجته يطلق أن عمر بن عبداللة أمر — لم وساله وعل 

القولق يتلهلف أن ينبغي ولكن ذلك، مثل الرد فيكون بهللاقها، 
منزوجته بطلاق ولده يامر أن المصلحة تقتفى شيئا رأى عمر فيقول؛ 
أجله.

٠٠٠

بابالأدب/ محاب وأبوداود/ (، ٤٧١برقم)١ (. TYY-rry /Aالسد)j أحمد رواء 
أبوهبامرْ الرحل باب الهللاق/ كتاب ماجه/ وابن ٥(،  ١٣٨برقم)الوالدين/ ر بل 

الرحلأن ل حاء ما باب الهلالآق/ أبواب والارمدى/ ٢(،  ٠٨٨برقم)امرأته/ بهللاق 
(.١١٨٩برقم)زوجته/ يطالق أن أبوه يسأله 





اصفتاوى  ٧٢

فإذاير«لاا؛ وفساد الأرض ل فتته تش تفعلوا إلا فأنكحوه المسب— 
ؤإنحتى جبما، ءالمستساك حلقها؛ وق دينها ق أعجبته قد المرأة كانت 

بذلكمعصيته يعتبمر ولا يطيعه، ولا له، مع يفلا بهللاقها، أبوه أمره 
عقومحا.

أقطعفإق أبقيتها إن محال: إذا الرحم قطع الذي هو الوالد إن بل 
إنعبثار محهل ؤ تعال؛ اش قال وقد للرحم، القاطع فهو صلتي؛لث،، 

أض٣ُ أك 1زئت، 0؟ ٣ تممتأ ١'^، ي كاوأ أن 
المرءالفريق؛،^٠ محاولة أن شلثج ولا ا، آبملجمم ؤأثءخ ثأصمحن 
حرة،العمل من ذلك الله جعل ولهذا الأرض؛ ق الإفساد من وزوجه 

ادتؤيؤ، آم ثس يهء مزم_ث ما مثهثا ؤمتعلثو0 قال! 
حتقرؤءنا لام! والالصلاة عليه موصى قال كإ مفسدون، والسحرة 

فجعل٢ أل*ميتي همل، بمؤ ي أق إة ثي؛طأه7 أق إن أكر يد 
الرجلبن المفريق سحرهم اعفلم من والبمؤحرة دين، القمحن الممحرة 
وأهله.

برقمفزوجوه/ دينه ترمحون فيمن حاء ما باب النكاح/ أبواب \ذز»ذيا رواه )١( 
(١ ٠٨٥.)

.YY'-YYالأتان: محمد، ّورة )٢( 
الآة;آ«ا.البقرة، سورة )٣( 

.٨١الأية: )٤(سورةيونى، 



٧٣

منفعله يكون وزوجته ابنه يمرق؛؛j، أن محاول الذي الأب همهذا 
الأبهزا فيكون الأرض-؛ ل الماد من ~وهو السحرة فعل حنس 
الأرض؛ق وأفسد الرحم، قطع ممن الزوجة؛ يطلاق ابنه يامر الذي 

ؤمط،تئأسو ي قيسدرأ أن ميم إن عثسر مهن ؤ الأية؛ ق فيدخل 
}مثتدأ هم2 أقآ'هنم تتهم اقث ؤكلف . ^٠١٠^^ 

قددامت ما زوجتك الزم وأقول! الابن، إل نهبش أوجه وأنا 
اضاتق وأقول! الأب، إل أحرى ونصيحة وحلقها، دينها ق أعجبتك 

الأرض،ق الإفساد ق فتقع وأهله؛ ابنك تفرق لا فك،، نل 
الرحم.قطع ق وكيلك 

بأم أبوك رصي ومواء عاليه، أنت، فيإ امفى له! فنقول الابن أما 
وقاطع،نفذ أنه قدر إذا ولكن وصالكؤ، أم قاطعك، وسواء يرض، 

وحده.عليه فالإثم أبى فإذا تصله، أن وحاول إليه، اذمتإ قانت، 
يهللقأن ابنه أمر عنه افه رصي عمر إن الناس! بعض يقول قد 

إزوجته؟ فليطلق، ولدي آمر وأنا ،؛ .أ للّكا بأّْر فطلمها زوجته 

ءمد،الآة:\آا-ّ؛؟.)؛(مورة 
بابالأدب/ محاب وأبوداود/ (، ١٤٧ برتم)١ المد)j /A أحمد رواء )٢( 

أبوْيامره الرجل باب الطلاق/ كتاب ماجه/ وابن ٥(،  ١٣٨برقم)الوالدين/ ض 3، 
الرحلأن ق جاء ما باب العللاق/ أبواب والترمذي/ ٢(، ٠ برقم)٨٨ امرأته/ بهللاق 

(.١١٨٩برقم)زوجته/ يطلق، أن أبوه يسأله 



هاوىال٠ةه ٧٤

فجاءهالله؛ رحمه حنبل بن أحمد الإمام عنها مسل المسألة هده إن نقول؛ 
فلاامرك؛ ولو له: فقال زوجتي، أطلق أن أمرق أف إن يقول؛ رجل 

أحر0^ لا؟ أو فيها راغب هو هل ماله؛ أحمد الإمام وأظن تطلقها، 
زوجتهيطلق أن ابنه أمر عمر أليس فال؛ تهللقها، لا له؛ قال راغب أنه 

لجردامرأته اينه يْللق أن أمر ما فعمر أ عمر؟ أبوك وهل فهللقها؛قال؛ 
الصلحة.من أنه رأى لأمر لكن عصبية، أو هوى 

أعجبتهقد دامت ما زوجته يبقى أن للولد أن القول؛ وحلاصة 
يرصيا.لر أم أوأبوه أمه رصيت سواء وحلما؛ دينا 

الأمطلبت إذا الحكم ما افه-؛ -رحمه الثخ فضيلة مثل س؟م؛ 
زيجته؟يطمح، أن ابنها من 

دامتما — يهلعها فلا زوجته يْللق أن طلست، إذا بقوله؛ فاجاب 
أوالأم، غفست، لو حتى ، — ومعاملتها دينها ق مستقيمة الزوجة 

عرآ،احرام رارويتك الحاملات؛ بعض تقول ما له قالت، أو صجرت، 
وأخلاقها،دينها ق لخلل زوجته يْللق أن أمرته لو أما ذلك، أشبه وما 

والدين،الخلق ميئة لأما يْللقها؛ أن عليه فيجب، له؛ ذللفؤ وبينت، 
حالها.من وتصلح تتوب أن إلا اللهم معه، تبقى أن ينبغي لا وهده 



٧٥مم1باوطلأة 

والدهمنه طلب ابن عن —ت افه —رخمه الشخ فضيلة سل سّا'مث 
والدهلأن وذلك والده؛ طلب ورفض الابن، فامتغ زوجته، طلاق 
معالإصلاح الابن هدا حاول وقد زوجته، والد ْع مشاكل له حصل 
توجيهكم؟فإ ابنه، وقاني رفض، ولكنه والده، 

عصىأنه الأول؛ الشق شقين1 يتضمن السؤال هذا بقوله! فأجاب 
قدأنه يعرف أن محب العصيان وهدا زوجته، بهللاق أمره حض والده 
زوجتهبهللاق أمره قد أبوه كان فإذا آثم؛ غر يكون وقد به، آيإ يكون 
محبفإنه مثلا— أحلاقها —كسوء مفارقتها يستلزم فيها وجده بسب 

لسين؛بدلك؛ والده طاعة عليه 

خصوصاذمته ق يبقيها أن للمرء ينبغي لا هده أن الأول! السبب 
الوالد.طاعة وثانيا! إصلاحها. يمكن لا كان إذا 

ذلكيقتضى لب ليس زوجته بعللاق والده أمر يكون وناره 
وطلاقهاذلك، أشبه ما أو محاصمة، أو شخصية، لكراهة ولكنه شرعا، 
لأنهلهللبه؛ والده إجابة الولد يلزم لا هدا فمثل للابن؛ صررا يوجب 

العروفها<لااق الطاعة وررإنإ عليه، ضرر فيه فيإ والده طاعة يلزمه لا 

برقممعصية/ تكن i| ما للإمام والطاعة المع باب الأحكام/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقممعصية/ غر ل الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة/ كتاب لم/ وم(، ٧١ ٤٥)
(١٨٤٠.)



هن1وىاثفق4 ٧٦

الني.. JUتما 

وامتنيعأبيه ْع الإصلاح محاولته فهو السؤال ق الثاق الشق أما 
بذلقد دام —ما والده عل والإثم عليه، فيه إئم لا فهذا ذلكا؛ من أبيه 

ولروالده، قلب ق الأمر هذا ؤإزالة الإصلاح، إل الوصول ق المجهود 
منصارت الرحم قعلعية لأن الوالد؛ عل يكون هنا الإثم فإن يتمكن؛ 

تله.

وأنه، نفإل يرحع أن الحال هذه مثل ق أبيه عل والواجب، 
ولدهيامر بان صعب،! أمر هذا أن يعرف وأن بره، عل الولد يعين 

عليه؛صرر ذلك وق ولد منها لديه والتي بحها التي زوجته بهللاق 
هوفا زوجته؛ محب وهو بذلك،، أمره أبوه كان لو تمسه وليتصور 

وأنبه، الغر يعامله أن محب ب،ا غره يعامل أن الإنسان وعل إ موقفه؟ 
مومثايكون حتى الأمور، يكلمهم أن قبل نفسه منزلة الناس ينزل 
بحبما لأحيه بحب حتى أحدكم يؤمن ارلأ يقول• الني. فإن حما، 

—نحننا أنففرصنا الناس معاملة أردنا إذا كنا أننا ولو ،، لشه((ر 
أمعلينا يوثر ذللث، شل وننفلر غرنا، به نعامل أن نريد با نعامل- الذين 

برقملنفه/ محب ما لأخيه محب أن الإيإن من باب الإيإن/ كتاب البخاري/ رواه 
لأخيهمحب أن الإبان خصال س أن عل الدلل باب الإبان/ كتاب لم/ وم(، ١٣)

(.٤٥برقم)الحر/ من ه لتفمحب ما لم الم



٧٧الطلاق هت1ب 

أكثرناأن الأّمف مع لش الأنانية، من ونبعي مموا، حثوا ننال لكنا لا؟ 
الوفق.واش اهتإما، الأمر هدا يول لا 

هءإ؛- ءإو 

مندفتاة من تزوجت، اش—1 —رحمه الشخ فضيلة مثل 
قوزوجي أنا أطفال، ثلاثة الأولاد من الأن ولدينا أعوام، مجعة 

اللحظةْند دائم حلاف، هالك، ولكن التفلثر، منقهلعة زوجية معادة 
الخارج،ق للعمل المطر غادرمت، وقد ووالدي، زوجتي محن الأول 

منالخلاف اشتد ممري أثناء ول عليه، هي كإ الأوصيع وتركث، 
المتإ،زوجتي تغادر أن عل باليمثت إحوف فأقسم والأسرة، زوجتي 

الزوجةأطلق هل ذللثه؟ ل ل نصيحتكم فإ الييته، تركت، وبالفعل 
أولادنا؟عل حفاظا بزوجتي وأمتقل الين، أترك أم لوالدي إرضاء 
إفادة.منكم نرجو 

قائمةدامت، ما امرأتلث، تهللق لا أن أرى الذي ؛قولهت هأجابف
عيشةق وصفت -كإ معها تبقى بل أولادك، وحق وحقلثؤ اش بحق 

أنوبالإمكان الحر، عل وتتعاونون أولادكم، عل تحنون معيدة-، 
قتحعلها بان أمرتالث،، وبن بينها الحاصل والنزلع الشقاق هدا تتلاؤط 

القيامعليلث، ليسهل الأسرة من قريبا يكون أن ومحسن وحدها، بيتا 



ه1وىالفقه ٧٨

أرحامكوصلة واللءيك ببمر تقوم الحال هاز0 وق عليك، الأسرة بواجس، 
تستطيع.ما بقدر وحل، عز اض يرضى الذي الوجه عل 

أسرتكعل زوجتك من الخطأ هل أحكم! أن لأن ا أستطح لا وأنا 
-وهوواصحا أماما الحل دام ما ولكن زوجتك،؟ عل أّرتالث، من أو 
تحفظانحميلءة، سعيدة زوجية عيشة معها وتعيش بييت،، تفردها أن 

والديكبثر قاي أهلك، مع وتبقى والتقوى، الر عل وتتعاونان أولادكإ، 
ميسر،سر —وهو موجودا الحل هذا دام ما أقول! ، — أرحامك، وصلة 

للف،.أراه الذي هو هذا فان فه— والحمد 
،!ئم م 

٠٠' ٠٠' ٠٠'

جهةق أعمل رجل أنا اله-ث -رحمه الشيح فضيلة مثل سهُ' 
تلكم، المؤول فيكلمني طلاق، توثيق يريد من يراجعها رسمية، 

الطلاق،لوقؤع حذا ويكتفي الشهود، وشهادة الطالقة، لثقل بسإع الحهة؛ 
هذافهل متعذر، ذلك لأن الهللاق، جخن الرأة حال من التأكد دون 

المرأة؟حال من لكاكد عل محي، وماذا لا، أم شرعا سائغ الإجراء 
-جمرا.اممه جزاك 

قالمرأة ورصي المرأة حضور يشترحل هل أولا! بقوله! فأجاب، 
حاصرة،غبر كاس ولو زوجته، يهللق أن فللرجل يشرمحل، لا الطلاق؟ 



٧٩ه1و،ائطلأة 

أوالعدل، كاتب عند أو القاصى، عند كتب فإذا راصية؛ غثر ولوكانت 
نحضر؛ب أو تحضر مواء انتهى، زوجته طلق أنه معروفا؛ قلمه من عند 

يقعأن يمأكن لا أنه الماس بعض ظن وأما ترض، ل؛ أم رصت وسواء 
محملفالطلاق له، أصل لا ظن فهذا به؛ زوجته يواجه حتى الطلاق 

تذهبأن حاجة لا وحينئذ الطلاق، حصل وأنته به الزوج أقر متى 
زوجها.تصدق أن حاجة ولا المحكمة، إل المرأة 

الشخصهذا أن ظن فإذا العللاق، وثيقة يكتب أن أراد من أما 
أمبيا مدحول الزوجة هل مثلا! له فيقول الطلاق، أحكام يعرف، لا 

نعم،قال! إذا الحيض؟ بحد جامعتها هل قال! نعم، قال! فإذا لا؟ 
هيقال! فإذا تهلهر، ثم تحيض أو حملها يتبذن حتى انتظر فيقووت 

الكاتبيتحرى أن باس لا هذا فمثل تطهر، حتى انتفلر قال! حائض؛ 
منة.طلاق الهللاق يقع حتى 

٠٠٠

منالمرأة طلبت لو افه—! —رحمه الشخ فضيلة سئل سا"ّا! 
فهللها، والإهانة الضرب شدة من مرة، من أكثر الهللاق زوجها 

محصللر وكانه أولادها أجل من الكئثر تتحمل أما رغم ذنب؟ عليها 
قيء؟







هاوىالقق4 ٨٢

اصتبعدالشيخ ولكن ل.... قال بإ وذكريه ه، نفعبدالعزيز بالشيخ 
الفتوى((.لسمت هدا مثل له قلت ررلو وقال: ذلك، 

الشيخمن مشت التي الفتوى عل اعتاد..... فإكون وعليه 
العلم،أهل آراء ل للتلاعب المجال يفسح لئلا باز؛ بن عبدالعزيز 

استفتىمطالو؛ه—! له محصل ~ولم ءال، الشخص استفتى إذا يحبث، 
الرحمي•ونتع الهوى، اتبلع ذلك٠ ق فيكون آخر؛ 

أمرؤييسر سعته، من منها كلأ يخي أن ولزوجته له افه ونسال 
اللهورحمة علميكم واللام والصلاح، الخثر فيه لما ويوقفنا الجمع، 

وبركاته.

٠٠.



٨٣الطلاق مم1ب 

بينهحصل نلج عن ارله~ت ~رحه الثسخ ءضساة مثل س؟ّات 
وطلبونصما، ّة وحلت أهلها، عند فدهست، حلأفاُت،، زوجته وبتن 

يوماعشر خمسة ويعد فهللقها، زوجته كللاق الزيج هذا من شخص 
العمل؟هدا يصح فهل الأحر روجها 

يدهبأن للإنسان يبغي لا أنه العمل هدا ق الحكم بقوله• فأجاب 
له.ليهللقها زوجته ياله شخص إل 

ؤإنإعاليه، محر إ لأنه واقع؛ فهو لها زوجها لعللاق بالنسبة وأما 
باختياره.وقع 

يصح؛لا باطل نكاح فانه العدة تتم أن قبل حا الثاف تزوج وأما 
ألكنثنج حئ أثءق١ج عمده مرموأ ^٩ تعال؛ افه لقول 

العدة،ل وهي تزوجها الذي هذا وبتن بينها نكاح فلا هذا؛ وعل 
عدماانتهت، إذا ثم أهلها، إل تذهب، وأن بينهإ، يفارق أن والواجب 

تتزوجل؛ ئاءيت، ؤإن به، تزوجت، ثاءيتح إن الخهلاب؛ من حاطس، فهو 
له.

هه؛و 

سورة



ه1وىا1فقع ٨٤

السائمةز ثاب أنا افَ"! ~رحمه الشيح فضيلة مثل سخمت 
حياةأعيس وأنا هذا، زداجي ْنذ دلض متردج، عمري ٌن والعشرين 

لكنوالذي أصغر، بخ لأجل الزوجة هذْ تزوجت فإش معيدة، غثر 
إياهايزوجه ألا والدم لثإ تم والش الصغرى، أختها من الزواج يريد 

متشكّونا اخي بان احمت ولما الكثرى، تزوحعت، إدا إلا 
قلقي، ٠١٧١والأن أكره^ا، وأنا الكمرى تزوجت الفتاة هدْ __—، 

همفررأنأضسلهداشسق«،
وسبهاعمرى، مسوات أسوأ هي سنوات ّح معها أمضيت أش علمها 

أعدب التوالي عل سنوات أرع ولملءة يالمملمكة، هنا لأعمل بلدي تركت 
وإثم عل وهل ذللمثإ، ل محوز هل ؤلفلمة، منها أتجت، وقد إليها، 

سLة؟ص س هجرها 

لقولهخثر؛ فالصبر عليها تصبر أن يمكنك دمت ما بقوله؛ فأجاب 
خن،فيه أثث ومحثل ثنثا دكتهوأ أف ثسؤآ ؤؤنَؤنتثوص تعال؛ 

لكانفارقتها لو فانك ابنة، منك أنجبت وقد أنيا لاسيما ا ه؛ ه=قثيرإ 
وبينبينك أو أمها، وبين بينلث، تضيع أن البن-تتإ هذه عل خعلر لك، ذق 

الصبر.لك فالأول هذا فعل بعدك؛ يتزوجها الذي وزوجها أمها 

.١ الآأةتاّ النساء، سورة )١( 



٨٥ةتابال|إلأة 

لرمادامك لها الحق فان متوالية! سنوات أربع لدة عنها غيابك أما 
sUJLiaj  ق عليها مطمئن أنت أو واثق وأنت بذلكLaJlL  حرجلا فانه

أو؛لدها، ق عليها نحشى كنت إذا وأما المدة، هده تبقى أن عليك 
أمرهنا يقاوك كان إذا إلا الحضور، من فلابد بالحضور؛ تطالبلث، كانت 

بعدمحيرها أن ولك ذللث،، ق معذور فانلئ، المعيئة؛ لهللبا ضروري 
للث،.وشمت ششت، ؤإن هدا، عل تصيري أن شئت إن فتقول! هدا، 

عدممن الفتيات أمور أولياء بعض يتخذها التي الحادة هذه وأما 
محلولا معيثة، عادة فإما الك؛رى~؛ قبل ءللس«!ن، ~وإن الصغرى تزويج 
—رضيت قد وهي كفء، ~والخاءلب منه حهلثت امرأة يمنع أن لأحد 

المخهلوبة،حق عل عدوان هذا فإن تتزوج، لمآ الكيرى أحتها أن أحل من 
وتعالسبحانه افه أن ور؛ءا الكبيرة؟! تتزوج حتى تمنع أن ذنبها وما 

أمرهو بل محتكا، أمرا المجيرة البنت زواج فليس زوجا للكبيرة ييسر لا 
جناية،هذا الكثيرة! أحل من الصغيرة البنت متقبل وتضيع محتمل، 
يجوز•ولا وخءلا، 





Lu٨٧الطلأة كت

تاب،إذا الله ب من نقتل لا تقولونI كيف قائل؛ قال فإن 
أعظمالله حق أن العلوم ومن الرسول ب إذا نقتله وتقولون! 

عليهالله صل الرسول حرمة من أعفلم الله وحرمة الرسول، حق من 
وسلم؟آله وعل 

عباده،عن التوبة يقبل أنه ه نفعن أحبمرنا تعال الله أن فالحواب! 
الرسولأما عنه؛ عفا وقد وحل، عز حقه وهو السيئات، عن ؤيعفو 

سبهوقد لا، أم سه عمن أيعفو نعلم؛ لا فإننا واللام الصلاة عليه 
لا،أم أيعفو ندري؛ لا موته بعد ولكن عنهم، وعفا حياته حال أناس 

الرسوللتار أحدا فنقتله 

أوه ءإو 

فضيلتكمنصيهؤة ما ؛ الله رحمه الشيخ فضيلة مثل ؛ »_٠٤
سسج،،لأدنى يطلق من قمتهم الأزولج، بعضن عند الطلاق انتشار حول 

،؟حلافأي حدوث عند يهللق من ومنهم 
يهللقوا؛وألا وحل، عز افه يتقوا أن هي* النصيحة بقوله؛ فأحاب 

طلقالشريعة؛ حب عل الإنسان طلق ؤإذا الشريحة، حب عل إلا 

انتظرأقلنا؛ رأه ما لآكراهة يهللق أن أراد فإذا الأمر، ق وبصيرة ناف عن 
آثهومحمل شينا ذكرهوأ ق شك َلإهشوص يقول؛ اطه فإن 



الفقعهناوى  ٨٨

—أي!مذط مؤمن مرك ررلأ قال؛ واليي. ا، ْفيمحأ ■محا تيَ 
وأوصىا، آحر«ل حالظ منها رصي حلقا منها كرْ إن يبغضها— لا 

الصيل ثيء أعؤج وإن صلع، من حلقن ررإمن وقال؛ حوا، بالماء 
وق،. أعؤجءار يزل لر تركته ؤإن كسرته، تقيمه ذهبت فان أعلاه، 
محلأن يمكن ولا ،. عوجا؛ر وفيها حا ارس؛متمت، تركتها رروإن رواية؛ 

الأحرى،عند هذه عند ما بل ثيء، كل ق تعارضه لا زوجة الإنسان 
فقدزوجة؟ عل الإنسان محصل متى الحاضر؛ الوقت ق إننا ثم 

كفياكي المال عل محصل متى أجيب؛ إذا ثم محاب، ولا كمرة أبوابا 
النكاح.لموونة 

قال؛فإذا حامل؟ المرأة هل انتفلر قلمنا! يطلق أن عل صمم فإذا 
إذاتنتهي وعدتما واقع، الحامل محللاق لأن طلق؛ إ بأس لا نقول؛ نعم، 

منتهلهر حتى انتفلر قلنا؛ حائض، إنما قال؛ ؤإذا الحمل، وضحت 

أوبحض ممن هي هل نظرنا؛ طاهر؛ إما قال؛ وإذا طلق، ثم الحثض، 
الحيض؟من يئست قد أوكبثرة حيض ينتا7اا ر صيرة هي 

.١ الآيةت٩ النساء، محورة )١( 
١(.٤  ٦٩)برقم بالنساء/ الوصية باب الرص؛ع/ كتاب لم/ مرواه )٢( 
مسلم/ورواء (، ٥١٨٥)يرقم بالناء/ الومحاة باب الكاح/ كتاب البخاري/ رواء )٣( 

(.٦٢)( ١٤٦٨)برقم الوصية؛النساء/ باب الرص،ع/ كتاب 
(.٦٠)( ١٤٦٨)برقم بالنساء/ الوصية باب ا \زطخ كتاب لم/ مرواء )٤( 



٨٩هن1بارطلأق 

منطهرت أن بعد جامعتها هل قلنا؛ تحيض، ثمن هي قال؛ إن 
حملها،أويتبثن تحيض حتى انتفئر قلنات نعم، قال؛ فإذا السابقة، حيضتها 

فعللق.حملها نين ؤإن تهللق، ثم تعلهر حتى فانتفئر حاصت، فإن 
فالمسألةتطلق؛ أن لك قلنا! الطهر، هذا ق أجامعها لم؛ إنر قال! ؤإن 

ان•إنلكل نصيحتي هذه وقتود؛ شروط، وإل ترو، إل تحتاج 
تعاندهما حين من أنه وهو الحمق، ذوي بعض يفعله ما وأما 

قصاحبه يحارصه حينإ أو ررطالقرإ(( يقول؛ الأشياء أتفه ل الزوجة 
عظيم،غلمهل فهذا كذا،،؛ تفعل لر إن طالق ررزوجتي يقول! الأشياء أتفه 

ثيء.عل رأيه يستقر حتى والنظر؛ التال والواجب، 
أوءإب ءو 

الطلاقالمرأة تطيب، هل اش—ت —رحمه الشيح فضيلة سئل ؛ ٤ 
مدةنصحه ق تتمر أما أم الزولج، يعد الصلاة ترك إذا زوجها من 

طؤطة؟

العقدبعد الصلاة الزوج ترك إذا بقوله؛ الله— —رحمه فأجاب، 
حرج،فلا العدة؛ انقضاء أقصاها مدة ق تابإ فإن زوجته فلتنصحه 

فإنالصلاة؛ ترك أن بعد مرايتط ثلايث، حاصت، ؤإن النكاح، ؤيبقى 
منالراجح القول لأن وذللث، تفارقه؛ أن عليها ومحب ينفسخ، الكاح 



الفقعقتاوى  ٩٠

إنوأنه الإسلام، عن مرتد لكفر، الصلاة تارك أن العلمت أهل أقوال 
تابإذا إعادته ونحب صحح، غم فالكاح الحال! هده ق تزوج 

املكن فان الزواج• له عقد أن بعد الصلاة ترك وإن اطه، دين إل ورحع 
بيادخل قد لكن ؤإن فورا، النآكاح فينفسخ الأن حتى بالزوجة يدخل 

ذلك،بعد ثم للصلاة تركه حين من مرات ثلاث تحيض أن إل انتفلر 
الصلاة.ترك أن مند انفساخه يتبين بل العقل.، ينفح 

الصلاة!كفر-ارك عل تدل الشرعية وذلاك،لأنالأدلة 

وءارأألمتثثو؟ وأناموأ ثابوأ ءن المشركين! ق تعال قوله ومنها! 
لمإذا أمم الكريمة الأية ومفهوم ا، ؟؛ال آلقما ؤ، ألزيتقوه 

الدينق والإخوة الدين، ق لنا إخوائا ليسوا فإنبمم الصلاة يقيموا 
الحض.بالكفر إلا تنتفي لا 

الشركوبين الرحل رربين و: المي قول ذلك! عل الأدلة وْن 
الصلاة،وبيتهم سنا الذي ررالعهد وقوله.! الصلاة،(، ترك والكفر! 

.٢٢١كمر((فقد تركها فمن 

.١ ١ ت الأية ألتوبة، محورة )١( 
الصلاة\_- مماب، _/ وابن (، ٢٢٩٣٧)برقم ٢(، • )AT/ السد ق أحمد رواء )٢( 

تحابوالترمذي/ ١(،  ٠٧٩)برقم الصلاة/ ترك ممن حاء ما بابج فيها/ والسنة 
(.٢٦٢١؛,^)؛ابإماجاءفيركالصلأة/ الإيإن/ 



Lu٩١الطلأة مم

اللهرصي الخطاب لن عمر ١^۶^ أمير قول ذلك! عل الأدلة ومن 
شقيقابن عداممه إن بل اكلأة«لم، ترك لن الإسلام ل حفل »لأ محه: 

يرونلا ه المي أصحاب رركان محال! افه رحمه المشهور— —التابعي 
منإحملمع حكاية وهدا ز ل الصلاة(( غير كفر تركه الأعإل من شيئا 

ولأنالصلاة، غير كفر تركه الأعإل من شيئا يرون لا أنم الصحابة 
علمهمع الصلاة ترك عل المحاففل فالرجل ذلك، يقتفى المعنى 

فعلهالمن ثوابا والأحاديث الايايتخ من فيها ورد ما ومع باهميتها، 
فلوإطلامحا، إيإن قلبه و ليس الرحل أن عل يدل تركها: لن وعقابا 

مايارم.تركا تركها عن - قلبه ي الدى -هدا لردعه إيان قلبه ي كان 
ءأ؛■ءه 

أرادإذا الأزولج بعض اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مئل ؛ ٤ 
أوالمماس، عم، إما أهالها، بيت، ق وهي يطلقها فانه زوجته يطلؤ، أن 

يذهبثم بيتهإ، حلاف أثر بيته ز ي1ْلقها قد أنه كإ لهم، زيارْ عم، 
مستكملةكانت، إن يراعى: لا أنه كإ صده، يبقيها ولا أهلها، إل يبما 

(.٣٦٦)"T/ اص المن ل المهقي رواْ )١( 
(.٢٦٢٢برiم)الصلاة/ ترك ق حاء ما باب الإيإن/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 
الصلاةتارك كفر مسألة ق واكفصيل الأدلة ذكر اف— —رحمه شيخنا من تقدم )٣( 

بعدها(.)'آا'/\ة،وما 



الفقعفتاوى  ٩٢

توجيهكم؟فإ ذلك؛ أوغثر العدة، 
وزوجه،الرء تفريق عل يكون ما أحرص الشيطان بقوله؛ فأجاب 

يتعلمون!ما أير جعلوا السحرة إن حتى عقلينا، حرصا هدا عل محرصى 

إبليسأن الحديث: j ورد إنه وحش وزوجه، المرء محن به يفرقون ما 
وكدا.كدا فعيتا ويقول؛ أحدهم فتاق الناس، ليضلوا جنوده يرسل 

فرقتحتى تركته ما فيقول: أحدهم يجيء لم شيئا، صنعتا ما فيقول: 
جيل.أنت يعني ،• أنتارنعم له: ؤيقول فيلمترمه زوجته، وبين، بينه 

الأمن،—،—مع اليوم الناس ألمن ق كثير العللاق أن نرى: ولهدا 
ماوهى جاء لو حتى الأشياء، أتفه عل زوجته يْللق الإنسان وأن 

أنت،تاخرق؟ لماذا قال: فقط؛ تحليه أن إلا عليه يبق ولر الشاي، أكملت، 
jهي وهل لا؟ أم حائض هي هل يدري؛ ولا مثلا، بالثلأيث، طالق 
يهللق.حتى يوره الشيهلان لكن يدري! لا لا؟ أو فيه جامعها طهر 

عنوعجز روية عن إلا اصأتلث، تطلق، لا أولا؛ نقول؛ ونحن 
ربلثإقول واذكر وتحمل، قاصر الصبر أمكن فإن ا، عليهالصبر 

خهأمه أثث وعتمو سج١ هكتموأ يسئ^، ؤؤنَومحثوص وجل؛ عز 

لفتنةمرايا0 وبعث الشيطان نحريس باب والنار/ والحنة القيامة صفة كتاب مسلم/ رواه ( ١ ) 
/_UI



٩٣كت1بالطلأة 

مزمنمنك ررلأ واللام; الصلاة عليه نبيك قول واذكر ٢، هكشرا 
منهارصي حلئا منها كرم ارإن وكرهها يبغضها لا يعني مومنهءا 
منخلقت امرأة وهي رحل، وأنلث، نملث،، قدر واعرف ٢. آحرءار 
تتحمل؛لا وهي تتحمل، فانن، أعلاه، الضلع ق ثيء وأعوج ضلع، 

أشرف—وهو واللام الصلاة عليه الرمول أن تر أل؛ منها، فتحمل 
الناسأحسن أنه مع ٢، بالنفقة^ لبنه ^؛]1 عليه نساؤه احتمع — الخلق 
واللأمل٤/الصلاة عليه ^١، منهن آل حتى أيقا، وأكرمهم حلما 

واقتناعروية، عن إلا يطلق لا أن أولا• ان الأنعل فالواجب 
مضض،عل ~ولو أصلحها أمكن فان تصلح، أن يمكن لا الحال بأن 

فليصر.كراهة— ولوعل 

حاملا،إما فليهللقها؛ منه— لأبد وأنه — الطلاق عل صمم إذا ثانيات 
يعدظن يدفع حاملا٠١ اءإما وقول؛ فيه؛ محامعها لم؛ طهر ق طاهرا ؤإما 

يقولون;يستفتون الدين داء ولهدا طلاق، لها ليس الحامل أن العوام؛ 

.١ الأية!٩ النساء، محورة ( )١ 
(.١٤ ٦٩)برقم بالماء/ الوصمة باب الرضاع/ كتاب، لم/ مرواه )٢( 
برقمبالنة/ إلا ذ يكون لا ا-رأته خثر أن بيان باب امملاق/ كتاب لم/ مرواْ )٣( 

(١٤٧٨.)

الأيةه اثثتاء عق قوموث ُؤألن-جالا >عالت اش قول باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواه )٤( 
يرقم)ا'؟ه(ا



الفقدهاوي  ٩٤

لووأما غلط، وهدا طلاق- له ليس معناه -يعني حامل وهي طلقها 
شننأن إق اصر فنقول: يطلقها؛ أن أراد ثم طاهر، وهي جامعها 

قبلتطلقها ثم تطهر، ثم نحيض، أو الحمماع" هدا من حملت ~إن حملها 
قلت—:—كإ يهللق أن أراد إذا للإنسان ينبغي ولذلك نحامعها، أن 

حالفاJنذلر الطلاق: من لأبد كان فإذا يتريث، أن أولا: عليه يجب 
يطلقثم تطهر، حتى فينتظر حائصا، كانت فإن حائض، أهي المرأة 

فيهجامعها طهر ق كانت ؤإن طلق، حاملا كان وإن يجامعها، أن قبل 
فيهايجامعها ب طهر فا كانت ؤإن حملها؛ يمحن أو تحيض، حتى انتظر 
موثوقرجل إل فليدهس، يهللق؛ أن أراد إذا ثم النظر، من فلابد طلق، 

بعضلأن الشرعي؛ الوجه عل طلاقه ويكتب بالأحكام، عارف 
اذامقال: الزوج جاءه إذا الله— —هداهم العللاق يكتبون الدين 

أنالمفروض وكان ثلائا، اكتت، يقول: الغضب مع والزوج نكش—،؟ 
أتياقانت، واحدة، العللقة كانت، ؤإذا واحدة، طلقة نكب يقول: 

كانإذا لكن تراجع، لر شئت، ؤإن راجعت،، ئشن، إن بالخيار، الزوج 
الخيار.يفوته ربإ طلقات ثلايث، 

واقع،الأن بالهلاؤ٠ق والتلاعب حعلرة، المسالة حال: كل فعل 
حاجةلا ثيء عل يعللق ربا أو الأمحثاب، أتفه عل ان الأنفيطلق 



٩٥

وعئقال! الضيف، رآه فإذا صيما، رجل عليه ينزل فمثلأت به، له 
أذبحأن الطلاق ررعن المنزل؛ صاحي، فيقول ل،،، تذبح لا الطلاق 

التنبهمحس، اثل ؛"لمفهذه تلاعس،، وهذا أ الملامة اممه سأل لك،®، 
هزوا.نتخذها لا وأن لها، 

قوكان الفعل، هذا عن منيعا حاجزا الناس محي أن نود ونحن 
كذافعلت، ررإن قال! إذا الإنسان كان الاجتهاد يتسع أن قبل السابق 

لأذبحالهللاق ررعن أو طالق®، فامرأق ررذحتح أو طالق®، فأفت، 
ولوثلاثا الهللاق وينفذون حال، كل عل الطلاق ينفذون للخ،®؛ 
اتسعلما الأمحف ْع الأن لكن هذا، نهابون الناس وكان واحدة، بكلمة 

الناس.تلاعس، الاجتهاد 

قالثلأيث، الطلاق كان وأرضاه عنه الله رصي عمر فقه من ولهذا 
كانعمر خلافة س ومنتن بكر أي عهد وق . الرسول عهد 

أنت،طالق، ررأنت، لزوجته: الرجل يقول وحدةل١،. الثلأيثؤ الطلاق 
عمررأى ولما ثشتج، إن ردها أ واحدة هذه فيقال: طالق®، أنت، طالق، 
كونهلأن افه؛ يتقوا ول؛ المثيء هذا ق كاثروا الناس أن عنه افه رصي 

فلمامحوز، ولا حرام، هذا طالق®، أJنإ طالق، أنن، طالق، راأنت، يقول: 
(.١٤٧٢برقم)الثلاث/ طلاق باب الطلاق/ كتاب لم/ مرواه )١( 



JI_4هاوي  ٩٦

حا،ألزمهم كشرا فته ووقعوا الأمر، هذا ي ، تتايعوار الناس أن رأى 
ومدمراجعتها، من تمنؤع فهو ثلائا امرأته يطلق ان إنأي وقال؛ 
ينظرواأن اكتين أيقا العلم لهللبة ي-بنى وهكذا لهم، تأديبا الباب 

سدالهم ماح ثيء من منعهم بالناس الأليق يكون فقد الناس، أحوال 
مربيابه يفتي فيا حكتنا يكون أن ينبغي فاجلفتي للذريعة، 
أوخروجهاالبيت، من ا،لْللقة إحراج من السائل؛ إليه أشار ما وأما 

بيت،ق فتبقى ، بائن— غر يعني — ثلاث غر الهللاق كان فإذا هي؛ 
ا،لهللقةلأن يجامعها؛ أن وله معها، وينام له، وتتجمل حا، يجلو زوجها، 
افهفمي ا د'إاث4أ ذ لسبممح تعاد؛ قال ما زوجة، الرجعية 
أنها لمحل ولا الزوجة، حكم ق الرجعية ا،لطلقة لأن يعولا؛ ا1هللقين 

الأن؛الناس وعند أيئا، محرجها أن للزوج يجل ولا اليبننا، من نحرج 
وبعضهمفورا، لأهلها تذهب فإنبما رجحيا طلاقا زوجته طلق لو 

قال؛الله لأن الزوجة؛ وعل الزوج عل حرام وهذا اخرجي• يقول؛ 
قثؤشحثة يأبم( أن إلا عدثبمك\ .محهى  utرهمت مه 
الحكمة؟هي وما يمهده، ذتأ همد أش حدود يعد وش آس حدود وق 

»تع((.مادة; العروس، تاج الثر. ل الإّراع التتايع؛ )١( 
الآة:هأمل.القرة، )أ(ّورة 



٩٧مم1بالطلأة 

وحل،عز الله بيد لأمر ظ ا، بآر أمإ ؤلك بمد عندئ أثث دل ثدرى ه
محتها،قلبه و افه ويجعل لها، كارها عنها راغثا الأن الرجل يْللقها قد 

أهلها.إل خرجت لو ما مثل كر، هناك يكن ل؛ باليت عنده كانت فإذا 
ءوءلإ-

لعله حصلتا رجل عن اف~ت ~رحه الشيخ فضيلة مثل ! سّاأ 
وكانسيئة، بألفافل عليهإ الابن هدا تلفظ مسيا مما حلأفامحث،، والديه 
الطلاق؟هدا ق حرج عليه فهل بطلاقها، فقام زوجته، الخلأفايتج مس-، 

والديه؟تحام منه حصل ما عل ندم وقد 

نبيناعل وامحلم وأصل العالمن، ربا لله الحمد بقوله؛ فأجايا 
بإحسانوأتباعه وأصحابه آله وعل المتقين، ؤإمام البي؛ر،، جاتم محمد 

الدين•يوم إل 
وأبيهأمه عل ائل انهدا تلفغل أن الموال،! هدا عل الحوابؤ 

الولدمن تلق لا اش المائية والألفاخل الضجر، عل الدالة بالألفافل 
يقول؛وجل عر الله فإن عنه؛ الله مى وفيإ الإثم، ل ومع بوالديه• 

يسبحانهويقول ا. ووألو؛ةتي(لتكج؛ار ش-ثا ؤدء لإؤ\ ولأ أممه ءؤوآ•ءبدوأ 

.١ ت الأية الطلاق، صورة )١( 
)أ(سورةالساء،الآة:أآ



ه1وىالهق4 ٩٨

أيقثا مل يأل أاؤَإلآهما لحدهما ١^=—^ عندق نتش وثا وتعال؛ 
ثن١^ لجؤا ثه1ا بمفص . ً=منا وُ لثنا وش محيا ولا 

بحانهاغ كان فإذا ا، صغAلهر ^١^، َة أنهمهما رب وش ألبممة 
علتدل كلمة وهي أف٠٠، ٠١لوالديه؛ الولد يقول أن مى وتعال 

الولدعل الإثقال غالبا تستدعي والتي يرهما، حال ق التضجر 
الحال.هده بسوي بالك فا عليه، والإشفاق 

أنعل بالعزم مقروئا كان إذا فعلت ما عل الدم من يه تشعر وما 
وتعالبحانه والله توبة، هدْ فإن فعلمت؛ عا الإقلاع مع إليه تحول لا 

افهتاب نصوحا توبة الله إل تاب ومن المتطهرين، ومحب التوايتن بحب 
عله.

المشاكلمحبب هي لأما طالقتها؛ حيث الزوجة مع فعلته ما وأما 
الطلاقلأن حرج، ولا عليك، إثم لا فإنه والديك! وبين بينك 

الحاجاتأهم من حاجة وهد0 إليه، الحاجة عند مباح ل؛ه~ "والحمد 
ديفأو والديك و؛ين بينك يفرق أن يماول من لأن إلحاحا؛ وأشدها 

١٥٠وإن،؛ؤ تعال؛ اش قال وقد عته، البعد الأول فإن وبينها؛ الود؛ينلث، 
معهتعيش لرجل يوفقها أن اش فعسى ،، عتهء^١ س من حيلا أهه يش 

الآة:'آأ-؛و)ا(ّورةالإساء،
. ١٣الأية:• الماء، سورة )٢( 







١٠١ه1باكإلأة 

أنغضب إذا للإنسان ينبغي أنه ذلك ق الحكم بقوله؛ فأجاب 
وإنابالصرعة، الشديد ررليس النبي.؛ لقول قويا؛ أي ثدييا؛ يكون 

ا.الغضب،،ر عند نفه يملك الذي الشديد 
فرددتغضب،ا ررلأ له! فقال اض! رسول يا أوصني رحل؛ وقال 

٢.)رلأتغضب((ر قال؛ مرارا، 

يملكواأن اذسلمين؛ إخواننا من وغيره هدا به أنصح والدي 
منبافه فلستيدوا الغضب أصابهم ؤإذا الغضب، عند أنفسهم 

يذهبذللث، فان وليتوضووا؛ يذهبه، تما ذللث، فان الرحم، الشيهنان 
قاعداكان ؤإذا فليقعد، هاثنا الإنسان كان ؤإذا أيصا، الغضسب، 

عنه.الغضب نحفيمإ توجب مما هذْ كل فليضعلمع؛ 
المعينالكافر لعن بل حرام، المسلم لعن فإن لزوجته لعنه وأما 

أنمعناه اللعن لأن معينا؛ شخصا يلعن أن لأحد يجوز ولا حرام، 
الله.رحمه من والإبعاد بالهلرد تدعوعليه 

يستحلوأن اللعتة، هذه من وتعال سبحانه اش إل يتوب أن فعليه 
عليه.يتوب أن افه لعل منها، زوجته 

لم/وم(، ٦١١٤)برقم الغضب/ من الحذر باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
١(.٠ )٧ ٢( ٦ ٠ )٩ برقم الغضب/ محي ه نفيملك، من نضل باب والصلة/ البر مماب 

(.٦١١٦)برقم الغض-،/ من الحذر باب الأدب/ كاب البخاري/ رواه )٢( 



ح1وىالفق4

يوجبلا اللعن لأن له؛ حلال هي بل بدلك، تحرم فلا زوجته وأما 
التحريم.

 Ui_ : عنمتغيب زوج عن افه-: -رحمه الشخ فضيلة سئل
البعضنمن سمع وقد العيس، لقمة أجل من سنوات ثلايث، منذ زوجته 

قولكم؟فإ الطلاق، ستوحب، المدة هده طوال عنها غيابك، إن له! يقول 
إذاالإنسان أن ~من الساو لهدا يعفهم ذكره ما بقوله؛ فأجاب 

التللأىنمتوجّس، العثة هده فان ستوايت، ثلايثج روجته عن غائ—، 
إذاالرزق لتحصيل أهله عن الرجل غيبة لأن وذللئ، بصمحح، ليس 
نمحل حتى فته، ثيء لا فإنه آمن؛ مكان ق وأبقاهم منهم، برصا كان 
أهلهم، يتغيب أن ان للأنيجغي لا لكنه أكثر، أو سنوات ثلاث بقي 
غابإذا ولأنه إليه، حاجة ق وهم إليهم، حاجة ق لأنه المدة هذه 

لهياكون وقد والحبة، المودة من ثيء يزول المدة طول ْع ربإ عنهم، 
فاعوا.المدة هذه محهم غاب فإذا رعاية إل محتاجون أولاد 

كانإذا المدة! هذه يتغيب أن الإنسان عل حرج لا أنه فالحاصل؛ 
أنوالأحسن؛ الأول ولكن آمن، محل ق وكانت، زوجته، برصا ذللث، 
أولاد.له كان إن ولأولادها لها، والملاحهلة علميهم التردثب ياكئر 



١ ٠٣

 At_ الروحةل الشك حكم ْا اش~؛ ~رحمه الشيح فضيلة سئل ؛
الطلاق؟محب وهل والأوهام، الوسواس طريق عن جاء إذا 

زوجتهق الإنسان يتوهم أن الشيطان! من هدا بقوله! فأجاب 
منبالله يستعيد أن عليه والواجب وأحلاقها، طوكها ق انحرامحا 

إلرجل جاء وقد بالا، الوماوص لهدم يلقي لا وأن الرجيم، الشيطان 
~يعئضأموي غلاما ولدت امرأق إن افه، رصول يا فقال! اليي 
ارفإقال! نعم، قال! إبل؟اا، من للث، ررهل الني فقال بأا~ 

قال!نعم، قال! أورق؟®، من فيها راهل قال! حمر. قال! ألوانها؟®، 
له؛. رسول فقال عرق، نزعه لعله الرجل؛ فقال ذللت،؟®، لأفأنى 

يوجبلا هدا مثل أن الني له فبتن ،• عرقاُل نزعه هذا ابنك، ررولعل 
وهيامرأته أتت، إذا ان للأنالشاك محديث، قد أنه ْع المرأة، ق الثلث، 
بعض OwUpمحديث، سوف لاشلث، فانه أمول، بولد أبيض وهو بيضاء 

منعرق نزعه يكون لعله بأنه هذا طرد . الم، ولكن الثيء، 
هزهمثل ق هكذا كان فإذا ، — أمه أو أبيه ~من ا؛قين الأحيائه 
أول.باب من محواها فإ الثلث، فيها يقوى قد الي المحورة 

لم/وم(، ٠٥٣ )٥ برقم الولد/ بض عرض إذا ؛اب، الئللاق/ كتاب البخاري/ رواْ 
١٥٠)برقم اللعان/ مماب  ٠.)



هن1وىالهى١ ٠ ٤

أ>ارأى إذا إلا الوساوس؛ هدم عن الكف الرء عل فالواجب 
ولتصونهليهونها، أولا زوجته محفظ أن فعليه عليه، الصبر يمكن لا 

الأولفان التهم؛ وقويت، الحال، تستقم ولآ يمكن، إ فإذا أيصا، هي 
يطلقها.أن 

*!و،•!ئ ءاد 

زوجته،طلق زؤج عن افه~ت ~رخمه الشخ فضيلة مسل ؛ ٤ 
لا؟أم حرام هذا فهل وجهها، عن له كشفت الطلاق وبعد 

طلاقا—يعني رجعيا طلاقا امرأته الرجل طلق إذا بقولهت فأجاب 
مالأما العدة، ق دامت، ما له ، تكشفأن لها فإن الرجعة—، فيه يملكؤ 
المطاقاُتايحني تعال• الله لقول روجته؛ فهي العدة ل دامت 

لإضافتهازوجة الرجعية المرأة أن عل هذا فدل ،، >إاقهلدق 
أنالأصل لأن كان؛ U باعتبار محاز هذا إن يقال: ولا ^، ١ق 

الأصل،هو هذا العدة؛ ق وهي ها لبعل وأنه حقيقته، عل الكلام 
شرعي.بدليل إلا ظاهره عن الكلام ولامحوزصرف 

له،تكشف، أن باس فلا رجعيا الطلاق كان إذا فنقول: هذا وعل 
إنهبل العدة، تنقضي حتى البيت،؛ ق عنده وتبقى حا، ونحلو ونحادثه، 

.٢٢٨الآة; سورةاوقرة،







١٠٧مم1بالطلأة 

لأنهزوجك؛ به تطلق لا طالق،، ررإحداكإ ت زوجتك \لي وقول غضب، 
لأيمالكلأٌا,

أيصا،منك خطأ فهذا الذهب لها تحضر حتى إياها تحريملئ، وأما 
تكأثث لنل ءأ مم لن آلم ؤبمأ;ما تعال؛ لقوله اليمتن؛ حكم وحكمه 

،^١ هذؤ بلا نؤ أس ون، ئد ه ويأ عئمحئ وآشُ أذنيك ٠نبماث تش 
كفارةالأن عليلث، محس، فانه هذا وعل يمينا، التحريم تعال الله فجعل 
بالذهس،.إليها تاق أن قبل زوجتلث، اّتحللت، إنلث، حيث يمثن،، 

م•المتن وكفارة 
رقبة.تحرير أو كومم؛ أو اكن؛ معشرة إطعام 

أيام.ثلاثة فصيام نحد إ فان 
غاصبا.ولا مترعا تكون لا أن للث،؛ ونصيحتي 

الذهس،زوجتلئؤ لإءهلا■ء يغضسس، زوجتك ألي لكون بالنية أما 
ابنتهدامت، ما ابنته علي الهجر يملك لا وهو أيقا، منه ينبغي لا فهذا 

قتتصرف، حرة فهي عليها، الحجر يملل-، لا فإنه رشيدة؛ بالغة عاقلة 

المعيشةحصول أجل من مسافر الذي زوجها أعطته وأما لامحيإ مالها، 
لهاولأولادها.

.١ الأيتان؛ التحريم، ورة حما 



هن1وىالفق4 ١٠٨

الوّواسيصسه عمن • ادتح~ ~رحمه الشيح فضيلة سئل I ٥ ١ س 
يعفهل غثرْ، عن أوحكاه الهللاق، أبواب ق قرأ إذا امرأته، طلق بأنه 
الهللاق،جد! وهزلهن حد، جدهن اريلأيث، وحديث؛ الطلاق؟ منه 

معناه؟وما هوصحح، هل ا والعتق،،١ والنكاح، 
الوسواس—وهو الأمر بدا ابل، الذتما الأخ همذا بقوله* فأجاب 

قدمنه يقع اليتم، الأمر هدا بان ونرشده؛ نخره دالهللأق~ يتعلق فيعا 
الشيهلانمن بالله الإنسان يستعيد أن ودواوه! الناس، بعض به يبتل 

وأنيزول؛الشك*، لا الشن أن يعلم وأن إليه، يلشت، لا وأن الرجيم، 
وأنووساوس، أوهام بمجرد يزال أن يمكن لا الباقي الثات النكاح 
الْللاق،ذكر العلم كتء-ا 3، قرأ أو غره، طلاق حكى إذا تْللق لا زوجته 

مغلوبابالهللاق لنقل ومن الطلاق، أحكام عنده يقرأ ممن أحدا علم أو 
بعضفان الخال، هزه ق العللاق يقع لا فانه إرادة! ولا قصد بدون عليه 

حتىشديدا؛ وحرجا عقلينا ضيما ه نفق محي الأمر هدا ؤ، الموموستن 
طلاقه.يقع لا هذا فمثل قصد، وبدون إرادة بدون بالهللاق ينهلق 

وابن(، ٢١٩٤)برقم الهزل/ عل اسملاق ق باب اظلاق/ كتاب داود/ أبو رواه )١( 
(،٢٠٣٩)برثم لاعا/ راجع أو نكح أو طلق من باب الخللاق/ كتاب ماجه/ 

١(. ١٨٤)برنم الطلاق/ ل والهزل الخد ل جاء ما باب الطلاق/ أبواب والترمذي/ 
)العتق(.بدل )والرجعة( الخمح! وعند 



١٠٩

أونطقهبيده، وكتبه حما، إرادة الإنسان أراده إذا الطلاق يقع إنإ 
هوفهدا حينئذ؛ فكره عليه مغلها ولا إليه، ملجأ غر له، مريدا يلسانه؛ 

العللاق.منه يقع الذي 
طلاقه.يقع لا الوموص أن إل العلم أهل يعص ذهب ولهدا 

إليه،الإنسان يلشت لا أن الوسواس هذا دواء فإن حال، كل وعل 
الفقهي قرأ أو غرم، طلاق حكى إذا أنه يعلم وأن به، يتهم لا وأن 
إذازوجته تهللق لا فإنه العللاق؛ باب ق طلابه درس أو العللاق، باب 
ذلك.نحو أو لهللأب به يمثل أن يريد طالق، أنت تمثيلا! قال 

الوساوسهذه إل يلتفتوا لا أن وأمثاله! الإنسان لهذا هنصيحش 
الوساوسعليه ويدخل الدم، محرى آدم ابن من بحري والشيطان أبدا، 

مسالةحتى بل الصلاة، ومسألة العللاق، الة كمعفليمة، مور أق 
وتعال.سبحانه باش الإيان 

ويعرصىينتهي، وأن الأمر، هن.ا من باش يستعيذ أن ا. ذلنودواء 
سكشر ذلك، جرب وقد ستزول، اش بحول وهو عنه، ويلهو عنه، 

عندالرحيم الشهلان س باش يستحيذون كانوا حتنعا فانتفحوا، الناس 
فائدةذللئ، س فرأوا به، يوسوسون ما عن وينتهون 7بمذا، أصابتهم 
أنهمإليه شاكوا حينا هذا، بمثل الصحابة أمر س رسول لأن عفليمة؛ 



الفقعحاوي 

انمن إليه أحب لكان السإء من أحدهم حث لو ما نفوممهم ق محيون 
ْنإليه أحب لكان محرقة~؛ فحمة ~أي حممة كان لو أو ، به ينطق 

رسولذلك إل فأرشدهم ،، ^،١ ينطق أن 
حد،هزله والعتق والكاح الطلاق فان صحيح، فهو الحديث أما 

عقدهلأنه هدا؛ قوله يقبل لا فانه هازل، أنا وقال! الكاح عمد فمن 
كانولو طلق من وكيلك وحل، عز اف عند الحاكم وثبوت وأراده، 
فقالزوجته يإزح كان فلو العللاق، أراد دام ما يقع طلاقه فان هازلا؛ 

بدلك.تهللق فانيا يإزحها وهو طالق أنت لها؛ 

الأمور،هذْ مثل من محترز أن الإنسان عل محب أنه نرى ولهذ.ا 
الموفق.وافه بالهللاق. يتلاعب، لا وأن 

٠٠٠

X٢٤٧(يرنم)٢٧٢/٤١ْ٢أحمدفيالسد))؛(رواْ 
،٥١١٢برقم)الومحوّة/ رد ل باب الأدب/ كتاب داود/ أبو رواه )٢( 



الطلاقممأب 

الرحيمالرحمن افه بم 
ديرعاماف نحفظه عث؛مين بن صالح بن محمد الشخ/ ماحة 
ويعدنوبركاته افه ورحمة عليكم اللام 
اه٤ ١ ٩ ; ١٢/ YAل  U٤٥/ رقم الصادرض الصلئ، برفقه 

الطالق....لدي حضر وقد والأنكحة..... الضان محكمة من الصادر 
وذلكرقم.... بالبهلاةة )وليها(..... أحوها وبرفقها ومهللقت4ب..ؤ. 

الذيطلاقه عن الهللق فسألت وصفته، الطلاق حال عن أقوالهم لأحذ 
والثانيةالأود الطلقة فقررقائلابأن أعلام-، -المشارإله باس ذكرْ 

علفصادقه ذللث،؛ عن الروحة سالت نم سكر، حال ل وأنا وقعت 
ونمتبتاريخ واض الثالثة الطلقة وأما ذلك، 
الثانيةالهللمة بأن المهللمق ذكر كا الغضب، وبشدة غضبان وأنا كتابة 

رغبةولهإ ذلك، عل المرأة وصادقته الشهرية، الدورة أثناء وخمت 
إفتائهم،1مل توات، حمس العمر من يلغ طفل ولها بالرجوع، 

وعملاصالحا.نافعا، علمها وزادكم اممه وفقكم 

وبركاته.الله ورحمة علميكم واللام 
والأنكحةالضان محكمة قاضى 



هن1وىارفقد ١١٢

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم 

يتوبوأن للمكر، يعود لا أن الزوج من تعهدا تاخدوا أن آمل 
الراجح"القول ~عل يه عرة فلا كر الحال طلاقه أما تعال، افه إل 

فيعقدطلقتان، له ويبقى زوجته، له تحل وحينئد عليه، بمب لا ف؛ 

المراجعة.بمجرد له فتحل ؤإلأ انتهت، عدما كانت، إن عليها له 

خثرا.افه جزاكم يدللئ،، أفهموهم 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم لام وال

العثيم؛نالصالح محمد كتبه/ 

هم





الفقعهن1وى  ١١٤

لهايكون وربإ الفراق، فيحصل زوجته، إل تتعدى العقوبة هذه أن 
غره.عل الضرر ومحصل العاظة، فتشت أولاد 

ولكنبأقواله، يعتبر ولا السكران، طلاق يقع لا أنه فالصواب،! 
نحكملا حتى الشرعية، الحآكة إل هذا ق يرجع أن يبغي ذلك مع 

وافهالخلاف، يرفع شرعي بحكم إلا إياها؛ بفراقه أو معه الزوجة بماء 
الموفق•

؛ث-ء .



١١٥مم1بالطلأة 

الرحيمالرحمن افه بم 
اممه.سلمه عسم؛ن، ين صالح ين محمد الشخ/ الفضيلة صاحب 
وبعدتوبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 

الذي.... المواطن/ من لنا المهدمة الاستفتاء أوراق بطه لكم نريع 
^ذةس...مسايتارخ1ا/مأا/ب»؛اهيهللبماحعة 

قيللها مراجعته وطيس، صورته، المرفقة )..( رقم الصك ؛موجب 
ومهللقتهالهللس،، ل وهويلح المراجعة، حق له نر لر أننا إلا عدتما، انتهاء 

منيوطلب وبنت، ولد معللقها من ولها غثرْ، من الزيغ رمحت 
هداق برأيكم أستأنس أن سمدن وأنا لإفتائه، لفضملتكم الكتابة 
مشرؤع.بطريق الواحدة الأسرة ين الشمل ويغ الصيع لرأب 

وولالمهللقة، أقوال عل الاطلاع بعد نحسلتكم، من الإفادة آملا 
نحففلكم.وافه والمرفقة، ومهللقها أمرها، 

محكمة.....قاصي 
الرحيمالرحمن افه م ب

•الشيح/..•■ الفضلة صاحب العتيمنإل الصالح محمد من 
قاصىمحكمة.ؤ...ضلهايىمال

وبركاته.اطه ورحمة اللام وعليكم 



هن1وىالهق4 ١١٦

وتاريخ ٢٩٦رقم كتابكم ق الرفقة المعاملة كامل عل اهللمش 
المسألة!هده ق الإفتاء بإمكانر كان إن أود ؤاف ه ١ ٤ ١ ٢ / ١ 

والذيالصك، ل ادكتوب الوصف عل زوجته..... حللاق..... 
ذكرولكن الذكورة، لزوجته طلقتان منه يبق إ أن المهللمق أبدى 
عليه.كان لضغط الهللقتين هاتن 

قدلكن إفتاؤ0، بالإمكان لكان ذلك، عل الأمر اقتصر ولو 
علمنية باز بن عدافه ين عبدالعزيز الشيخ ساحة من فتوى صدرت 

قا/ / ٢٧٦برقم غره، زوجا تنكح حتى له تحل لا ا بأن،فتواكم 
ه.١٤٠٨/٢/٢١وتارخ

بقولهوذكروه هذا، فافهموه إفتاؤ٥ يمكنني لا ذللث، عل وبناء 

و؛سثاأثث وكا0 سعتذء من ٥=^" آثث نن ينذ-رءا و.إن ؤ تعال؛ 
وأنخثرا، زوجته وعل عليه محلف أن تعال افه أسال ، ه حكسما 

وبركاته.اطه ورحمة عليكم واللام الحمع، أمر يسر 
العثيمينالصالح محمل 

ه.١٤١٢/٣/١٢ىف

.؛!ئم م 

الآة:'"آااء،ّورةال



١١٧مم1بالطلأة 

الإكراهالزوج ادعى إذا افه-: -رحمه الشخ فضيلة مثل سمآه: 
فهلالإكراه، عل للزوج بينة ولا ذلك، الزوجة وأنكريت، الهللاق، عل 

الإكراه،عدم الأصل أن أم إليه، الزوجة وترد الإكراه، بدعوى قوله شل 
علمنهإ أحد نحلف الحال هدم مقل ل وهل ؤنالما؟ الزوجة وتعتبر 

عناليمين إليه الوجهة يكل لو الحكم ما يالتحليف! وبالقول قوله، 
المسألة؟هذه ق فضيلتكم هورأى ما بنفوله؟ نحكم وهل الحلف؟ 

قولهيقبل لر الطلاق عل الإكراه الزوج ادعى إذا بقوله؛ فاجاب 
التيالحقوق من هدا لأن المنآكرة؛ الزوجة عل ، jwjولا ببينة، إلا 
بالكول.فيها يقضى لا 

مم م  ٩٠ ٩٠ ٩٠

زوجتهطلق من حكم ما ! — افه رحمه — الشخ فضيلة مئل ٠ س٤ 
فحيوه،أقاربه، برضا يكن لر معينة بفتاة زواجه أن وذللث، مكرها، ثلاثا 

طلاقها،بدللث، ينو ب ولكنه فهللقها، الطلاق، عل وأجبروْ وضربوه، 
قواستمر بطلاقها، نحبرها لم وكدللث، اسمها، غبمر امها ذكر ولدللث، 

مأجورين؟ذللئ، ق الحكم ما سنة، من أكثر مند لها الممقة دفع 
ينوب الرجل هدا لأن عليه؛ طلاق لا أنه الحكم بقوله؛ فأجابخ 

طلاق.عاليه فليس غرها، وسمى طلاقها، 



هن1وىاافقع ١١٨

اعتدواأنم يطلمهأ! أن عل أحثروه الذين لهؤلاء أقول ولكنني 
اللأنبمم طلاقها؛ عل محروم أن لهم محل ولا الزوجة، وعل عليه 

أئثهأوما أحنسة ا لكونهأو القبيلة، من لست، لكونها إياها، كاحه نق 

زوجته؛وعل الرجل عل وظلم عدوان المحرم العمل من هذا إن ذلك؛ 
عجميعل لعربي فضل لا أنه يعلموا وأن تعال، اغ يمموا أن فعليهم 

خلقها؛ولا دينها ق مطعن علميها ليس المرأة هذه دامت وما بالمموى، إلا 
ؤللاقها.عل محبمروه أن لهم محوز لا فانه 

الحقلهم إن يقال! فربإ دينها ق حهل-ا علميها المرأة كانت، لو نحم، 
هناكيكن ب إذا أما يهليعهم؛ الحال هذه ق وهو بهللاقها، يأمروْ ن أق 

طلاقي يطيعهم أن يلزمه لا فانه الدين؛ ل ولا الخلق، ق لا عيب، 
صئلفقد يهليحه، أن يلزمه لا فانه أباه أمره الذي ولوكان حتى زوجته، 

فقالامرأته، يطلق أن أبوه أمره رجل عن ادله~ت ~رحمه أحمد الإمام 
بنعبدافه أمر البي. أوليس قال: تطلقها؛ لا للرجل: أحمد الإمام 

لهفقال ،؟ عمرأأبوه أمره لما امرأته يْللق أن عنهإ الله رصي عمر 

بابالأدب/ مماب داود/ وأم (، ٤٧١١برقم)( Y-rr-^Y/Aالند)ز أحمد را(رواْ 
أمءامره الرجل باب الطلاق/ كتاب ماجه/ وابن ٥(،  ١٣٨)برقم الوالدين/ ر بل 

الرجلأن ل جاء ما باب الطلاق/ أبراب والترمذي/ ٢(، ٠ برقم)٨٨ امرأته/ يعللاق 
(.١١٨٩برقم)زوجته/ يطلق أن أبرْ باله 



١١٩مم1بارطلأة 

زوجتهيطلق أن ابنه أمر إنإ عمر أن يعني• عمر؟ أبوك هل أحمدت الإمام 
شرعي.ٌسب له فليس أبوك أما شرعي، لسب 

أبوهأمره إذا زوجته يطلق أن الولد عل محب لا أنه فالحاصل! 
يضره،لا ذلك فان عليه؛ وغضب هجره الأب أن فرصى لو حتى ؛دللث،، 

آخر.نطر له فهدا خلقها؛ ق أو دينها ق يعيبها نيئا لوذكروا أما 
ء!دل ظم 
٩٠ ٩٠

علان الإنأجبر إذا افه—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل سههت 
طلائه؟يع فهل فطلق الطلاق، 

يضروجه عل كان إذا الهللاق عل الإجبار بقوله؛ فأجابج 
بالحبس،أو يقتله، أن يستملح ثخص من بالقتل بمدد أن مثل بالزوج، 

مرة؛مائة طلق ولو طلامحا، يكون لا طلق إذا فإنه يفره؛ مال باخد أو 
قطلاق >رلأ النمٍا قال وقد ■علته، مكرم لأنه طلاها؛ يكون لا فانه 

طلق.ما الإكراه فلولا عليه، مغلق والمأكره ،؛ إغلاقءال 

ليسفهدا عليه؛ يشتروا أو عليه، يلزموا أن محرد كان إذ أما 
الطلاق.وقع طلق ؤإذا بإكراه، 

يباب الطلاق/ محاب داود/ وأبو (، ٢٦٣٦برنم)٠ (، ٣٧٨ص/افد ز أحمد )ا(رواْ 
امْطلاق باب اظلاق/ محاب ماجه/ وابن (، ٢١٩٣برقم)غلط/ ءل الْللاق 

؛رةم)آ-يىآ(.والأمي/ 



هن1وىاافق4

منعست تقول؛ امرأة اف~1 "رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ س٦٥
ففيإليهم؛ ذهاتجا باع دكان المدينة ل أهل إل ذهابا بمب زوجي 

ومكتوبإياها، وملس ورئة و كشه بان الطلاق، حصل الأود المرة 
معهموذهاب أخي، وابن أخي ْع خروجي المجب وكان ارطالقءا، ثما؛ 

شهروق الصلح، حصل ذلك وبعد معهم، أذما أن يردف ولر للنرهة، 
قفإغ أهل، لرؤية للمدبمة أذهب أن منه طلت المبارك رمضان 

وبعدهايوم؛ن، عندهم ومكثت ذهبت، مني إصرار بمد ولكن البداية، 
لأننيفقتل؛ آخر يوما البقاء منه فهللثت أهل، عند من لأخدي رم 
وكانتالحمل، بداية ق لأنتي وإخواف؛ وأمي أهل لقرب محاجة كست، 

وكتبجواره، الحلوس ولا رويته، أطق إ إنتي حتى مضطربة، نفسيتي 
متيبغية النفسية حاد له وأوضحت الحمل، بداية ق كئثرا كرهته قد 
ذهابلعدم غاصج، -وهو د وقال يفعل لر لكنه طروق، يراعي أن 

قمعه أذم، ولر طالقء، فأنت( حدة إل الأن معي تذمي ب ررإذا معه~ت 
الصلحوحصل حدة، إل فدهيت، الثانية الليلة وكانت( الليلة، تللث، 
أسسهلحب إنني حتحإ حدا، ميثة النقية حاد كانت( وبعدها؛يوم؛ن بيننا، 

مدأحتى مزقأ آخر صكان ق نكن أن منه فطلبت، بيتي، ق الخلوص 
شهر،ولولمدة آخر، مكان أي أوإل أهل، إل أذما أو )الوحام(، حال 



١٢١ه1باسلأة 

أناصطرن، مما والوصية- الشية لحاق رؤس4 -رغم يوافق لر لكنه 
يقفلر لأنه الأمباب؛ بير ضاقت عندما المدينة إل الذهاب عاليه أيمح 
لأولبأنتي علها السيئة، النقية الحال هده ل وأنا يراعني وب جبي، 

وعندمازواجي، س أشهر محانية معه أكمل ونا حمل، ل محصل مرة 
منهفطيت ءلالق،، فأنت ررلوذهبت ل! قال المدينة إل الذهاب فررت 

شعوري،لربع ول( رغبي ينفذ ب لكنه مؤية، ونرجع ليلة معي يذهب أن 
ولريسأل ولر أهل، عند وحلستا المدينة إل ذهبت مني وعي وبدون 
ومتقدمةالمتقدمة الشهور ق حامل الأن ولكنني بيننا، حصل ما يثحث 
وأضساشسااقديرولمأضراغةJالأنفصالصزوجي، ^١، 

محيب.سمح إنه بالحلال، إليه الرحؤع ل يكشسا أن 
نبيناعل وأسلم وأصل العالين، رب لله الحمد بقولهت فأجاب 

تبعهمومن وأصحابه آله وعل ١^١^(، ؤإمام النيتن، حاتم محمد 
أودالموال هذا عل أجيب أن فقبل بعد* أما الدين؛ يوم إل باحان 

الزوجة.للسائلة والثانية! للزؤج. إحداهما! ضسمثحجن[ أوجه أن 
الروجينتإخواننا وحميع الزوج أنصح فإف للزوج• نصيحتي أما 

وألاالطلاق، أمور ق يميثوا وأن الغضب، عناو أعصاحم يضبملوا بان 
إليه،الحاجة دعت إذا إلا الكراهة فيه الأصل الطلاق فان يممجلوا، 



هن1وىالهق4 ١٢٢

الإنسانيطلقها فلا للعدة، النساء تطالق أن وجل عز الله أمر ولهذا 
حاملا،تكون أن إلا فيه، حامعها طهر ق يتللمها ولا حائض، وهى 

وعدمالتريث، أحل من هذا كل حال؛ بكل طلاقها يصح الحامل فان 
زوجهالعل فيها؛ تعتد حيض ثلاث للمرأة وجعل الطلاق، ق التسرع 

بمدممندث  iSjxIiتعال! افه قال كإ المدة، هذه ق يراحعها 

طلقإذا الإنسان فان قه، والالحمق من العللاق ق والتسرع 
قدامرأة يفارق ؤإنإ بدلها، يشتري الملع من سالعة يفارق لا زوجته 
فعلالشمل؛ ويسستت الأولاد، فيتفرق أيصا، أولاده أم هي تكون 

الطلاقعل عازم أنه قدر ؤإذا يتسرع، لا وأن يتريث،، أن الإنسان 
فيطلقهاالماء، لها تطلق أن الله أمر التي للعدة وليطلق بدوء، فليطلق 

■^؛٤.لغثر طاهتا ؤإما حاملا إما 

المتزوجايتإحميع وأنصح أنصحها فال السائالة! للزوجة نصيحي أما 
هذهمثل من منهم محدث ما يتحملن وأن أزواجهن، عل يصرن أن 

الفراق، ١٢٠محصل ربإ الحانية لأن المحاندة؛ إل تنئي قد التي الأمور 
فحل.ما عل الزوجتن من كل قنيم 

.١ ت الأية الطلاق، محورة )١( 



١٢٣مم1باسلأة 

زوجتهطلق الرحل هدا أن ل! ينيخن فالذي الموال موصؤع أما 
إشكال.فيها ليس واصحة طلقة الأول الطلقة 

وقدالمرأة، فعل عل معلقتان طلقتان فهإ والثالثة الثانية وأما 
عليه.الطلاق علق فيعا خالفت 

العلم!أهل يعن خلاف المسالة هده وق 
كليها،الموتثن 3، الطلاق عليه ويقع محث، إنه يقول• من لمنهم 

ثلاثطلقها لأنه زوجها؛ من بانت قد هده المرأة تكون هدا عل وبناء 
العلقتينالأخرين الهلكين عل معلقة مت ليالتي الأول العللتة مرات 

ذهبت.وممها أهلها إل ذها:إا عدم عل 
حبعل تكونان العلقتثن الهللضن أن إل العلطءا بعض وذهب 

ؤإنإياه، بمخالختها المللاق وقع القللاق نوى قد كان فإن الزوج؛ نية 
ذهبتإن وتإاو.يدها تذهب لا أن عل حملها ~وهو اليمين نوى قد كان 

هوالقول وهدا يم؛ن، كفارة وتلزمه الهللاق، يقع لا فانه بالهللاق—؛ 

ؤإنااش~، ~رحمه تيمية ابن الإسلام سخ واحتيار عندي، الراجح 
وقؤع—وهو العلم أهل حمهور قول هو الذي الأول القول ذكرت 

وأنخطر، المسالة هذه ق الأمر أن ولغيرْ للسائل ليتبين الهللاق—؛ 
أهلحمهور فان الفعل، هذا مثل عل يقدم لا أن الإنسان عل الواجب، 



هن1وىالفقاه ١٢٤

لأنبمازوجها؛ عل حرام المسألة هذه مثل ق الزوجة أن يرون العلم 
مرات.ثلاث منه طلقت 

يكثروالا وحتى الناس، محاق حتى الخلاف، هدا ذكرت إنإ أقول! 
زوجاتيم،عل وجل عز باش محلفوا أن يمكنهم الذي الأمر هذا من 

تياهافيا توافقه أن ثيء عن زوجها تياها إذا عليها محب والزوجة 
سهدها^^١٠^١ تعال؛ اش فقال سيدا؛ الزوج ممى تعال اش لأن عنه؛ 

عندعوان الماء أن المي. وأخثر ا، زوجهيعني! ، أث١داهر لدا 
يمغأن ق الحق فللزوج الأسترة، وهي عانية، جع والعواف• الرجال، 

اشيتقي أن أيصا الزمحج وعل السيئة، العاقبة منه محشى ما زوجته 
تعال!اش قال كا بالمعروف،، يعاشرها وأن زوجته، مراعاة ق وجل عز 

محنوى ؛ثل تعادإوفال ٠، ألتمدمبهُ ؤتءا؛بجئة 
ص'؟

إنله؛ أقول الرجل هذا مسألة ق عندي الرامح القول عل بناء 
إذاتْللق أنيا ظلق،ا؛ فأنت، لأهللث، ذهست، ءإن بقوللثه؛ نيتلث، كانت، 

إذاأما يح، الْللاق فان عندك مرغوبة غير إياك بعصيانها لأنيا ذهبت،؛ 
.٢ ٥ الأية؛ يوسف، سورة )١( 
الآة:همالماء، سورة )٢( 
الآة:ار\أآ.البقرة، سورة )٣( 



١٢٥مم1باثمطلأة 

هذاحكم فإن الذهاب؛ ترك عل نحملها وأن نحولها، أن نيتك كان 
الرز،من كيالوات عشرة اين معشرة تطعم أن وعليك اليمين، حكم 

وعدأنت، الطعام فاصنع شئت ؤإن لهن، الكافي اللحم ومعهن 
أوعشهم.الماين 

٠٠.



الفقعهتاوى  ١٢٦

افالمه ّالشم؛ن بن صااح محمد الشخ سإحة 

,وبركامم الله ورحمة عليكم اللام 

بقضاء.....عميا إبان .... الأخ/ إلينا حضر أن مبق محب، يا 
و ٩١٠رقم الصك باطن المذكور القللاق زوجته••••• طلق أنه وقرر 
U /U / الصك،باطن المذكور الإفهام وأفهمتاه صورته، الرفقة ه ١ ٤ ٠ ٨

لأنه وقرر ومطلقته، هو راجعتا المذكور أن إلا إقراره؛ ضوء عل 
في؟/م/م'؛اهآحرهن منفرقامت، طلقايت، ثلامثف لريصدرمنه الحقيقة 

فقط،ة واحد ءللقة هو منه صدر الن«ي وأن الصلث،، ق ذكرُت، كإ 
وإقراره وأن قبل، من طلاق منه بق يإ وأنه ه ١ ٤ ٠ ٨ ّا/ ؟/ بتاريخ 

أفالرجوع ل الرب منها واحد كل وقرر منها• زعل أثر كان المحكمة 
ومهرجديد بعقد لعض بعضها رجهمع تردن فإذا العض، مضها 
يتلفظلا العادة أن عالألأ ذلك،. فلكم العل-ه من لخروجها نظرا جديد• 
لالقدم إقراره عل يض وإنا الفرعي، المجلس ق بالطلاق الطلق 

افوفق إقراره، وهو الطلاق، صلثا عل توقيعه وكذا معروصه، 

وبركاته.افه ورحمة علميكم واللام ويرضاه، محبه لما الحميع 
ه١٤١١/٨/٢أحوكم/•••••



١٢٧ه1باثطلأة 

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

يطلقب وأنه إمحراره، عن رجوعه و الرحل صدق لكم محن إذا 
رجوعهقبول ورأيتم بينه،ا، زعل إثر بالثلاث أقر ولكنه واحدة، مرة إلا 

بانتأنها ق السابق حكمكم نقضن ق عليكم حرج فلا إقراره، عن 
زوجاتنكح حتى له تحل لا وأنبما نفسها، حا ْاكت، كرى، بينونة منه 

واحدة.الأول الهللقة وتكون صحيح، يعقد له بحلها تفتوه وأن غره؛ 
والصلاح.الخير فيه لما الخمع الله وفق 

العثيمانالصالح محمل كتبه 

ه١٤١١/٨/٢٢٠يف

٠٠٠



د1وىاوم ١٢٨

المنو ير زوج عن اف-ت -رحمه المخ محيلة سئل _U؛،؛ 
الطلاق،يتالفظ ما ومرا الغضب، ومرع نمى بمرض مصاب 
راطالقيقول؛ وأحيايا إالثلأ٠ث٠، يطلق وأحيايا واحدة، يهللق فأحيايا 

فلااعتزلته ؤإنإ يته، من نحرج لر الروحة لكن الأربعة؛،، الدام، عل 
حالق الزوجة من صدر أنه كإ ذللن،، حكم فإ وجهها، إلا منها يرى 

 V—الحكم؟فإ أوأحي،،، ابتي مثل ارأسن، فقالت،! الرؤج هدا ْع غضس
حالق الطلاق إصداره جمن الزوج كان إذا بقوله•' فأجاب 

قطلاق لا لأنه عليه؛ يقع لا طلاقه فان معها؛ ه نفيملك، لا غضس، 
ام!أقثلاثة إل م ينقوالغضس، إغلاق؛ 

يقول،ما الغاصب، يعقل بحسن، ابتدائه، ق يكون أن أحدها! 
الحالهده ل طالق فإذا الغاصب،، غير كتمرف، فتصرفه ه؛ نفويملك، 

يقع.طلاقه فإن 

يقول،ما يعي لا بحيث جدا، ثدييا غضبه يكون أن الئاي! المم 
حالي السوق، ق أم البست،، ق أهو يدري! ولا يقول، ما يدري ولا 

لهليس لأنه وذلك، ريب؛ بلا طلاقه يقع لا فهدا عليه؛ كالعمى يكون 
حينئذ.يقول ما يعقل ولا فكر، 

والثانية؛الأول الحال ين متوسطا الغضب، يكون أن الثالث،! المم 



١٢٩ه1باسلأة 

قما ملك عن عاجز ولكنه يقول، ْا ؤيدري يقول، ما يعي بحسنا 
.الغضب، هدا مع ه نفيملك، لا نفسه، 

الأنه عندي! والراجح العلم، أهل ، juخلاف، طلاقه وقؤع وي 
تلجئهالكامنة الممسية الحال لأن كالكره لأنه الحال؛ هذه ل طلاقه يقع 

معهكان ذكر— "كإ زوجها أن ولاميإ الهللاق، هذا يقول أن إل الحاء 
عاليها،طلاقه يقع لا فانه الحال هذه ق زوجها كان فإذا نفسى، مرض 

مهإكررْ.

فانكابنها؛ أنه خصومامات بعض ق له هي قالته ئا بالنسبة وأما 
لزوجها!قالت، فلو الفلهار، أهل من ليمسن، فالمرأة ؛ظهار، ليس هذا 

بظهار،هذا فليس أخي« أوكظهر ابني، أوكظهر ش، كظهر عئ رزأنت 
يقعمن تلزم إنإ الظهار كفارة لأن أيصا؛ الغلهار كفارة فيه يلزمها ولا 
قالت،إذا الغلهار كفارة يلزمها فلا هي وأما الزوج، وهو الظهار منه 

إطعامأو رقبة، عتق وهي يمن، كفارة عليها ولكنها لزوجها، ذلك، 
نحدب لكن وجدت أو تْلعم، ما نحد ب فإن كوتيم؛ أو مساكن، عشرة 

متتابعة.أيام ثلاثة تصّوم فإنبا اكن؛ م
ررأنت،يقول! الزؤج أن وهي السؤال ق وردت مسالة وهاهنا 

دونالتآكرار -أعنى الوجه هذا عل التآكرار وهذا طالق،<، طالق طالق 



اتثقهفتاوى  ١٣٠

الإماممذهب من المشهور عل حتى الطلاق به يقع لا كلمها—، الحملة 
يقعلا فانه الثلاث ينو إ فان لذلك، الثلاث نية إلا افه— —رحمه أحمد 

ينوول؛ طالق(( طالق طالق ررأنت، لزوجته! الإنسان قال فلو واحدة، إلا 
فمهل.واحدة إلا يلزمه إ الثلاث؛ 

الذهبأن ويقلن المسالة، هذه حكم محهل قد الناس وبعض 
الح»<الةتكرار الفرق له يبغن ول؛ العبارة، بيذه الثلاث طلاق وقؤع 
إلاالطلاق به يتعدد لا وحده الحر فتكرار وحده؛ الحر وتكرار كلها، 

يسالوحاء طالق؛؛، طالق طالق ارأنب لزوجته! قائل قال فإذا نواه، إذا 
نعم،قال! فان الثلاث؟ نويت هل له! نقول ثلاثا زوجتي تطلق هل 

نويت،قال! ؤإن الذهس،—، من المشهور —عل ثلاثا الطلاق صار 
قال!ؤإن الذهس،، من المشهور عل حتى واحدة، إلا يكن إ الواحدة؛ 

نية،الساعة تاللث، عندي وليس للمتأكرار، هذا أطلقت، إنإ شنقا، أنو لر 
المذهب،.من المشهور عل حتى واحدة، إلا عليلث، يقع لا أيصا! له قلنا 

ولوالثلاث العللاق يقع لا فإنه نراه! الذي الراُح القول عل أما 
طالق؛ا؛أنت، طالق، أنت، طالق، ررأنح، قال! ولو حتى كلها، الحملة كرر 

النبي.عهد عل العللاق كان عنها اممه رصي عباس ابن حدث لأن 
واحدة،الثلاث العللاق كان عمر حلافة من وسنتن بكر أي وعهد 



١٣١كتاuالطلأة 

أمرو اسعجلوا قد الناس إن وقال: عمر، ألزمهم فيه الناس أكثر فلكا 
هووهدا ،. رعليهم فامفبماه عليهم، أمضيناه فلو أناة، فيه لهم كانت 

باللففلالطلاق تكرار بان الله~؛ ~رحمه تيمية ابن الإملأم شخ احتيار 
حديد.أونكاح رجعة بعد كان إذا إلا متعددا؛ يقع لا 

تعاشرأل لها: نقول فإننا زوجها، بيت ق الزوجة هدم بقاء وأما 
يستطعلا غص،ب حال ق الطلاق أن ذكرنا— كإ — حاله كانت إذا زوجها 

زوجته.عل حينئد منه يقع لا الطلاق فان فيها؛ ه شيملك أن 
قه شيمللثح لا حتى يغضب، كان إذا زوجها أن والخلاصة: 

ماعل فتبقى غيره؛ ولا ظهار، ولا طلاق، منه يقع لا فإنه غضبه؛ حال 
قالتحن يمن كفارة فيلزمها للزوجة بالنية وأما عنده، عليه هي 

الظهار.ألفاظ من لفظا لزوجها 

سوىله أكشف لا ارإنني قالت: أنبا موالها ق وقع إنه ثم 
قد؛انت،أنبا تعتقد حال ق وجهها له تكثف، أنبا هدا وظاهر ، ٠٠وجهي 

الوجهكشفا إن يهع: ولن لها أقول ولكني زوجة، ليت، وأنبا منه، 
لهتكثف أن لها فليس لها بمحرم ليس فمن المحارم، للرجال إلا محرم؛ 

ماأعظم من الوجه لأن وجهها؛ له تكثف أن عليها ومحرم وجهها، 
(.١٤٧٢^)الثلاث/ طلاق باب الطلاق/ كتاب لم/ مرواء )١( 



ه1وىاثفقع ١٣٢

قالالتي الإبل من فتنة أعفلم فهو الرأة، حم من للفتة مبتا يكون 
لهاومحوز رجلها، تستر أن عاليها محب إنه الوجه! كشف بجواز قال من 
امرأةقدم الإنسان يرى أن أعظم؛ فتنة أي فيقال! وجهها؛ تكشف أن 
أنالنساء- ق نفلر -له عاقل كل عند ريب ولا وجهها؟ يرى أن أو 

لماييسر أن الله ولعل الرجل، فتنة من بكم أعظم الوجه ق اء التفتنة 
بعضدأ التي العفليمة، المهمة المسألة هده عن فيه نتكلم آخر موصعا 
يقتضيهتمسأكا -؛ا لث، تتمكانت الي البلاد هده ق ببا يتهاون الناس 
الموفق.واطه الأخلاق، وتقضيه الدين، 

وأخيأنا كتت لقد اممه-؛ —رحمه الشخ فضيلة مسل سخه! 
أبساإق ذهبنا الإجازة عل حصلنا أن وبعد الرياض، مديتة ق نعمل 
زملائنالدى حفلة الليالي من ليلة ل حصل هناك وصولنا وبعل ق.... 

متأخروئت، ق بنا فإذا الحفلة انتهاء وبعد لدعوتهم، وامتحبنا ق..... 
امرأةلديه أخي وكان المجلس، ق ورقدنا والدنا، ست، فدخلنا الليل، من 
الزمنمن برهة وبعد المجلس، ق ونام تركها، ولكنه والدي، تا سق 

هنا،من قم وقال! أحي"، عل غاضبا ~وكان عليتا يدحل بأييتا ؤإذ 
مماامرأته، أخي طلق قليلة مشادة وبعد أخي، فرفض أهللثج، عند ونم 



١٣٣ه1بالطلأى 

الفإنكم البيت، من حرجت إذا أما دأهمم الوالد، غضب إل أدى 
وكيلككم4، مطيمن وحرجنا أخي، زوجة وخرجت، عندي، ساتون 

حتىبنته ندخل وار عنه، بعيدين الأن ونحن وعشانا، صحيتنا حرم 
هكدانبقى أوأنا كفارة؟ محاك هل المالة، هدْ مثل ل الحل فا الآ0، 
نصغ؟كيف أم حياتنا؟ مدى 

بصواب؛ولا لم، بليس ، تصرفهدا أن الحقيقة فأجاب؛قولهت 
محيبأن أهله— مع ؤينام يقوم أن أبوْ أمره ~لما أحيلنا عل وكان 

أوتعال الله معصية ق تكن ب إذا ت واجبة الوالد طاعة لأن والده؛ 
معصيةق وليت الولد، عل صرر لا وهنا الولد، عل صررا تتضمن 

زوجتهمعاشرة وهو؛ افه، طاعة من التزامه ثيء ق هي بل الثه، 
بالمحروف،ايياشرة هن امرأته عند نومه أن ولاشك بالمعروف، 

منه.ينبغي ولا سيئ هدا الولد فتصرف 

ولابيته، الأولاد يدخل لا أن عل محلف، أيصا فكونه الوالد وأما 
لمافإنه ينبض، لا الذي الأمر من أيصا هو له؛ يعشوا ولا له، يضحوا 

ابنهالوالد يامر أن الأول من كان زوجته ابنه بطلاق القسيم حصلت، 
الدم،فيه والغالب غضب، عن الطلاق هدا لأن زوجته؛ يراجع أن 

الوالد،غصب أجله من الذي السبب وزال، المحذلور زال رجعها فإذا 



الفق4فتاوى  ١٣٤

تشثسل؛ الزوجة كانت إن فنقول! واير أمر أمام نحن الأن ولكن 
يراجعها.أن للزوج فالأول عدما 

يطعمأن سمملح فانه يكفره، ما فله الوالد لحلق بة بالنوأما 
الحمدولله هدا، وقتنا ق ~وهدا محي لآ فان أويكسوهم؛ اكن، معسرة 
والدهم.بيت إل الأولاد يرجع ثم أيام، ثلاثة يصوم فانه نادر~ 

٠٠٠

لالرجل طلأ3، يع هل ؛ الله~ ~رحمه الشخ فضيلة مثل I ه س٩ 
الغضث،؟حال 

أقسام!ثلاثة إل م ينقالغضس، إن العلياء! يقول بقوله! فآحاب، 
ووسطه.ومايته بدايته 

الغالمث،لأن فيه؛ يقع الطلاق أن فلاثلث، بدايته ق الغضث، فأما 
الغض،.من إلا يقع لا الطلاق أن 

ولاقال، ماذا الإنسان يدرى لا ؛حسئا نيايته، ق اوغض_، وأما 
يقع،لا فهدا مائيا، عليه أغلق قد الأرض؟ أو السعاء ق أهو يدري! 

عليه.العلياء اتفاق حكى وقد 

فقدالبداية—؛ ق ولا النهاية ق —فليس وسطه ق كان إذا أما 
قولن!عل العلياء فيه احتالف، 



١٣٥كتإباره،لأؤ 

الطلاق،يعقد الرحل هدا لأن وذلك يقع؛ إنه قال؛ من منهم 
قال.ما ويريد قال، ما ويعرف، 

الطلقكان ؤإن الطلاق، هدا يقع لا إنه قالت من العلياء ومن 
علمحبور كأنه تامة؛ إرادة غير من فإنه يقول؛ ما ويعي قال، ما يريد 

ررلألأقفيإمق«رُسق،هقالهم.:
قكان ما أما له! قلنا نفتيه أن يريد ائل مسألتا فإذا هدا وعل 

قتتردد فلا مايته ق كان وما فيه، العللاق وقؤع ق تردد فلا بدايته 
فيرىاجتهاد؛ محل فهو الوسهل ق كان وما فيه، الطلاق وقؤع عدم 

الصواب،٠إل أقرب هو ما فيه الإنسان 

زوجتهطلق متزؤج اف~ت ~رحه الشخ فضيلة مثل • س٠٦
أربعةمنها له بأن عايا السائس، الشهر ق حامل وهي طلقاُت،، ثلاث 
ملابسهأحدُته زوجته أن الهللاق! ودوافع يراجعها، أن ويريد أولاد، 

أغضبه،مما إياها، تعتله وب العمل إل ذهابه قيل الباب عليها وأغلقت، 
الحكم؟فيا صواب، دون التللاق عل وأقدم صوابه، يفقد وجعله 

الطلاق/كتاب داود/ وأم ٢(،  ٦٣٦)٠ برقم (، ٣٧٨)ّآأ/ افد ق أحمد دوام )١( 
امْطلاق باب الخلاق/ مماب ماجه/ وابن (، ٢١٩٣)ِةم غلط/ عل الطلاق 

(.٢٠٤٦^)والأ-بى/ 



ه1وىالفقه ١٣٦

شيمن:تضمن السزال هدا إن الواقع بقوله: فأحاب 
صوابه.به فمد شديد غضب حال ل طلق الرجل أن أحدهما: 
أنهطإقثلأئ1.واكاق:

فقدشريد غضب حال ق محللق قد كان إذا نقول: فإننا الأول قاما 
أو-يا يقدم التي الإرادة من يتمكن ول؛ أمره، عليه وأغلق صوابه به 

طلقةلا امرأته، عل يقع ولا عليه، طلاق لا الحال هده ق فإنه محجم؛ 
من-أي الإكراه كان ؤإن الرغم، كالكزْ لأنه ثلاُث،؛ ولا واحدة 
طلاقررلا قوله هدا ودليل داخل، إكراه هدا لكن النفس~ حارج 

ولأصاقفيإغلأق«ره.
حتىؤإرادته قصده الإنسان عل يغلق أن معناه: والإغلاق 

أغلقمن مأخوذ وهو وتبمواْ، يريده ما عل التصرف من يتمكن لا 
التامةبالإرادة والانطلاق والانشراح، القح، وصده يغلقه، الباب 

قصد.عن الإنسان من وقعت التي 

أقسام:ثلاثة إل م ينقالغضب، أن العالم أهل بعفس ذكر وقد 

ذباب الطلاق/ كتاب وأبوداود/ (، ٢٦٣٦برقم)• (، ٣٧٨المد)ّآإ/ ق أحد رواْ 
الكرْطلاق باب الطلاق/ كاب ماجه/ وابن (، ٢١٩٣برقم)غالط./ عل الطلاق 

(.٢٠٤٦^)وام/ 



١٣٧ه1باوطلأة 

يقول،ما يدري لا بحيث تاما، فقدا تصرفه الإنسان به يفقد قم 

طلاقهيقع لا فهذا فيطلق؛ الأرض؟ ق أو السإء ل أهو ت يدري ولا 
يتكلمكأنإ تكلم ؤإنإ المعتى، ولا اللمففل لا يقصد ل؛ هذا لأن بالاتفاق؛ 

محنون.أو معتو0 كلام 

علأو الفعل عل الإنسان محمل ثر، يغضب الثاق؛ والشم 
رشيدا؛تمرقا ما والمحرف نفسه، ل الخحكم عل قادر لكنه القول، 

بالاتفاق.طلاقه يقع فهذا 

العلمإء. ٧٥نرلغ؛محل فهو وهذا، هذا لبن غضب الثالث،! والقسم 
كالم\كزهالإنسان لأن وذللثح التلملاق؛ فيه يقع لا أنه والصحيح! 

ولغ.تصرف عن تام قصد من ولابد المرعم، 
فإنناأيصا~؛ سؤاله نقمته الذي ~وهو الثلاث العللاق وأما 

الثالثةالطلقة فان رجوع؛ بعد مواتا كان إذا الثلاث الطلاق نقول! 
زوج•بعد إلا له محل ولا زوجها، من المرأة محن 

الهللقةيطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق أن مثاله! 
بغثرولا لا؛عقل. زوجته، إل الرجؤع له محل لا الطلقة هذه ففي الثالثة، 

محاليلغثر مقصودا صحيحا نكاحا غثره زوجا تنكح أن بعد إلا عقد؛ 
الأول.للزوج 



د1وىاافقم ١٣٨

طالقررأنت يقول! أن مثل! رجعة، غير من ثلاثا طلق إذا وأما 
العلمأهل حمهور فإن طالق،ا؛ أمت طالق، أنت، طالق، ررأنتتح أو! ثلأ؛ااا، 

بعدإلا لزوجها نحل ولا به، نين المرأة أن أي كالأول؛ هذا أن عل 
تحليل.نكاح غير صحيح، نكاح 

بزهالطلاق أن إل افه رحمه تنمية ابن الإسلام شيخ وذم، 
عباسابن حدمت، بعموم واستدل فقط، واحدة إلا يقع لا الصيغة 

هافه رسول عهد عل الثلأيث، العللاق كان قال! عنهإ، اطة رصي 
٠تتايعل فلمإ واحدة، الثلأيث، طلاق عمر خلافة من وسسيرنا بكر وأب 

عت،!اف رصي عمر قال الهللاق؛ هذا ل إيقاعهم وكثر هذا ق الناس 
أمضيناهفلو أناة، فيه لهم كانت، قد أمر ق استعجلوا قد الناس ررإن 

العلم.أهل عامة هذا عل وتبعه . عليهما؛ فأمضاه عليهم، 
افهيتقوا ان ايلمن إحواق إل نصحة أوجه الناسبة بيذه ؤإينى 

نساؤهم،فتبن بالهللاق يتسرعوا لا وأن أهليهم، وق أنفسهم ق وجل عز 
بذللئؤحصل وربعا العفليم، الدم ْع يستفتونه، علإ كل إل يذهبون ثم 

ولاشكالخاق، وعدم التسرع ؛سب، للحائلة؛ وتفريق وتشتت،، فراق 

.^١١١١مائة؛ العروس، تاج الشر. ل هوالاسرنع التتاع! ( ١ ) 
(.١٤٧٢^)الثلاث/ طلاق باب ىابالءللأفى/ )أ(رواْسلم/ 



١٣٩مم1باسلأة 

شدةودواء أيصا، الغضب شديد الغضب، سريع الناس بعض أن 
الرحيم،الشيطان من باممه الإنسان يستعيد أن الغفب،! وسرعة الغضسس،، 

وليملكؤيتوصأ وليقم اصطجع، حالنا كان ؤإذا جلس، قاما كان ؤإذا 
٠١ارلاتغضب قازت أوصني، قال; افه. رسول إل رجل جاء ولهذا ه؛ نف

ذميم،أمر الغضب أن عل يدل وهدا ٢. ر تغضب(( ررلأ قال! مرارا، فردد 
منه.بالخدر الوصية كرر واللام الصلاة عليه الرسول إن حتى 

وهوفيهم، يكثر بدأ أمر إل الملمن إحوانر أنصح أل كعا 
كدا((،أفعل لا أن الطلاق ررعل مثلا: الإنسان يقول بالطلاق، الحلف 

فعلتيررإن لزوجته: يقول أو طالق((، فامرأق كدا فعلت رءإن يقول: أو 
ثميوقعوما، التي العبارات من ذللثج أشبه ما أو طالق((، فانمتج كدا 

محيونلحلهم عالمر كل عتبة إل يذهبون ثم فعلوا، ما عل يندمون 
النيبه أمر ما حلاف بالمشرؤع الأمر خلاف بالطلاق فاليمين محرجا؛ 

ا.ر أوليصمت،(( باض فليحف حالما كان ررمن قال: افه. رسول فان س، 

أهلحمهور إن بالهللاق: الحلمفج ق المتسافبن لهؤلاء أقول ؤإنني 
متىوأنه تعليما، يرونه بل يمينا، بالعللاق الحلم، أن يرون لا العلم 

(.٦١١٦برقم)بابا-دزرعنالغضب/ محابالأدب/ )١(رواهالبخاري/ 
(،٦٦٤٦برقم)يابائكم/ نحلفوا لا باب والدور/ الأبجان كتاب البخاري/ رواه )٢( 

)٣(.( ١٦٤٦برقم)تعال/ اف بغم الخلف عن الهي باب الأي،ان/ كتاب لم/ وم



القممفتاوى  ١٤٠

حدا،خطرة ألة فالمالطلق، قاله ما صفة عل الهللاق وقع الحنث، حمل 
يعيده،ولا بايهاعه، لا بالطلاق، يتهاونوا لا أن الإخوة- -أتبما فعلي،كم 

غضبه.أساب، من الحاية السلمين ولإخواننا لنا نسأل بصيغه، ولا 
شديداغضبالث، كان إذا السائل! موال عل الحواب، وخلاصة 

لرمعلن، باقية وزوجتك طلاق، عليلث، فليس نمسك— ، تملللا -بحيث، 
فالقولنفكج؛ به تمللاج يسيرا الغضب، كان إذا أما طلاق، عليها محمل 

ماتراجعها أن فلك، واحدة، إلا يقع لا الثلاث، طلاقك، أن الراجح؛ 
منفلابد تراجعها أن قبل وصحت، فان تضع، أن قبل الحدة ق دامت، 

صدرفان الطلقة؛ هده قبل طلقتان منك، يمحير ب إذا هدا جديد، عقد 
زوج.بعد إلا لك، محل لا فانبما الطلقة هذه قبل طلقتان منلثج 

زوجتيوبين بيتي حدث ؛ الله~ —رخمه الشح فضيلة مثل ؛ ٦ ١ س 
لها!هالت، حيمثإ الطلاق، من وحدرتبا الكلام، من وحيرتها ونزلع، شقاق 

حيرتهابإ طترم ولر تكست، لر ولكنها ء، أطلق موفخ فانني تسكني ب ُرإن 
مصابوأنا وطلقتها، أعصابي( وفقديتف والكلام، المشادة بيننا وزادُت، منه، 

حدثما بعد ندمت، ؤإنني إرادق(، دون أعصاب يفقدق( الذي بالكر 
خثرا.افه حراكم لا؟ أم زوجتي تطلؤ، هل أرجوالتوصح ذللئؤ، 



١٤١مم1باسلأة 

بألاالمسلمين السائل هذا أنصح أولا! يقوله! فآحاب 
أوصني،الله رسول يا فقال! و. افه رسول إل أتى رجلا فان يغضبوا، 

}ر تغضب(( ررلا قال! مرارا فردد ررلاتغضب((، قال! 

عيناه،نحمر حتى آدم ابن قلب، ق الشيهلان يلقيها خمرة والغضب 
فعليريده، لا ما الأقوال أو الأفعال من منه وتصدر أوداجه، وتنتفخ 

والرضا.الطمأنينة ارء 

تقول؛ماذا تدري لا بالطلاق تكالمن حين أنك ئت إذا ئانثا! 
وهدا،، إغلأقاال ق طلاق ررلأ س؛ الرسول لقول يقع؛ لا الطلاق فان 

هذابأن ليتم معلوما كان فإذا الحاصرين، إل الواقع ق يرحع الأمر 
فليسنفسه يملك لا إنه بحيث شديدا، غضبه كان غضت، إذا الرجل 

الموفق.والله طلاق. عليه 

ءوه ه 

(.٦١١٦برقم)الغضب/ من الخدر باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
نباب الطلاق/ كتاب وأبوداود/ (، ١٢٦٣٦)• يرقم (, TW\/ir)المد ق أخمد رواه )٢( 

الكرْطلاق باب الطالق/ كتاب _/ وابن (، ١٢١٩٣)برقم غلط/ عل الطلاق 
(.٢٠ ٤٦برقم)وازّي/ 



الفقعهتاوى  ١٤٢

الرحيمالرحمن الله م ب
سعنيزةفي،\/،ا/ا،ا،ماه

اللهحفظه .. الكرم... الشخ إل العثيمين، الصالح محمد من 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

صحتكم،مرننا أس، الحاري / ١٣المؤرخ كتابكم وصلني 
ذك.ض فه الحمد 

طلاقأولاده أم وبين بينه حصل بانه . . المدعو. من موال وبرقمته 
ثيءوبينها بينه حصل إذا لأنه إرادته؛ بغير الكلام هدا وأن بالثلاث، 

كربالمرض ق مصاب لأنه به؛ يشعر لا بكلام تكلم الرعل من 
يا....اراكتب الأول؛ المرة ل لها قال أنه بكتابكم أنتم وأفدتم 

بالثلاث((ارأنت الثالثة: وق وجهك((، »غطى الثانية: وق ورقتها«، 

أشهر.أربعة من كل و؛ين 

سالاش هي يابكم ق ^"٣ التي الثالثة كانت إن والحراب: 
ثبتفان إرادته؛ وبغير شعوره، بغير كان أنه مواله: ق أفاد فقد عنها، 

طلاقلا لأنه يير؛ لا طلاقه فان الزوجة؛ من إقرار أو ببينة، به أفاد ما 
غلاق.إق 



١٤٣مم1بالطلأة 

ولايقول، ما معه يدرى لا حد إل الغضب به يبالغ الذي والرحل 
طلاقه.يقع فلا عاليه؛ مغلق يريده! 

حالق كانتا فان ممابكم، ل ذكرتم الكان ازبقتان الطلقتان أما 
إنلكن عرفت، لما أيقا؛ واقعتين غر فهإ مزاله ق ذكر التي كحال 

بردحتى اتكتابة أحر طلاقها ورقة كتابة أمره الذي الرحل كان 
لأنيقع؛ الطلاق فان أمره، ثم شعوره، إليه ورجع الزوج، غضب 
يقول.ما يعي حال ق وهو بكتابته رصي الزوج 

واقعتان!فهإ شعوره به يفقد لر غضب حال ق كانتا ؤإن 

فكتبه.طلاقها(( ورقة رراكتب للرحل! قال فلأنه الأول؛ أما 
وقدالطلاق، كنايايت، من وحهلث،(( ررغؤلي قوله! فان الثانية! وأما 

ينوحلاقه.ما!٢ حا، الهللاق فيقع غضب،، حال ق قالها 

افهورحمة عليكم واللام ويرعاكم، محففلكم والله لزم، ما هدا 
وبركاته.

هه -و- 



هن1وىاثفقع ١٤٤

الرحيمالرحمن اف بم 
محمدرموله عل واللام والصلاة تعال، افه حمد بعد 

وصهره....وزوجه.... الزوج.... من كل لدي حضر ئد أهول، 
غضجج،حال ق مرة أول الذكورة زوجتي ؤللمتج رالقد الرؤج؛ وقال 

ورقة،ق طلائها كتسث، لأي غضب؛ غثر ز الثانية وطلقتها وراجعتها، 
الهللقةهده وطلقها إل، فأرجعوها العالم أهل 'Uألتإ ثم لهاب وقدمتها 

الأطباء،أعيا أعصاب مريض ررإي وقال! شديدا؛، غضب حال ق وأنا 
الرؤجقال عإ ووالدها الروحة فسألت لذلك،<؛. يتناثر رأمه شعر وأ0 

الطلاقول واعترفا، له، بن.لك، فأقرا أعصابه؛ ومرصى غضبه دة شل 
شعوره.غير ل ييكى صار به الطق بعد الأحثر 

منللخامس الوفق الخميس، يوم اء مبمنزل، التقرير هذا تم 
ه.١ ٤ ٠ ٩ عام الحرام، القعدة ذي شهر 

والتدبير.الأمر ول واف 
وكاتبهالقرار آخذ 

النبويالمهحي. الا.رمن 



Lu١٤٥اثمطلأة ه

الرحيمالرحمن افه م ب
طلقررإته قائلا! ارسفتاق.ب.. فقد وبعد رب فه الحمد 

شه((،؛، JJL^jلا شديد، غضب، حال ق الثالثة الهللقة زوجته..... 

أنهفيها؛ الشيح..... بقلم ورقة ل فأحضر ذلك، عل إثبايا منه فعللت 
أنهمن الزوج، قاله با وأقرا وأبتها، الزوجة من كل الشح عند حصر 
شديد.غضب حال هده زوجته طلق 

ه:المي لقول واقع، غر الهللاق هزا بأن أفتيته ذلك عل وبناء 
منليس لأنه ذلك؛ مثل عل المواحن.ة ولعدم ٢، إغلاقءر ق طلاق ررلأ 

وقكثصاغ' قآ النتو آس يواثغدهأ ءرلأ تعال؛ افه قال وقد قلبه، كب 
تزاللا زوجته فان وعليه ،، عمدلحتممحآقّ ٥>؛؟^ إواَةثبمغ مواخدد 

طلاقق يتعجل لا وأن أمره، ق يتأنى أن أنصحه ؤإل صمته، عق 
منبافه فليسممل غضب ؤإذا عفليم، شأنه العللاق لأن امرأته؛ 

ه.نفولملك، الرجيم، السيهلان 

ه١٤٠٩/١١/٧١يفالعتيمن الصالح محمد كاتبه ذللئ، قال 

زباب الطلاق/ كاب داود/ وأبو (، ٢٦٣٦٠يرغم). rvAfiTافد j أحمد رواء )١( 
ا،لكرْطلاق باب الخلاق/ كاب ماجه/ وان ٢(،  ١٩٣)برقم ظط/ عل الخلاق 

(.٢٠٤٦^)والاّي/ 
.٢٢٥الأية: البقرة، )أ(ّورة 



الفقعفتاوى  ١٤٦

الرحيمالرحمن اش بم 
النهسلمه 'عؤثم\ن1( ين صالمح ين محمد الشيخ فضيلة 

ويعد.'ويركاته، اض ورمة عليكم الملام 
ثلاثمند زوجته..... طلق أن سيق بأنه وأفاد . ٠٠٠إلينا. حضر 

طالمهاثم وراجعها، المشاخ، أحد استفتى وقد واحدة، ءللقة متوايتج، 
نقرساشهر ومني وراجعها، المشاخ، أحد واستفتى سنة، مند واحدة 
الطلاق؛منه وطليت عليه، وغضمت، فامتنمت،، حاجة، منها طلم، 

وليس لأنه عدده؛ عن يعلم لا طلامحا وطلقها شديدا، غضتا فغضب 
يانفأمرتموه الأمحر، 'لطلاق ق فضيلتكم استفتى وقد شعوره، 
أفاد.هكدا زوجته، لدى وما لديه ما لأحد يراجعنا؛ 

موالهاولدى و..... قيل..... من بما العرف، الزوجة حضرمحت، وقد 

وعندماالح؛ران، لبعضن ررحرجت، قائلة؛ أفادت الزكج، إليه أشار عإ 
فقلت،:إذن، يدون خروجي بيإ عن لمالني الين، ل يجدف ب حضر 

ولافطلقتي، طلاقى وطلمت، وضربني، فغضي، للجثران، ذهست، إق 
التشفييوصلني أن منه طلمت، الثانية: المرة وق الطلاق. عدد أضبط 

وأثرمت،فغضبتتخ يوافق، فلم أمتاق، أحد من متألمة كنعت، حيعث، لليل، اق 
نحضرمرة كل وق القللاق، عدد عن أدرى ولا وطلقنى، شعوره 



١٤٧مم1بااطلأة 

الرجعة،ويفتيه بالرجعة، يستفتيه بالحكمة القاصي الشخ..... عند 
فغضبفامتتعت زعلأنة— —وكنت، صابوئا متى ه1اوج، شهر ومني 

أساي،ومن الطلاق، عدد عن أدرى ولا وطلقتي، شديدا غضتا 
بعضومحصل منها، أولاد له أحرى، زوجة له أن المشاكل؛ 

ماغولا الأحرى، زوجته وين بيتي يعدلط أن ومحيى المشاكل، 
أفائت،.هكذا أفتي؛،. إذا إليه الرجؤع من لدى 

الحمح،حطى ومدد الله أثابكم وإفتاءه، فضيلتكم اطلاع نأمل 
واللام.-نحففلكم وايله 

منطقة.....محاكم رئيس 



فتاوى ١٤٨

الرحيمالرحمن اممه م ب
وبعد!وبركاته، افه ورحمة لام الوعليكم 

يقع؛لا الأخثر الطلاق فان الرحل، قضية من فهمته ما عل فبناء 
شدةمن تامة إرادة عنده ليس عليه مغلق فهو شديد، غضب ق لأنه 

فضيلتكمفابلغوْ إغلأقا(را،، و طلاق ررلأ ه: المي قال وقد غضبه، 
بفتوايهد٥.

واللاموالصلاح، الخثر فيه لما الخميع الله ووفق حترا، الله جراكم 
وبركاته.الله ورحمة عليكم 

العثيمينالصالح محمل أحوكم/ 

ءادءأد *١٠ 
 *!٠٠٠!* ٠*

_j،الطادق/ كاب وأبوداود/ (، ٢٦٣٦برقم)•، rrUA؛/المد ق أحمد رواء 
الكرمًللاق باب الخلاق/ كتاب _/ وابن (، ٢١٩٣برقم)غلط/ عل اظادق 

(.٢٠٤٦^)والخاّي/ 



١٤٩مم1باوطلأة 

اطلأيىJ^JهLىإ

وبعد!محمل، رسولنا عل لام والوالصلاة لله الحمد 

وقررحضر..... والأنكحة، الضإن محكمة قاصي أنا..... لدي 
زوجتيطلقت ررلئد هائلا؛ به، العارفين و..... وشهادة..... بحضور 

بالقفل!ثم ه، ١ ٤ ١ ٨ ّآ/ / ١ ٠ بتاريخ واحدة، طلقة ومدحولتي..... 
طالقثم ررطالق ثم؛لففل! ٣، / ١ ٢ بتاريخ طالق،ا، ثم طالق ثم ررطالق 

طادق.....لوي ثبت عليه وبناء ه، ١٤١٨/٣/١٣ق طالق؛< ثم 
العدةعليها بأن وأفهمته أعلاه، بالصفة الهللقة وهي لزوجته..... 

وصحبهآله وعل محمل. نبينا عل افه وصل وقوعه، تاييخ من الشرعية 
وملم.

منالمل.كورين إفتاء من لدي مانع فلا ويحل؛ وحده، فه الحمد 
نبيناعل اطه وصل اطه، محففله العثيمvن، صالح بن محمد الشيخ فضيلة 

وسلم.وصحبه آله وعل محمل 
هه ه 



الفقعماوى  ١٥٠

الرحيمالرحمن الله م ب
تعالاممه حفظه الشيخ..... القاصي فضيلة 

وبعد!وبركاته، اممه ورحمة عليكم لام ال

غضبق الطلاق حن كان أنه • المهللق.... الروج ل ذكر فقد 
هللاقفلا زوجته اقرار ذللث، صح فان نفسه، انضباؤل يمللثح لا ثديي 
عليه.

اض.وفقكم بفتواي، أبلغوه ثم عندكم، ذللث، يثبت أن آمل 
العشمنالصالح محمد كتبه 

ه١٤١٨/٨/١٨ىف

هو ءه 





ه1وىص ١٥٢

أعلام.الذكور الطلاق صك صورة وبرفقه 

واللهشرعا. ترونه بإ ؤإفتاءهما ذلك، ق المثلر سإحتكم من آمل 
محفلكم.

قاصىمةاسموالأىاظالقة المطلق 

الرحمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

قالوقد شديد، غضب ق لأنه عليه؛ تحسب لا الأول الطلقة 
اضمح>رلأطلأقلإغلأق«رن.

انقفتقد تكون أن إلا عقد؛ بخر الثالثة، من يراجعها هن.ا وعل 
العلإء.أكثر عند جدد، عقد من بد فلا عدتما؛ 

اممه.وفقكم إبلاغهم؛دللثط، آمل 
العثيمبنالصالح محمد كتبه/ 

يباب الطلاق/ كتاب داود/ وأبو (، ٢٦٣٦٠برقم)، r٣٧٨؛/الند ق أحمد رواْ 
الكرمطلاق باب امملاق/ كتاب سا وابن (، ٢١٩٣برقم)غلط/ عل اظلاق 

(.٢٠٤٦^)وانّي/ 



١٥٣كت1سارطلأق 

الرحيمالرحمن اف بم 
الق،مالمه العسمين الصاغ محمد الشخ سإحة 
بعدأما ، وبركاته النه ورحمة عليكم اللام 

آملللمواؤلن..... طلاق، واقعة صط محضر برفقه فتجدون 
كهفظكمواف بعالمكم، اف نفع ا،لواطن، بافتاء التكرم فضيلتكم من 

ديرعاكم•
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام 

•••••ابنكم/ 
الرحيمالرحمن اف م ب

وبركاته.اف ورحمة اللام وعليكم 
و....ؤ. ق.. الأماكن من عدد ق منه تكرر الذي القللاق لكن إذا 

إصابتهنتيجة أو معه، ه نفيماللث، لا شديد غضب نتيجة و•••• 
يكنب ؤإن عصمته؛ ق تزال لا وزوجته طلاقا، يعتبر لا فانه بالسحر؛ 

بعلله تحل لا فانيا مراحعة؛ بحد متكررا الطلاق ووير لذللئ،، نتيجة 
غره.زوجا تنكح حتى الثالثة 

العثيم؛نالصالح محمد كتبه/ 
ه١٤٢٠/١١/٥ىف



الققعقتاوى  ١٥٤

الرحيمالرحمن افه بم 
افدنحفظه عيمن بن صالح بن محمد الشخ سإحة 

وبركاتهافد ورخمة عليكم اللام 
الطلاقصك معهإ وأحضرا مطلقته.... ويرفقه لدي.... حضر 

الطلقةبأن المطلق وأفاد اص  ٠٤٢ في\،\إ\ا برقم.... متى، الصادر 
يعمله،الذي العمل من وتوتر شديد، غضب حال ز ونمتا الأخرة 

وهىالعمل، بعد المترل دحلت، حيث، معقبات لدى..ب.ؤ، يعمل حيث، 
الأخرطلاقها وأن ذلاائ،، عل المرأة فصاديت، طلقتي« ررطلقتي، تقول! 

لبعضهإ،بالرحؤع رغبة ولهإ شديد، غضسما حال ؤ الرؤج من وقع 
نحففلكم.وافد ولد، لدبيإ حيث، 

وبركاته.القد ورحمة عليكم واللام 
القاصىالمه1لقة المْللق 



١٥٥كت1و،اتطلأة 

الرحيمالرحمن اض م ب
وبعدتوبركاته، الله ورحمة اللام وعليكم 

كانهل قاماله! شديد؛ غضب ق الأ-محره الطلقة كانت، فحسثا 
الميلقول واقع؛ غير فالطادق الغضب، من حينئذ ه نفيمالك، لا 

واقع،ه نفبملكؤ كان ؤإن إءلأق((راا؛ و ٍللاق ررلأ و0: 
لقولهغيره؛ زوجا تنكح حتى له تحل فلا كرى، بينونة منه وقد؛اJتا 

يعديعنى ْلقهاه ( jUؤ قوله؛ إل مئافي(ه وتعال! سبحانه 

•ه غ؛رهُ روجا سؤح حئ بمد بى لن محل، ^٥^ المرتتن 
يتسرعولا ريه، يتقي أن واقع غير طلاقه كان إن الزوج وأنصح 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام لهللاق، اق 

١^^٠٢١^الصالح محمد كتبه/ 

ءكم ءك 

نباب الخلاق/ محاب داود/ وأبو (، ٢٦٣٦٠برقم)، rrUA؛/الند ق أحمد رواء 
الكرمًلخق باب الخلاق/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢١٩٣برقم)غلخل/ عل الخلاق 

؛رقم)آة'أ(.والماّي/ 







ح1وىالس4 ١٥٨

الرحيمالرحمن الاه بم 
اشحفظه الشم؛ن صالح بن محمد الشخ مإحة 
وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 

..فيا/ما/يا؛اهرئم.. الطلاق صك صورة برفقه فتجدون 
فضيلتهذيله حيث ّابقا.... المحكمة ؟بميم القاصى فضيلة من الصائر 

٠٠

عنإفادتبإ أيصا ومرفق ومطلقته، الطلق بإفتاء لسإحتكم بالإذن 
المحكمة....بنْ ص فضيلة لدى اظلاق 

شرعا،ترونه با ؤإفتاءهما موصوعهإ، ق الطر سماحتكم من آمل 
وبركاته.اطه ورحمة عليكم واللام نحففلكم، وافه 

..بمحافظة..٠ والأنكحة الخمان محكمة قاصي 
الرحيمالرحمن افه م ب

وبركاته.افه ورحمة ملام الوعليكم 
لمتقع3كوماالأول الطلقة أن ل محن ذكر؛ U عل الاطلاع بعد 

انقض.ن،حيث حديد، بعقد زوجته له نحل هدا وعل شديد، ضب غق 
ّهده يفتواي فض.يل.محم الحمح فليبير عدتها، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام افه، وفقكم 
U العثيم؛ن الصالح محمل. كتبه/  /a /٥١٤٢٠



١٥٩ممuالطلأيى 

ابلاخشخصا ولكت افه—! ~رحه الشخ فضيلة مثل س'آاُت 
منالمدة هذه تعتثر فهل أشهر، ثلاثة الوكيل لتأخر طالق، باءما زوجتي 
العدة؟

شخصوكل فإذا الطلاق، من نيتيئ الطلاق عدة موله؛ فأجاب 
الوكيل.طلقها إذا إلا تطلق لا فانيا زوجته يطلق أن آخر 

عنيوكيل وأنت، سأسافر، فلأن يا لأخر؛ رجل قال ذلك؛ مثال 
بعدإلا يطالقها فلم الوكيل، وتأخر الرجل، وذهب امرأق، تطليق قا 

الطلاق.عليها يقع ل؛ ذلك، قبل لأنه شهر؛ بعل العدة فتبدأ شهر، 
هه ه 

ولرزوجته طلق رجل اله~؛ ~رحمه الشيخ فضيلة سئل ؛ س٣٦ 
الطلاق؟ذللث، يع فهل بدللث، محرها 

تلففلفإذا الزوجة، يبلغ لم ؤإن يقع الطلاق بقوله؛ فأجاب 
علمّىسواء الزوجة، طلقت زوجتي،، ارطالقت، وقال؛ بالهللاق، ان الأن

تعلم.لر أو ؛ذلك، 
حاصتأن بعد إلا بالطلاق تعلم ام الزوجة هذه أن لوفرض ولهذا 

علمت.ما أنيا مع انقضت، قد تكون عدنيا فإن مرات،، ئلأُث، 
مضىبعد إلا بوفاته زوجته تعلم ول؛ توي رجلا أن لو وكذلك 

المدة.بتإم عدنيا لانتهاء حينئذ؛ عليها عدة لا فإنه العدة، 



ه1وىص ١٦٠

وذاتمترؤج، رجل أنا اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل ." ص٤٦
فغضتمعنا، موجودا أخي وكان نقاش، زيجتي لبثن بيني حصل يوم 

غرلا  ١١ت فقالت ، ا، مرحوعة  ١١أخي! فقال ررءللقتكا،، وقلته! منها، 
الماسفيعض الحال، هذه مثل ق ءللأ3، يغ فهل منة؛؛، بعد إلا رجعة 

مرحوعة((،بحضرته! س ومحال طالق، هي الرؤج• قال 'رإذا يقولون• 
صحح؟هذا فهل مرجوعة تعتثر فإما 

أحديملك لا فإنه زوجتلث، طلقت، محي دمت، ما ت بقوله فاجامح-، 

والإرجاعإليك•فاسقإلمك فقط، الكإلأأت ^^خعها
منهاله لو بل الرجعة، به تثست، لا مرجوعة(( ررإنبما أحيلثؤ! ومحول 

ذللiإفان مثلأ~ واJتلiإ ~كاديلث، أحيلئ، من إليك أحيلث، إل أهردسإ هو 
وحدك.إليلئ، الرجعة إنإ رجعة؛ يعتبمر لا 

طالما،تكون مهلالةةاا ارإما لزوجتلث،! محلتؤ لما محإنلئؤ هذا وعل 

تراجعها،أن يمكنك، فإنه رجعيا والعللاق الحاسة ق كانت، إن محالان 
أوارنححتك،،؛ ررقد فتقول! نحاطبها أو زوجتي،،، ررراجعت، فتقول! 

بحضرتك،،تكن لمر ؤإذا الرجؤع، منه يفهم مما ذلك،؛ أشبه ما أو رررددتلأ،اا 
كامتجلو حتى المسانمن، من ذلك، عل تشهد أن ينبغي فإنه 

يكونأن لأجل أول؛ فهو تشهده أن يمكن أحد وحولل-ا بحضرتك،، 



٦١مم1باوطلأة

يمموفأوهابقؤهن نعثوف ؤء1ستؤهى تعال؛ لقوله واصحا؛ بينا الأمر 
ثآنيثوأذنيىثئيتتق<م.

نحللا فإما أنت، تراجعها أن قبل عدما انقضت قد كانت إذا أما 
لكالنكاح يعقد أن من فلابد الأن، حملتها كأنك حديد، بعقد لا إك 

الذكاح.ق العمرة الشروؤز بقية مع وليها، 
إلاك تحل لا فإما مرتتن، المرة هدْ قبل طلقتها قد كنت، إذا أما 

مجأز ^؛/،UJ، لإداة  ٠٤٥١^لقوله زوج؛ بعل 
بمدمن لن محل الثالثة، المرة يعني هللإبما4 ي ؤ قالن ثم إإجمش4، 

الثاني(الزوج أي تليثهاه ^ غ؛رْء روجل تكح ■*ق 
يرايآ4لمه والمرأة الأول الزوج عل 

أىبم.قحهآ؛

٠٠

٢.الطلاق، محورة ( ١ ر
المرة،)آ(سورة 





١٦٣مم1باسلأة 

منادتين عليه وأشهد واحدة، طلقة كتب اليوم نفس اء موق البيت، 
فه.جامعها طهر ق ذلك وكان إحوانه، 

انهانية ورقة كتب اه ٤  Y١٦/ ا/ ٠ الئان اليوم صيحة وو 
قونمت، التي الأول الهللقة وهى مممرقايت،، طلقات ثلاث طلقها 

١ه،٤ ١ ٦ Y/ ؟/ بتارخ كتبها اض الثانية واظلقة ١ه، ٤ ١ ه رمضان 
لنمحكمةوهدمتها القاصى، أمام حا يتلفظ موف، التي الثالثة والهللقة 

يتالففللر أنه الطالق ويدكر عته، المنوم ض الصائر الصلث، كتب وقد 
العللاقايقاع يقصد وأنه عليه، وخ ؤإنإ كتبه، الذي بالهللاق أمامي 
المطهرامأ سمح إذا لصاحبه العود يرغك، وكلاهما كتبه، الذي 

علافتامهإ لسإحتكم أذنت وقد أولاد، لهإ ليس بأنه أفاد كإ بذلك، 
المرفقة.الصالث، صورة 

افهوفقكم شرعا. ترونه بإ الذكوؤين إفتاء سإحتكم من آمل 
عليكمواللام نحففلكم، والله ايعلممين. بكم ونخ حهلاكم ومدد 
وبركاته.افه ورحمة 

والأنكحة....امان محكمة قاصي 



ه1وىالقق4 ١٦٤

طلاقإثات صك 

وبعد.محمد، رسولنا عل واللام والصلاة فه الحمد 

حضر.•...والأنكحة..... الضإن محكمة قاصي أنا..... لوي 
ررلقدقائلات به، العارفين و....ا وشهادة..... بحضور وقرر 

آخرهامتفرقات، طلقات ثلاث ومدحولتي..... زوجتى طلقت 
؛تارخ»أ/\/أاإاه«.

تاؤخمن أعلاه المذكورة ..٠ و.. طلاق..... لدى ثستا عاليه وبناء 
بينونةمنه يانت، يأنيا وأفهمته الثالثة، الهللقة وهي 

العدةلقته مهلعل وأن غبره، زوجا تنكح حتى له نحل لا يرى، 
وصحبهآله وعل محمد نبينا عل اطه وصل ها، حالحب الشرعية 
وسلم.

ويعد!وحلوه، طه الحمد 

بنمحمل الشيح فضيلة من المذكورين إفتاء من لدى مانع فلا 
وسلم.آله وعل محمد نبينا عل اطه وصل اطه، محفظه الحثيمن، صالح 

القاصى.....





الفقعفتاوى  ١٦٦

الرحيمالرحمن اف بم 
اللهحفظه الثمين صالح بن محمد الشيح/ فضيلة 
وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 

... مطالقته. ..في'آا/؟/؟ا؟اه،كإحضرت فقدحضرلدي.. 
الصادرالصالئ، ق اكت، الهللاق ل لإفتائهإ لفضيلتكم اليابة مني وطلبا 

الطلاق،عن وبسوالهإ لإ/ما/؟ا؛اه، وتارخ  ٨/١٩برقم متى 
واحدة،طالقة تقريبا متتين قبل طلقها بأنه أجابا وقته؛ وحالهإ وصفته، 

الحياةذللث، بعد واستمرت حائصا، وقتها وكانت، بيتهإ، شجار بسبب 

؛لفظ!وطلقها بينهإ، شحار نثب الثانية؛ المرة وق وراجعها، بينهإ، 

الزجاجية،التثلارات وكر شديد، منه غضسإ حال ق طالق(ا طالق ررطالق 

جامعهاطهر ق ذللثؤ وكان سيئة، نفسية حال ق وهو ببما، ه نفويجؤح 
وقحياتهإ، واستمرت واقعة، غير بأما الشاج أحد أفتاهما ثم فيه، 
وميئة،طبيعية غير نفية حال ق كان حسثؤ بطلقة تلففل الثالثة؛ المرة 

عصبي،بانهيار بعدها أصسي، وقد • ٠٠ق.المقيمة الأول زوجته بسبب 
المهلهر ٤٠٢٧١سمثح إذا العودة ق ويرغبان المشاينح.... أحد أفاده وقد 

وبركاته.افه ورحمه عليكم واللام ودلل؛،ؤ 
القاصىالمطلقة المطلق 



١٦٧مم1بالطلأيى 

الرحيمالرحمن اطه م ب
وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم 

الحيض،ق وقعت التي الأول الطلقة حكم فضيلتآكم عل نحفى لا 
لمبأما الثانية ق أفتي فقد واقعتن، فضر والثالثة الثانية الهللقتان وأما 
طبيعية،غر نمسة حال ق لأنه تقع فلم الثالثة وأما كيلك، وهو تقع 
عصمته.ل تزال لا فالزوجة وعليه إغلاق، ق طلاق ولا 

العثيمنالصالح محمد كاتبه/ قاله 

٠٠



الفقههتإوى  ١٦٨

الرحمالرص ماف 
اللهّملمه الخنيمقن صالح بن محمد الشيخ/ فضيلة 
وبعدتوبركاته، افه ورخمة عليكم السلام 
منىالصادر لزوجته..... محللاق.... صلئ، صورة برفقه نحدون 

ءلالقا<،ثم ءلالق ثم ءرأنت ؛لفثل1 ه، ١ ٤ ١ ٠ / ١ ٠ / ١٨ؤفي٠٠برقم•.
اظكوروراجعتي صفته، عل أثبته وقد ها/*ا/ها؛اها ؛تاريح 

بازبن عيدالعرير الشيح لماحة بالإذن الصلث، فديلت، إفتاءه ءلالثا 
مركزمدير خط\ب من صورة برفقه نحدون ي ؛افتائه، وفضيلتكم 

آملوقوعه، أثناء الزوحتن وحال، الهللاق، صفة فيه• مسا • • • • الدعية. 
وافهشرعا، ترونه ؛ما ؤإفتاءهما موصوعهما، ق النهلر فضيلتكم من 

وبركاته.الئه ورحمة عليكم واللام نحفظكم، 
ؤ..والأنكحة. الضمان محكمة قاصي 



١٦٩هابا1طلأة 

الرحيمالرحمن اش م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعاو\كم 

الزوجأفتي فان( ومرففاته، الطلاق صك عل الاطلاع بعد 
طلاقوهدا فيه، جامعها طهر ق لأكونه واقع غر الطلاق ( jljالذكور 

النيئلقول باطلا؛ فيكون النساء، لها تطلق أن اممه أمر التي العدة لغثر 
إبلاغهإفأرجو ع ردلار فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل رُمن 

؛دس،.

العثيمثنالصالح محمد كتبه 

هثإو ؛أي 

برقممردود/ ^ ^١١٥حور عل اصطلحوا إذا باب المالح/ مماب البخاري/ رواه 
محدثاتورد الباطلة، الأحكام نقض باب الأفقية/ مماب لم/ وم(، ٢٦٩٧)

(.١٨()١٧١٨برقم)الأمور/ 



الفقعد1وى  ١٧٠

الرحيمالرحمن افُ بم 
اللهحففله العشم؛ن صالح بن محمد الشيخ سإحة 
بعد!أما وبركاته، الله ورخمة عليكم السلام 

الحفيظةبموجب الحنمة، السعودي الدعو..... عندي حضر فقد 
ررلقدالريج• وقال وزو.جته••••• تارخ رقم..... 

وطلبتللمحكة، فدهيت زوجتي، وبين بيتي خلاف حصل - ١ 
زوجتي،وجدت حضرت وهدما الحكمة، إل بالحضور عمل ل وأنا 

لها!قول وهو الصلت،، ز اظكور الطلاق فحصل شاهد، معي وكان 
منينحصل ه،ولم ١٤٢٠/٦/٦؛تارخ وذللث، طالق«، طالق، ررطالق، 

لنررإنه فا! قيل لاصالث، إحراخا صد ولكن بعدم، ولا س هبل طلاق 
الأمحرء،الطلاق قيل طاكثن طص، أنت، هلت،! إذا إلا صلتج نحرج 

بوقؤععلم دون ووهعح، طاقتين، طلقحط أي بالقول أتلففل لر ولكص 
عصةحال وق زوجتي، من غضبان وقتها وكشت، عدمه، أو العللاق 
طلمت،أنتي القاصي أمام العتر التي هي زوجتي أن الواغ ول شديدة، 
أنبدون وهعحؤ حيتها غضيي وبست، الأخير، الطلاق قيل طلقتثن 

قال،فيإ زوجها صدقتر الزوجة وموال الأولي؛ن«، بالهللقتين أتلفثل 



١٧١كت1بالطلأيى 

حائض،،،وهي الطلاق ررحصل قالت! الطلاق وقت حالها عن وموالها 
الهللاقأن أيصا وأكد منها،،، إلا حائض أما أدري ررلأ الريج• وقال 

وهوقوله!ه، ١ ٤ ٢ ٠ أ/ ٦/ بتاريح الحاصل هوالهللاق بالفعل الواغ 
لاللفثل هذا حؤج ؤإنا الثلاث، بما يقصد ولا طالق،،؛ طالق، ررطالق، 

بجرالشرع كان إذا سها الرجوع يرهمان وقالأت؛نما غضب، ساعة 
وننيالله حفثلكم فيها، الإفتاء بأمل القضية لمإحتكم نرغ ذللثج، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام المسامين. بكم 
القاصيالروحة الزوج 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاتهافه ورحمة اللام وعليكم 

تحبولا زوجها، إل فلترجع العدة ق تزال لا الزوجة كانتج إن 
انتهتقد كانّتج ؤإن حائض، والزوجة وقعتج لأما الطلقة؛ عليه 

احتياطا.جديلءا عقدا عليها فليعقد عدما 

الصالحمحمد كتبه 



الفقههاوي  ١٧٢

الرحيمالرحمن اف بم 
اللهئيفظه مجايآ بن محمد الشخ/ سإحة 

وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 
ه،١٤٢٠/٢/٤Jبرقم.... مني الصادر الصك صورة برفقه 

افه~وفقكم مإحتكم قل من بالفتوى مني بالإذن عليه الهمس 
أقوالبرفقه نحدون كا الصالح-، والعمل النافع العلم من وزادكم 

والإرشاد،الدعوة مكس_إ من والصادرة وليها، ح ومهللقته ا،لطلق 
وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام اممه، حففلكم 

والأتكجة؟..امان محكمة قاصي 
الرحيمالرحمن افه م ب

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

أنفعليه حيض دم الهللاق حن معها كان الذي الدم أن ثبت إذا 
حيضدم يكن إ ؤإن باقية؛ والعدة يقع، م لالمللاق لأن يراجعها؛ 

تكن1؛ إن فيراحعها واحدة، ٠إلقة عليه فيحسّس، العللاق، وقع فقد 
حديد،عقد محن بد فلا انقفت كانت ؤإن عقد، بدون عدتبما انقضتا 

صحيح.وجه عل 



١٧٣مم1بارطلأة 

بإالزوجتن ؤإخبار القضية، عن الأّتفمال فضيلتكم من آمل 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام آنما. ذكرته 

العثيمينالصالح محمد كتبه/ 

ه



ه1وىاوفقع ١٧٤

مرتين،امرأته رجل طالق اله~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مئل سهاُت 
الزوجإل عادت ثم محها، مات أو الأحر، طلقها ثم بآخر تروجت، ثم 

نيتيأو التللاق ق حديد من العدد ستأنف، فهل حديد، بعقد الأول، 
ماض؟عل 

طلقةإلا الأول للزوج وليس مضى، ما عل تبني بقوله• فأجاب 
شيئا،يوثر لآ الثال الزوج نكاح لأن وذلك الحديد، التكاح هدا ق واحدة 

أوعنها، مات ثم -ما، ودخل بآخر تزوجت، ثم ثلايا، طلقها إذا ما بخلاف 
نكاحلأن جديد؛ من يعني طلقات، ثلاث عل للأول تعود فإما طلقها؛ 

مرتينطلقها قد كان إذا أما عليه، حراما كانت، أن بعد للأول أحلها الثان( 
تتزوج.أوإ تزوجت، مواء له، حلال لأما له؛ محلها لر الثاف النكاح فإن 

هءو؛إي 

زوجها،طلقها امرأة افه—! —رحمه الشخ فضيلة مئل ت س٦٦
حينإحتى زوجها؛اولك،، نحثر ولر حائصا، كانت، الهللاق وئت، ولكنها 

ررلألها: قالت، اض أمها عن إلا محه؛ ذللث، أخمت، القاصى إل ذهبوا 
ولكهاأهلها، إل ذمت، ثم تهللقي«، فلن ؤإلأ بدللثح، القاصى تحرى 

حكمفإ والإهمال، الضياع من لأطفالها حفظا زوجها إل الرجؤع تريد 
الشهرية؟العادة وما وح الدي الطلاق هدا 



١٧٥ه1باو؛،لأة 

الشهريةالعادة ق وارأه وقع الذي الئللاق هذا بقوله• فأجاب 
طلاهايكون هل بينهم؛ القاش فيه وطال العلم، أشل فيه اختلف 

لاما؟مافخاأوطلاها 

علومحب ماصتا، طلاها يكون أنه عل العلم! أهل فجمهور 
الحيض،من تهلهر حش يتركها وأن باعادتبما، يؤمر ولكنه طلقه، المرء 

طلق،ثاء ؤإن بعد، أمك شاء إن ثم تهلهر، ثم الثانية المرة تحيض ثم 
أحمد،الإمام الأربعة الأئمة ومنهم الحلم، أشل حمهور عليه الذي هذا 

الله,رحمهم وأبوحنيفة، وماللث،، والشافعي، 
الله؛رحمه تيمية ابن الإسلام شخ اختاره ما عندنا الراجح ولكن 

خلاف،لأنه ذللث،؛ ماصتا يكون ولا يقع، لا الحيض ق المللاق أن من 
أمرناعليه ليس عملا عمل ررمن الني.؛ قال وقد ورسوله، النص أمر 
٢•ر ردا؛ فهو 

عمربن عبدالله حديث، الخاصة المسألة نفس ل لذلك، والدليل 
اللهرصي عمر فاخبر حائض، ولمحي زوجته طلق حث عني،ا الله رمحي 

فال^راحعها،^٥ ١١له! وهال الله.، رسول منه فتغيفل يذلكإ، . النمح، عته 

الحاكم/أو العامل اجتهد إذا باب والسة/ بامماب الاعتمام كتاب الخاري/ رواء )١( 
الأذكامنقض باب الأشة/ كتاب لم/ ومتعلقأ، ( ٧٣٥١، ٧٣٥٠)رقم قل 

برقم)مالأا()ما(.الأمور/ وردمحدثات الباؤللة، 





١٧٧الطلاق مماب 

ليسعملا عمل ررمن قال: أنه المي. عن ثبت وقد ،، ^١ سِنمرت> 
مردود.أي رد«لم، فهو أمرنا عليه 

زوجتهعنها الله رصي عمر ابن بمراجعة ه النبي أمر ولهدا 
حائض.وهى محللمها حن 

العدة،ق محتسب لا الماس لأن يسر؛ فانه اء الفمحللاق وأما 
للعدة.طلقها فقد فيه طلقها فإذا 

الضاء؟طلاق محرم هل ولكن 

قولبعموم واستدلوا محرم، أنه العلم أهل كلام من رأيته الذي 
،؛حاملأ«رأو طاهئا لطلقها ررثم عمر: ابن حديث ق البي. 

طلاقها.محل فلا حاملا، ولا طاهنا لسستا اء والف

يتحدثه الثي لأن ^١؛ الحديث، حازا الاستدلال ق أن وعدى: 
الهلاهرالمراد؛الهلاهر: يكون أن فيحتمل حائض، وهي طلقت، امرأة عن 
الحض•من 

.١ الأية؛ البقرة، سورة )١( 
الحاكم/أو العامل اجتهد إذا باب والسنة/ الاعتصام ئاب البخاري/ رواْ )٢( 

الثامحللة،الأحكام نقض باب الأنفية/ مماب ومسلم/ تعليها، ( ١٧٣٥ ، ٧٣٥ريم)٠ قبل 
(.١٨()١٧١٨برقم)ورد.؛^J_الأمور/ 

()٥(.١٤٧١برقم)رصاها/ بغير الحائض طلاق تحريم باب الطلاق/ كتاب لم/ مرواه )٣( 



قت1وىالخةد ١٧٨

الراينأن عل يدل التمسم هدا فإن حاملا،، ررأو قوله! ؤيويده 
الطهرمزالحيص•

ثمتطهر حتى يمسكها ررئم ت الأخرى الرواية ل قوله ؤيويده 
يس،أن مل طلق شاء ؤإن بعد، أمسلث، شاء إن ثم تطهر، ثم نحيض 

أولق البخاري لمقل هدا النساء،، لها تهللق أن اف أمر التي العدة فتلك، 
الطلاق.كتاب، من حديث، 

أنإل يومئ حين، ثالن، تائي إلخاُ العدة••• ارفتللث، قوله؛ وق 
كونههي؛ فيه المجاح الطهر أو الحيض حال الطلاق ق التحريم علة 

للعا.ة.طلاق اء الفوطلاق للعدة، ليس 

تحريمق العلم أهل كلام من رأيته ما كان فإن حال؛ كل وعل 
أهلقاله عإ نخرج أن لنا وليس حجة، فهو احميع محل اء الفطلاق 
يوجس،ما عنها اطه رصي عمر ابن حدينا ق نرى فلا ؤإلأ العلم، 

أعلم.وافه التحريم، 
حررفي\لإإ\'ا^\،؟\ه.

ء!د  sii. م
٠!'' ٠٠مء 



١٧٩صسة 

Al_ ! حالالطلاق يغ هل افه—! —رحمه الثسخ فضيلة مثل
الحض؟

يقع،لا الحيض حال الطلاق أن عندي! الراجح موله! فأجاب 
افهأمر خلاف هذا لأن وذلك فيه؛ جامع الذي الطهر حال ق وكذلك 
افهرسول فإن ورسوله الله أمر خلاف كان ما وكل ورموله 

عملمن  ١١واللام: الصلاة عليه فقال فيه؛ عامة قاعدة أعطانا قد 
رد((فهو أمرنا عليه ليس عملا 

إنبل ورموله تعال الله أمر عليه ليس الحيض ق والطلاق 

وهيزوجته طلق عنهإ الله رصي عمر ابن أن بلغه لما غضب الني. 
وهذا،، فليراجمهاءار ارمزه وقال! ذلك، من النثي. وتغيظ حائض، 

يقع.ر أنه عل دليل 
قالمراجعة لأن وقع؛ أنه عل دليلا فلراحعها،، ١١قوله؛ وليس 

الشارعلسان ق فالمراجعة الفقهاء، لمان ق الراجحة غير الشارع لمان 

الحاكم/أو العامل اجهد إذا باب ة/ والبالكاب الأعمام مماب البخاري/ رواْ )١( 
الاذكامنقص باب الأفقية/ مماب وسلم/ _، ( ٧٣٥١، ٧٣٥٠)رقم قل 

(.١٨(ر١٧١٨برقم)الأمور/ محدلاثح ورد اuطلة، 
لم/وم(، ٤٩٠٨)برقم )١(/ باب الهللاق/ سورة الضر، كتاب البخاري/ رواه )٢( 

()٤(.١٤٧١برفم)الحائض/ طلاق تحريم باب الخلاق/ كتاب 



فت1وىادمم١٨

بعدثلائا مطلقته تزوج إذا الرحل إن حتى حاله، إل الثيء رد معناها 
تعال؛افه قال مراجعة، اممه سإها كا مراجحة، كانت الثاف زوجها 

أيظآه ي ؤ ووجا تدلإ حئ بمد بن لث محل هلا ثلدمه\  oUؤ
ونالأول، والزوج الزوجة أي عيداه ^٠^٠ الثاف، الزوج 

الإسلامشيخ احتيار وهو أرجح، أراه الذي الرأي هو فهذا ا، يراحآهل 
ابنكلام إل فيرم ذلك من المزيد أراد ومن اش~، ~رحمه تيمية ابن 

وأفاد،وأجاد، المسالة، هد0 ق بسهل فقد المعاد، زاد ق الله رحمه القيم 
خثرا.اطه جزاه 

.٢٣٠الآدةت البقرة، سورة 









هن1وىالهق4 ١٨٤

الخائص؟نحونتطليق هل اف~ت ~رحه الشيح فضيلة مثل I ٦ س؟ 
الحيض؛أثناء ق زوجته يطلق أن للمرء نحل لا بقوله• فأجاب 

٦.دئ,هك نئيمنة ١^٩،^ألئء >ةوا ممال: لقوله 
قدحاملا أو ، •^٠١٤غر من طام؛ يْللقها أن لالعارة1 والهللاق 

الطلاق.فيها نحل اللتان هما الحالان فهاتان حملها، امتياز 

قوله.'وجل عز فه معصية لأنه حرام؛ فهللاقها الحائض! أما 
طلقعمر ابن أن له ذكر ئإ . الني ولأن ه؛ بمِبك 

ذلكل٢،.من تغفل حائض وهي زوجته 
أهلحمهور فإن حائض؛ وهي المرأة عل الطلاق حصل ؤإذا 

يأمرونهولكنهم التللاق، من ونحب يقع، الهللاق أن يرون العلم 
أنعنهإ اطه رصي عمر بن عيداممه أمر س الّكا لأن بمراجعتها؛ 

حائض.وهي طلقها حن امرأته يراجع 
يقع؛لا محرم الحيض حال ق الطلاق أن ١^٢^ أهل بعض ويرى 

قلأن ؤيصحح؛ ينفذ أن يمكن لا عنه نبي ما أن الشرعية! القاعدة لأن 
يعتم،لا أن يقتفي عنه النهي لأن عنه؛ للنهي محالفيه وتصحيحه تنفيذه 

.١ الأية! الطلاق، سورة ( ١ ) 
لم/وم(، ٤٩٠٨)برقم (/ ١ ) باب الْللاق/ سورة التمر، كتاب البخاري/ رواه )٢( 

؛رنم)ابةا()؛(.الخائض/ طلاق تحريم باب الطلاق/ كتاب 



١٨٥مماUاJظلأة 

الاعتدادمع الهي يجتمع لا إذ شرعا، به يعتد شيئا يكون لا وأن 
الحكمة،خلاف هدا به؟ يعتد ثم عنه الشارع ينهى فكيف بالثيء، 

طلاقإن وقال؛ الله"، ~رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ ذهب هدا ؤإل 
الطلاق.من عليه محب ولا يقع، لا الحائض 

العللوتامل المحوص، من ذلك ق ورد ما الإنسان تامل ؤإذا 
أعالم.واف أرجح، القول ^ا أن له تبين الشرعية! والحكم 

هه أو 

الحامل؟طلاق يمحح هل الأئه~ت ~رحمه الشيح فضيلة سئل ٧؛ ٠ س 
ولومحوز إنه حتى وواقع، جائز، الحامل طلاق نعم، بقوله؛ فأجاب 

تباركاف لقول الحنابة؛ من يغتسل أن قبل جامعها قد الإنسان كان 
ث1ثمودى١لسأأ ظئث ^١ الئ ؤتأة! الهللأق؛ سورة ق وتعال 

آتهئزإن موؤ من أشفن ءن مس ف \وؤ قال؛ أن إل ه لمدهق 
تعال؛قال ثم أشهر، ثلاثة عدمن الصغار يعني أقهره ئقثة يعدمن 

أنبمعنى المعتدات، أم هي الحامل إن أقول؛ أن أود المناسبة وحده 
أوبفسخ؛ أو بهللاق، فورقنا سواء حملها، بوصع تنتهي عدما 

.٤ الطالق، محورة 



الفقهفتاوى  ١٨٦

حاملوالمارقة عدة وفيها تقع مفارقة فأي بموت؛ أو النكاح، اد ف
إنسانمات فلو هدا وعل أوقصرت، المدة ءلالت١ الحمل بوصع فعدما 

انتهت،البت، يمثل أن قبل ووصعت، الطلق، أحدها ثم حامل، وزوجته 
لها!زوجها قول إثر ووصعتإ طلممتا ولو للأزواج، وحلتإ عدما، 

أوسنة بهلتها ق الحمل وبقي طالمت، ولو عدما، انتهت، طالق،،؛ ارأنت، 
وتعال؛تيارك افه قول لعموم عدما؛ ق بقبت، أربعا أو ثلايا أو ستتن 

ثبيحةأن الصحيح؛ن! وق خملهن4 بمص أن أحلهن ؤوؤذئ< 
٢.تتزوجر أن الّ؛ي، لها فأذن بليال، زوجها موت بعد وصعت، الأسلمية 

الحامل؟طلاق حكم ما اله~• ~رحمه الشيح فضيلة مسل ٧؛ سا 
وتعال!تبارك افه قال العللاق، عليها يقع الحامل موله! فأجامس، 
قولهإل ه ؤأحصإآلمده لمدهن، ثللمهن ألسآ٠ ىكضِ ^١ آج 

.المي وقال ثثص أن محممن آ'لآئافي تعال؛ 
يراجعهاأن ١١عبدالله ا؛نالث، يعنى ^٥،، ٠١١عنه! الله رصي الخهلابح بن لحمر 

.وفمعيزه/ ضنن أن أهن ٦^ باب الطلاق،/ كتاب الخارمح،/ رواء )١( 
برقمزوجها/ عنها الوف، عدة انقضاء باب الطلاق،/ كتاب لم/ وم(، ٥٣٢٠)
(١٤٨٥.)

ا-أ.الآة:)آ(ّورةالطلأقا،



١٨٧مم1باثطلأد 

طلاقأن عل أي عليه، محمع أمر وهذا أوحاملأ،<رم، ^٠١ ٥٧٠يطلقها ثم 
والسة.بالكتاب ذلك لشوت واقع؛ الحامل 

فهوعليها طلاق لا الحامل أن من العوام عند اشتهر ما وأما 
عليهايقع الحامل بل العلم، أهل من أحد به ال قولا ه، لحقيقة لا 

امرأتهطلق الرحل أن فرض لو حتى الحمل، تضع أن وعدما الهللاق، 
حشتقفي ولا عدما، انفض٠تا الفلهرت قبل ولدت، ئم صباحا، الحامل 

اثنيأو أشهر، عشرة إل حملها وصع ناخر أما فلو الحمل، حمثع تضع 
العدة،ق تزال لا فإما ستتن؛ إل أو شهنا، عشر ستة أو شهرا، عشر 
بعقدإلا عليها؛ لزوجها رحؤع ولا العدة، انقهلمت، الحمل وصمن، ؤإذا 

الأخثرة.هي الهللقة تكن ب إذا حديد 
ثإ؛'و ءه 

UU_ • إليهأرمل ثاب عن اف~! ~رحمه الشخ فضيلة سئل
وهيأمي، كظهر عئ ررهي فقال• فلانة؛ له خطبوا ئد بامم أهله 

ادتر1ح،محرد هذا فقالوا! سائم لأهله قدم وعندما دالثلأرث،،ا، طالق 
فإالنماة، هذه ق الشاب هذا رهم-إ وبعدها الأن، إل نخطبها لر ونحن 

السابق؟قوله لع عليه 

برقم)؛ماأ؛()ه(.بغررصاها/ الخاثص طالق تحريم باب الطلاق/ كتاب ملم/ رواه )١( 



هن1وىاثفءه ١٨٨

منالأخ هذا أنهمح السؤال هذا عل الحراب قبل بقوله؛ فأحاب 
أنقبل ثلايا وطلقها منها ^ Liajكونه فإن الحمق؛ وهدا التسرع هدا 

والحمقالتسرع من يعتر ه لخهلبت أنه خر أن وبمجرد له، يعقد 
يتصرفولا ه، نفيملك، الذي هو الحازم العاقل والإنسان إ بمكازأ 

والغضس،القش غلبه إنسان من وكم عاقبته، محمد تصرها إلا 
بحد.فيإ له يندم تصرها فتصرف، 

لهيعقد إ التي، المرأة هذْ عل طلاق أو ار ظهمن أوقعه ما أما 
لقولهعقد؛ بحد إلا يقع لا الطلاق لأن بثيء؛ ليس فإنه عليها 

تحال:ؤكواأقأت
بساقهياحد ب وهو بالساقء، أحد لن ارالطلاق ولأن ،، سحه>ىهل

لردام وما النكاح، قيد حل الهللاق ولأن عليها، له يعقد ور الأن، حش 
محله.قيل. هناك فليس يتزوج 

منيئهثؤن تعال؛ افه قال فقد للغلهار؛ ية بالنأما 

لهيحقد لم المرأة دامت، وما نسائهم، إل الفلهار قاصاف ٠، بآر قّتيم 
الرجلهدا كان إذا ودكن ظهاره، يلحقها فلا نسائه، من فليست، عليها 

.٤٩الأين: الأحزاب، )١(سورة 
الأية:*؛.الجائلة، سورة )٢( 



١٨٩مم1بادطلأة 

عقد—إذا _؛j، كمارة محرج فانه ا، حماعهمن الأمتناع ار بالظهنوى 
لدمته.وأبرأ أحوط وجامعها— عليها له 

سيق.كإ نسائه، من ليسمن لأنه يلزمه فلا الغلهار أما 

النكاحعقد ئل رجل اف~؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل • ٧۴س
—قيلفقال الزوجة، أهل و؛ين بينه خلافه حديثه ساعة وعشرين بأربع 

لهاأذن الزولج وبعد مطلمهءا، تكون فسوفح كذا فعلتإ رالو العقد—ت 
صفوتعكثر من خوها قال؛ با محرها وب القيء هذا تحل ق روجها 

الهللاق؟وقع فهل الروحية، الحياة 
طلاقتعليق من ذكرته ما أن ذللث، عل الحوائط ؛قولهت فأحامحف 

العقد،قبل ذليثه لأن له؛ أثر لا الأشياء من ثيء فعل عل المرأة هده 
؛?آئ؛دا.،١٠٣يقول! تعال اممه لأن العقد؛ بعد يكون إنإ والعللاق 

،١٥١فجعف تسوث>ك<هرا،، أن ئز ين ئرطقثمم آلهمننت نكصر إدا 
وحلالكاح، عقدة حل الهللاق ولأن الكاح؛ بعد الهللاق تعال 

حازا،تطلق لا زوجتك فان وعليه انعقادها؛ يعد إلا يكون لا العقدة 
اليمين.كفارة تكفر أن يلزملثط فانه الهللاق عليه علقت، ما فعلته ؤإذا 

;الآيةت٩ الأحزاب، ورة حما 



الفقهفتاوى  ١٩٠

نحريرأو كسوتم، أو اكين، معثرة إطعام هي؛ الثمتن• وكفارة 
أنإما الإطعام! وكيفية متتابعة، أيام ثلاثة فصيام نحد إ فإن رقية؛ 

أوليأكلوه، إليه اكن معشرة وتدعو ءشاء~ أو ~غداء طعاما تصنع 
ؤإدام.لحم ومعه كيلوالتا، متة نحوه؛ أو الرز من تعطيهم 

وبمن به، الحادة حرت ما منهم واحد فتكسوكل الكسوة وأما 
قفجرجع الكسوة، أطلق، تعال افه لأن ونحوها؛ وغارة، ومراويل، 

العرف،.إل ذلك، 

كان^١ تملوك عبد عتق أي رقبة، عتق فهو رقةا؛، ررتحرير وأما 
أش•أو 

الكسوة،أو الهلعام، عل به تقدر ما عندك يكن، إ كان نحد إ فإن 
تكسرهم،أو تْلحمهم، مساكن، نحد لر لكنلث، مال عنده أو الرقبة، أو 

متتابعة.أيام ثلاثة تصوم أن عليكه فإنه تشتريها؛ رقثة نحد أوإ 
قالتساهل عن المالمح، من وغرك الأخ أتبما أنصحك، وأجرا 

إنحتى حهلجر، أمر ذلك، فإن اللسان؛ عل وجريانه الهللاق، إطلاق 
كدافعلّتح ارإن لزوجته! قال إذا الرحل إن يقولون* العلم أهل أكثر 

تهللق،.فإنها وفحالت،؛ طالق،ا، فأنت، 
يصر،وأن الأمور، هده 3، يتعجل لا أن بالعاقل يليق، قاليي 

أنيدون ذلكج، لها فليقل الثيء هدا عن زوجته يمنع أن قصد ؤإذا 



١٩١مم1بارطلأة 

المستعان.واش كداءا، فعلت إن طالق ررأنت لهات يقول 

tU_ ; بعدالطلاق يقع مل اف-: -رجه الشخ فضيلة مثل
الخلوة؟وقبل العقال 

نحلب أم ، ١٠٠٠خلا مواء الزوجة، عل الهللاق يقع مولهأ فأجاب 
امدام ما عليها عدة ولا الهللاق، بمجرد زوجها ْن بائنا وتكون -يا، 

ئكنتثإدا ءامؤأ آكمن( ؤدلإأ ت تعال لقوله -يا؛ نحل ولر -يا يدخل 
عدؤثذ عقهن  ٢١٣٥تا تثؤبمى أن تل تن طكثتؤهن مز آنهمننت 

ََ،َءِي 
تمثدؤما

جديد،بعقد إلا الرجؤع له وليس ماض، الطلاق فان هدا وعل 
مهرا'من قد كان إذا سس الذي المهر نصف لها يكون الحال هدْ ول 

أنمل ين طقتمؤمر وإن ؤ تعال• لقوله موعودا؛ أو مدفوعا، معينا، 
ؤثمحث محيقبمثاَهيمإلآ1ن رمحثن نق تمحئذ 

بآرآوؤج عمده مدهء سمزأآدjمح، 
يرهبقدر يمتعها أن عليه محب فإنه مهرا، لها %ا يلم كان إذا أما 
أعلم.واش وعره، 

.٤٩الأية: )ا(ّورةالأحزاب، 
.٢٣٧رأ(ّورةاوقرة،الآية; 





١٩٣مم1باوطلأة 

وعدمالطلاق، ق التسرع ْن الحهال الناس بعض يفعله ما وأما 
لمطهر و طلقها إذا نعم، محرز. ولا حرام، فهذا حدوده؛ و المالأة 

كانإذا إنه يقول: الحياء بحص ولكن وايع، فالطلاق فيه يجامعها 
طلاق.عليه ليس فإنه نفسه~؛ يملك —لا ثدييا غضتا غضبان 

ءوإي ءه 

قزوجته الرجل طلق إذا اش~ث ~رحمه الشخ فضيلة مثل ' س٦٧
محرم؟بدون أهلها افرإل نوكيف، الحال؟ هذه ق العمل فا الغربة، بلاد 

عوض؛وبدون الثلاث، من أقل كان إذا الهللاق فأجاب؛قولهن 
الحالهذه وق عدما، تنتهي حتى الزوجة حكم ق بقى المرأة فإن 

العدة.تنتهي أن قل أهلها إل ما افر ؤييهللقها، أن يمكنه 
علالطلاق أو الثلاث، طلاق ~وهو يائنا الطلاق كان إذا أما 
طلقإذا لأنه بلدها؛ إل يردها حتى يْللق لا أن نلزمه فإننا عوض~ 

أصحالهللاق؛ائنا كان إذا لأنه محرم؛ يدون المرأة افر نأن لزم حينئذ 
لأنبلدها؛ إل يردها حتى يطلق لا أن حينئذ فنلزمه لها، محرم غير 

محذورين:أحد ق الوقؤع منه يلزم الحال هذه ق طلاقها 
محرم.بدون افر نأن إما 

يمكن.لا وهذا الغربة، يلاد ق تبقى أن وإما 



هن1وىاثفقع ١٩٤

UU_ ! الطلقةبقاء حكم ْا اض~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل
الطلقة؟عدة وما زوجها؟ بيت ق الرجعية 

الطلقةالرأة بقاء وص• الأول المسالة عن الكلام نبدأ بقوله• فأجاب 
طلأياالطلمة الرأة عل محب إنه فنقول! رجعية، لكنت إذا زوجها يت بق 

منه؛محرجها أن زوجها عل ومحرم زوجها، بتت ي نقى أن رجعيا 
؛أتمن،أن إلا محثجث ولا جبمهن ئ هممص ج تعادإ لقوله 

سثهلُم ثئد أش ندوي وشبمد أس ندوي وة؛ش ثته ضثؤ 
رجعيطلائا طلقت إذا الرأة كون من الأن عله الماس لكن وما 
قال؛تعال افه لأن ومحرم؛ حطا فهدا فورا ا أهلهبيت إل تنصرف 

إلاذلك من بمس ول( 4، عنبجى ولا محئ ط همريئ رلأ 
رسآثي ندوي ؤؤوأفئ ذلك! بعد تحال قال ثم مبينة، بفاحشة أنثن إذا 

دس4.قز ثئن• أش ندوي بتي 
بقوله!ا زوجهبيت ق ا بقائهوجوب من الحكمة بذن ثم 

ه.أنخ ئلك بمد عندئ تقأش ثديمح، ءؤلُ 
اشوجههم با لثج والماش، حدود مراعاة المسلمين عل فالواجب 

الشروعة.الأمور لخالقه سبيلا العادات من يتخذوا لا وأن إليه، 

الآة:ا.سق،سورة )١( 



١٩٥مم1باوطلأة 

محبرجعيا طلامحا محإن المسالة، هده مراعاة محب أنه المهم• 
وبمائها -ق الحال هده ول عدما، تنتهي حتى زوجها بيت ل تبمى أن 

وأنتتهليب، وأن وتتجمل، تتزين، وأن له، تكشف، أن لها زوجها— بيت 
أوالأرأتتاع عدا ما ثيء كل معه ومحلمس ؤيكلممها، تكلمه، 

فيقول!بالقول، يراجعها أن وله الرجعة، عند كون إنإ هدا فان المباشرة، 
المراجعة.بنية فيجامعها بالفحل يراجعها أن وله زوجتي،،، ارراجحت 
الطلقة.عدة وهى الثانية: المسألة أما 

١^٤،قبل يعني والخلوة، الدخول هبل طلمتا إن الهإااؤقة فنقول: 
يهللمهاما فبمجرد إطلامحا، عليها عدة لا فانه والمباشرة؛ ما، الخلوة وقبل 

نمره.ومحل منه، تبتن 

الحدة،عليها فان جامعها؛ أو ما، وخلا عليها، دخل قد كان إذا وأما 
التالية:الوجوه عل وعدتبا 

المدةطالت، مواء الحمل، وصع فإلى حاملا كاJتج إن أولا: 
فتنقضيالفلمهر؛ قبل الولي• وتضع الصباح ل يْللقها ربإ هصرت، أم 

الحجة،ذي شهر ق إلا تلد ولا محرم، شهر ل يطلمها وربا عدما، 
•شهرا عثر اثني العدة ل فتبقى 

تحال:لقوله محهللما؛ الحمل وصع إل عدي الحامل أن الخلاصة: 







قت1وىارفض ١٩٨

تعال:فقال ٢؛ د'لشهر j صيدمح -آيألم لفيف لنَثا 
الذيالوقت ذك j أي ذ"لأثه ذ أزواجهن أي؛ ؤدبموون4 

قالرجعية المطلقة إن الله! رحمهم العلمإء قال ولهذا العدة؛ وقت هو 
امتثنوها.مسائل ق إلا الزوجات؛ حكم 

ه؛٩ أو 

 !Uزوجتهالرجل طالق إذا اف~؛ ~رحم4 الشخ فضيلة مثل _؟
يعيدها؟وكيف فيه تقعد أم زوجها بيت من المرأة عمج هل طلمقتن، 

قتبقى فانيا الأول الْللقة زوجته الرجل طلق إذا بقوله! فأجاب 
بيتق تبقى فانيا الثانية الهللمة طلقها ؤإذا الحدة، تنتهي حتى بيتها 

ءداآلئ يكأ؛أا وتعال؛ نارك اش لقول العدة؛ تتهى حتى زوجها 
الركؤظم آثه ؤأيمؤإ آثمدْ ؤلتصإ يديتة نؤمئى آلينتاء ءلاكتثِ 

رشحثؤ ياتة إلاآن ولابجبمث محههئ ئ جوه 
سواها،الست، ق كان فإن الثالثة؛ الطلقة طلقها إذا أما 

قتبقى أن بأس فلا المهللق، زوجها ومن بينها حلوة محصل لا بحيث 
الرجلإلا البيت ق يكن لر إذا وأما أهلها، إل تنتقل أن ولها الببح،، 

)ا(مورةاوقرة،الآة:ممآز
١.الأيق: الطلاق، )!؛(ّورة 



١٩٩هن1باإطلأق 

لأماوذلك نحرج؛ أن عليها يجب فإنه الثالثة الهللمة _ا طالقهالذي 
حا،يجلو أن له يجل لا هذا وعل له؛ تحل لا منه، بائة صارمحت، 
•أهلها يت إل فتخرج 

هه ءإة 

طلشت،يمول! رحل افه—إ —رحمه الشخ فضيلة مسل ٨! _* 
معيالعدة تقفي أن منها أطليه ولر تقريبا، منوامتج ثلايث، ئبل زوجتي 

عئهل موال رغبها"، ~حب أبيها بيت ل الطلاق وقع حي-ث، 
زوجها،ست، ق الطالقة مكويثج عدم حكم وما هذا؟ تصرق ل ثيء 

الطلاقكلمة مإعها فور زوجها بيتؤ من نحؤج أن العادة جرت حيث 
أبى؟أم الزوج ثاء 

ؤكأئآ1تعال! قوله أتلو أن الموال هذا عل حواي بقوله! فأجاب، 
آيثةؤأئهمأ هذلأ ؤبمثإ محدضت، ءئمحدد< أ1ساء ،قثتِ ^١ ألبن 

ضثةآه أن إلا عئثجث ولا جههأ ئ لا ربمظم 
مدريي ئمذ ؛ JlLممد أش حدود يمد وش آس حدود وق 

حذهوالساء الرجال أحا٠J_ا فأنا ،، ^١ ٠١دبتك بمد ممتدث أش لتل 
مرةثاي أو مرة أول زوجته طلق إذا للرجل يجوز لا نقول! بأن الأية 

)؛(مرةالطلأق،الآة:د



الفقههاوي 

محوزلا ؛ — الرجعي بالطلاق العلياء عند يس ما —وهو عوض غثر عل 

بقىبل اليت، من نحرج أن ها لمحوز ولا بتته، من نحرجها أن له 
بمددوس أس حلوي ال؛ قافه لأن العدة؛ تنتهي حتى ليت ال 

سثه.م صد أش تدوي 
ل؛قين، إذاقائل؛ يقول قد ولكن البيت، ق تبقى أن فالواجب 

لا؟.أو عنه محتجب هل الست 

ولهاالزينة، تلثس أن ولها تممليب، أن ولها عنه، نحنمصا لا نقول؛ 
والحكمةالمراجعة، بنية إلا محامع لا أنه إلا -با؛ نحلو أن وله تكالمه، أن 
ورباأغرته، حال وعل بيته ق وجدها إذا يا ربأنه هو؛ ذلك، من 

يراجعها؛فر؛ءا الندم، منها محصل ثم عشرما، سوء بسنا طلاقه يكون 
،،^١ أمإ للمك بمد بمتدئ أش تل ثدرمح، ه تعال؛ افه ال ق^١ 

بيتها؛ل وهي وتردها مولاة، والعداوة مودة، البغضاء تنقلب يعني 

ربماكثر، خم ولحصل م، الإلمن لملموا ؟بمدا عملوا الماسي أن ولو 

يثته•م>، نحرج ب وهي زوجته إل الزوج يرجع 
مم ءك 

.١ الأية; الطلاق، محورة 



٢٠١الفلاة كتاب 

لزوجته؛الرؤج قال إذا اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة سئل سام! 
طلامحا؟يكون هل ٠، ورقتك ررمارمل 

أو!الهللاق(( ورقة ررمأرمل الزوج؛ فال إذا بقوله؛ فأجاب 
عليهيقع ولا له، إيقاعا وليس بالطلاق، وعد هدا فانه ررماطالق<، 

عليه.•مج فلا هده نيته عن يرجع أن أراد فلو طلاق، بدلك 
فإنالطلأق،ا ورقة وتأتيك طلقتك، راقد لزوجته؛ ال قإذا أما 
يقع.الطلاق 

طلقترزاكتب؛أق له؛ وقال كتابته تعتمد من عند الطلاق كتب ؤإذا 
ثانية؛طلقة يعد لا الطلاق بكتابة الأمر هدا فإن فلانءا، بتت فلانة زوجتي 

فلاوسر؛ قد أمر عن فهوحبمر ومضى، منه وقع قد طلاق كتابة به يراد لأنه 
الطلاق.إنشاء و؛ين الطالق عن الإخبار بذن يفرق إنه إذ طلقة، يكون 

٠٠٠

YA_ عندمالامرأته رحل قال افه—! —رحمه الشخ فضيلة سئل ؛
فإذادئد« فلا الغد صحى مد ر ررإن أنها؛ أهلها محي الست، منه طلبت، 
عليه؟

بمثلم يتكللا أن ننصحه لكتنا شيء، عليه ليس بقوله؛ فأجاب 
حدهالهللاق عليه يقع فلا التللاق أما قلبها، ق يوثر لأنه الكلام؛ ا هل، 



٠٢ ٢

يطلقها.إ لأنه الصيغة؛ 
أهلهاعند تبقى أن أراد أنه محمل يعدءا ررلا لزوجته؛ الرحل وقول 

يهللق.ئ؛ ثاء ؤإن ُعله، فيإ محللق ثاء إن ييده والحبل تأديبا، 
أوءإآ ءأي 

عندمالزوجته قال رجل اله~ت ~رخمه الشخ فضيلة مثل .' ٨٣س
بهبموي ْطك« بريء أوررأنا أو»اذهي« »احرجيا، الخصام: بينها اشتد 

فيهبان يعلم ز جهل عن هدا ُرإن ويقول،• هدا، عن عدل ثم الطلاق، 
هذا؟ق الهمئ حكم فا مرارا، هدا يقول، وئاما أولغوا؛أ، نحريكا 

علأنثه أن أحب السائل موال عل نجيب أن قبل بقوله: فأجاب 
ارماقوله: يغر أن العلاء من عال؛ إل موال وجه إذا للسائل ينبغي أنه 

عندك؛،أو نفلرك ق أو رأيك ل \ذثوآ حكم ررما فيقول! الشرع® حكم 
قدهو\ذثر؛أ أنه يرى بعا محيب الذي العالم هذا لأن ذلك؛ أشبه أوما 

ررإذاقوله: ق المي. عن ذلك بت كا نحعلئ، وقد الثممع يوافق 
وأحهلآفاجتهد حكم فإذا أجران، فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم 

الوصولق اجتهد إذا الإنسان أن عل يدل الحديث، فهذا . أجرار فله 

الحاكم/أو العامل احتهاJ إذا باب نة/ والبالكتاب الاعتصام كتاب البخاري/ رواه )١( 
قاصاباجتهد إذا الحاكم أجر يان باب الأقضة/ كتاب وسلم/ (، ٧٣٥٢رقم)قل 

(.١٧١٦برقم)أوأخءلا/ 



٢٠٣ه1باو؛اإلأق 

موالل له قيل قد وهو أخطأ فإذا تنطئ، وقد يصسسإ قد الله حكم إل 
^٠٢^١١،٤ق الخطأ يكون أن ذلك فمقتضى الشرع،، حكم ررما إليه؛ موجه 

هدا.لثل الانتباه فأرجو 

غضبحال ق هو ينول الرجل هدا مواله! عل الخواب ا وأم
منذلك أشبه وما اذهيءا رراخرجي ها؛ لال فقزوجته ْع وخصومة 
فإنالهللاق نية يريد ذلك قال إذا وهو الطلاق، ا -ييريد الكلمات، 

بحيثبه الشارع اعتد لنقل له ليس العللاق لأن وذلك يقع؛ الطلاق 
كانلمقل بأي حاصل وهو الزوجة، فراق هو الطلاق بل نتجاوزه، لا 
كانإذا الكلعات -يذم يير الطلاق إن فنقول! وعليه الإنسان؛ نواه إذا 

عنثبت وقد نوى، وقد الفراق عل تدل كلمات لأما الطلاق؛ يما نوى 

٢،ذوىُ*ر ما امرئ لكل وإنا بالنيات الأعإل ررإنإ قال! أنه . الني 
محتمل.اللمففل لأن بالية؛ الفراق عل بلائك تدل الكلمات فهدم 

وكناية.صريح، نم؛ن! إل الطلاق ألفاظ العلمإء ئم وقد 
ارقدأو طالق'؛ ررأنت مثل! الطلاق، سوى محتمل لا ما فاكرج! 

ذلك.أشبه ما أو مطلمة(( ررأنت أو طلقتك(( 

وملم/(، )١ برقم الوحي/ بدء لكن كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه !١( 
برةم)ما'ا،؛(.بالية/ الأءإل إن،اباب الإمارة/ كتاب 



هن1وىاوفقع ٢٠٤

إذاإلا الطلاق به يقع لا وهذا وغثر0، الطلاق محتمل ما والكناية! 
إذاإلا احتإل، فيه يكون فانه وغيره للطلاق محملا كان لما لأنه نواه؛ 
قكا نوى، ما فله ١^^١^ أحد نوى فإذا المحتملين، أحد نوى 

أشرUإJهآنفا.الذي الحديث، 
الغض_الأن الغضت،؛ من اللمين أحواف أحذر أن أود وبالمنامجة 

صححق ستإ وقد الندم، يفع لا حنن الإنسان عليها يندم سلية آثار له 
فرددتغضيج،، ررلأ محاJ(؛ أوصني افه رمول، يا محالط! رحلا أن الخاري 

ررلأتغضب((>ا/ماثاقال:

الرحيم،الشيطان من باض فلبنعذ بالغصن، الإنسان أحس فإذا 
الغضت،به اشتد فإن فليضنلجع، قاعدا كان ؤإن فليقعد، قاؤا كان وإن 

أوزوجته، وطلق غضسيح ان إنمن فكم يزيله، مما ذللث، فإن فليتوصأ؛ 
مالهمن شيئا فاتلف، غفي، أو مثرحا، صربا أولاده فضريح غضب، 

الدم.يفع لا حين الميم فحصل؛ذللث، 
وعزيمته،إرادته ق قويا لأعصايه، مالكا يكون أن الإنسان! فعل 

يطكالذي الثديي وإنا بالئرعة، الشديد ررليس : المى قال كا 
ا.((ر الغضب عند ه نف

برءم)ا"ااا*(.الغضب/ الحذرهن باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
كتابومسلم/ ٦(،  ١١٤برقم)الغفب/ من الحذر باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

١(.٠ )٧ ٢( ٦ ٠ يرقم)٩ الغضب/ عند نمه يملك من قفل باب والملة/ الم 



Lu٢٠٥ال٠للأة ه

فائدة؟

منالطلاق ألفاظ ق القول 

والكاية.الصريح جهة من الأول؛ 
كناية•ومنها صرح، فمنها 

بمجرده.الطلاق يقع فالصريح! 

القريةأو النية مع وهى قرينة، أو بنية إلا حسا ينع لا والكناية 
الطلاق.وقؤع ق كالصريح 
نواهما والصواب نواه، ما والخفية ثلائا، حا يقع الظاهرة أن غر 

والحمتع•
نظران:فيه فلنا الطلاق بصريح أتى إذا الثانية: 
المعنى.ناحية من الأول: 

العدد.ناحية من والئال: 

ويدينمعناه، ثنالف، ما إرادة حكتا منه يقبل لا فانه المعنى: قاما 

الله.وبين بينه فيعا 

أووثاق، من طالما طالق® دررأنت، أراد إنه يقول: أن ذللثح: مثال 
سابق.نكاح من طالما أو فغالط، طاهنا 



هتاوىالفقه٢ ٠ ٦

وجوه!ثلاثة فعل العدد وأما 

واحدة؛أو ثلائا ؤفالق أنت يقول بأن العدد بصريح ياق أن الأول؛ 
ذلك.إرادة منه يقيل ولا محالفه، ما نية فيه توثر فلا 

فعلونحوه الطلاق أو طالق أنت مثل محتمله بإ ياق أن الثاف؛ 
فواحدة.شيئا ينو لر فان نيته، حسب، 

نوعخن؛عل وهدا يكرر، أن الئالثج! 

فيقعطالق®، أنّتا طالق، ررأنت، مثل؛ كلها، الحملة يكرر أن أحدهما؛ 
بعلوه،ما يلزمه-ا ولا بالأول، ^j، عدة عليها له ليس فيمن إلا العدد، 

به.والفهم المؤكد بحسب فيقع أوإفهاما بمح توكيدا نوى إذا ؤإلأ 
بحاطف.بينهإ يفصل ولر بالموكل اتصل هوما يصح الذي والتوكيد 

واحاJةفيقع طالقا، طالق ررأنتر مثل؛ فقهل، الخبر يكرر أن ثانيها• 
أكثر.ينو لر إن 

الدهب؛،.من الشهور عل المقام هوتفصيل هدا 

هدا؛وعل بالعدد؛ صرح ولو واحدة الثلاث الطلاق أن والصوايج؛ 
أعلم.وانفه واحدة. إلا يقع لر الظاهرة بالكناية الثلاث نوى فإذا 

٠٠٠ ٠٠٠
؛٠٠؛أو ءأ؟ 





فت1وىالفقع ٢٠٨

ر ٠١ليصمت أو باش فاليحالما حالما كان ررمن المي لقول 
يكونإنا بل ينبغي، لا أشبهه! وما وبالعتق وبالدر بالطلاق والحالم، 

فانهاش بغير المم بصيغة الحلف أما وتعال، بحانه باش الحك، 
حلفررمن، واللام• الصلاة عليه النبي قال وقد والكفر، الشرك من 

أوأشركاالكفر فقد اش بغثر 
أوو أه 

oA_ '. امرأةعل عقد ثخص اش~ث —رخمه الشخ فضيلة مثل
لرأنه محلف، أن المأذون منه وؤلييذ قبيلته، عند مقرر هو محا أكثر بمهر 
منزوجتي تكون ررقل؛ المأذوزت له وقال مقرر، هو تما أكثر يسلم 
هدايعتثر فهل العللاق؛ نية بدون منه طلي، ما وقال طالق،،، رأسى 
بكم؟اش نفع أفتونا طلامحا 

الحرهدا تأكيد به المقصود لأن طلامحا؛ يعتر لا هدا بقوله! فأجاب 

حينئديكون فلا القبيلة، قررته ما عل يزد لر أنه وهو به، أحر الدي 

(،٦٦٤٦)برقم بآياتكم/ نحلفوا لا باب والندور/ الأيإن كتاب البخاري/ رواه )١( 
()٣(.١٦٤٦؛رفم)-مال/ اف ض الحلف عن الهي باب ىابالأيإن/ لم/ وم

واكدور/الأيان كتاب داود/ وأبو (، ٦٩٧٢)برقم ٢(، ٤ ٩ ا/ المني)• ق أحمد رواْ )٢( 
بابوالأتمان/ النذور أبواب واكرْذي/ (، ٣٢٥١)برقم بالاباء/ الحلف كرامة باب 

(.١٥٣٥)برقم أشرك/ ففد افه ؛ضر حلف، من أن ق جاء ما 



٢٠٩مم1بالطلأة 

التكذيب:أو التصديق أو الع أو الحث به قصد إذا الْللاق لأن طلاقا؛ 
وعلالعلم—، أهل أقوال من الراجح القول "عل اليمم، حكم له كان 
منه.امرأته تهللق فلا هدا 

أماأيصا، عليه إثم لا فانه اليمتن هدا عل مكرها كان ؤإذا 
تكونأن وحوحا: شروط من اليمان كفارة لأن عليه؛ تحب فلا الكفارة 

كفارة،فيها فلس ماض أمر عل اليمان أما مستقل أمر عل اليم؛ن 
انالإنكان إن أما بكدبه، ءالا كاذ؛ا ان الأنكان إن الإثم فيها ؤإنا 

عليه.إثم فلا ظنه عل يغلب ما عل حالما أو صادمحا 
ءإيه أو 

فائدتانلامملأق

الصريح،من نحوه أو طالقا، راأنت، لزوجته: قال إذا الأول؛ الفائدة 
حالات:ثلاث فله 

بمعناه.عارمحا يكون أن بشرط: الهللاق فيقع الطلاق، به ينوي أن أ~ 
فيقول:فيغلهل، طاهر ينوي أن مثل الطلاق، غثر به ينوي أن ب~ 

بهالخللأق.يقع فلا »طالق« 

الحكم؟ق ذللث، قزعوى منه يقبل هل لكن 



هاوىالهق٢4 ١ ٠

الظاهر،يقتضيه ما خلاف لأنه يقبل؛ لا إحداهما! روايتين! عل 
علتدل قريتة وجود مع ولو وظاهره! الناخرين، عند المدهب وهو 

ارأتفيقول! ، الصحفأعطني له' تقول أن مثل! دعواه، صدق 
بعضق ذكروا لأنم نظر، وفيه طاهر؛ أنت يريد أنه ويدعي طالق*،، 
هبلصدقه عل قرية وجود مع الظاهر نحالف ما ادعى إذا أنه المسائل 

أيصا.المواضع جيع ول كدللئ، يكون أن هنا فينبغي حكتا، منه 
الحكمق ذك دعوى منه يقبل المسالة! أصل ق الثانية والرواية 

الطلاقلسؤالها جوابا قوله يكون أن مثل! كذبه عل قرينة توجد أن إلا 
العقب،.حال ق أوقاله 

وجزمراالتصحح؛،، ق صححه المدهبط، وهو ح،،! ررالإنصافق قال 
وررالشرح«»الض« ق وقدمه الآدمي«، و»تبا ررالوجيز« ق به 

آخره....إل ور١الكافياا 

أرادأنه وادعى طالق،، راأنتا قال! إذا أنه الحال! هده وخلاصة 
العللاق.يقع ولآ الله، وبين بينه فيعا دعواه قبلت فغلط! طاهر أنتط 

تقبلفلا دعواه كدي، عل قرينة توجد أن فإما الحاكمة عند وأما 
ظاهرق أيصا يقبل فلا دعواه صدق عل قرينة توجد أو واحدة، روايه 

كذبهولا صدقه عل قرينة توجل لا أو مبق~، ~كءا نفلر وفيه كلامهم، 



١٢ ١ مم1باوطلأق 

وعدمه.القبول، روايتان؛ ففيه 

أحمد،عليه نص الطلاق، فيقع غره ولا الطلاق به ينوى ألا ج~ 
الطلاق|،مؤالها أو كغض_ا بقرينة إلا يقع لا وعنه الأصحاب،، وعليه 

ونحوه.

طلاقحكم ق اللهفان ررإغاثة سائ له رسالة ق القيم ابن قال 
مريدايكون أن ذللث، مع اشترط من العلياء— ~أي راومنهم الغضبان،،؛ 

حكمه،يلزمه ل؛ يرده؛ ولم؛ معناه ينو ام فانه له، ناويا الطلاق— —أي لمعناه 
طلاقيوقع لا من وقول النية، الطلاق لصريح يشترط من قول وهدا 

المالتيناا.اه.ل وماللث، أحمد مدهب، ق قول وهو الهازل، 

علهدا عليها، تقع طلقة فكم الطلاق به وقع إذا الثانية؛ الفائدة 
ام؛أق

يقبلولا به، صرح ما فتقع العدد بصريح ياق أن الأول؛ المم 
يقول؛أن مثل أغلظ، أو أخفح، أراد ما كان سواء خلافه، إرادة منه 

واحدة.أراد ولو الثلايثح، فتقع ثلايا،، طالق 'رأنتط 
الثلأيثط؛أراد ولو الواحدة، فتقع واحدة،، طلقة طالق ررأنت، أويقول؛ 

الطلاق.حكم وحدها -يا شت، ولا الصريح، تغثر لا النية لأن 
الع_ل.د،بصرح يأتي ولا طالق،،، ررأست، يقول؛ أن الئاق(؛ القسم 



اتفقهفتاوى  ٢١٢

والية،اللفظ دلالة لاتفاق فواحدة؛ واحدة نوى فان بالآكرار؛ ولا 

اكدرمعنى عل الفاعل اسم لأن أيصا؛ فواحدة شيئا ينو لر وأن 
معولو واحدة يكون كلامهم وظاهر يالواحدة، تصدق مهللقة دلاله 
ءلالق«.ارأJت، فقال: ثلأثا«. »ء1القني لوقالت،: كإ قريئة، 

المدمي،.عل ثلائا هللمتح ثلائا نوى ؤإن 
والروايةاصهللمحناه، ما عل المدمس، وهو ارالإنصافإ«: ق قال 

أكثرعند المدشيح وهي ءرالإنمبمافح،،: ق قال واحدة. تْللمق اكانية: 
الممدمثن.

حالأُتح:ثلايث، القسم لهدا فصار 
واحدة.ينوى أن 

ثلائا.ينوى أن 
شLا٠ينوى ألا 

دونالعللاق لفقل ويكرر ءلالق،ا، ررأنت، يقول: أن الثالث،: المم 
طالق((.طالق طالق ارأنتح يقول: أن مثل الحملة لففل 

شيئاينو إ أو واحدة نوى ؤإن ثلائا، طلشتح اكلأيت، نوى فان 
واحدة.طلفتإ 

أكثرء.ينو ؛ liما واحدة طالق( طالق طالق ررو)أذتإ ارالمنتهيء؛: ق قال 



٢١٣ه1بالطلأة 

)يعنيطلق إذا أنه ررالةرغيب،ء ق به جزم ما رروظاهر ررالفرؤع®! ق قال 
قصدقبل طالق'ر طالق طالق ررأنت قال'. لو قال: فانه تكرر شنئا( ينو لم 

اهأيصا«.التأكيد 

بدونالحملة لفظ ويكرر طالق؛، ررأنت يقول: أن الراح: المم 
ولهطالق،،، أنت طالق، أنت طالق، ررأنت يقول: أن مثل عقلف، حرف 
حالات:ثلاث 

مرتتنكرره فان كرر، ما بقدر فيقع العللاق تكرار ينوي أن أ- 
والية.اللفظ لاتفاق فثلاث؛ أوثلاثا فهللقتان 

مواءذللث،، به قصد ما يقع فلا الإفهام أو الآكيد ينوى أن ب— 
أناكاكيد: ق ؤيشترط بالثالثة، الثانية أو يعدها با الأول تاكيد أراد 

وأرادطالق،،، أنت، طالق، أنت، طالق، ارأنتا قال: فلو متصلا، ياكون 
أطلقؤإن ثلاثا، فتطلق لفصله؛الثانية، يمح، لر بالثالثة الأول -أكيد 
صح،الثالثة أو بالثانية الأول لأكيد أردت يقل ولم التأكيد إرادة 

طلقتن.وطلقت، 

ثمفيه، الكلام يمكنه سكوئا وسكت، طالق،،، ررأنح، قال: ولو 
طلقتن.فتطلق للفصل يصح لم التأكيد ونوى طالق،، ررأنح، قال: 

يقول:أن مثل اللففل؛ احتلافؤ مع ولو مل التأكيد صح ومتى 



ه1وىالهق4 ٢١٤

بإالأول تاكيد وينوى مفارقة١١؛ وأنت مزحة١١، ررأنت، مطلقة١١، ررأنتج 
واحدة.وتطالق فيصح بعدها 

يكونأن الإفهام إرادة ق يشترط لا أن الأصحاب،! كلام وظاهر 
يكونبأن يصح تاكيدا ينوي أن )إلا ؛ وشرحه١١ررالزاد نمارة متصلا 
تأكيدابتتكرار٥ ينوى أن )ألا ارالنتهىآا؛ وعبارة إفهاما(، أو متصلا 
ق)ويشترط ورلالإقناعاات ررالإنصافاا وعبارة إفهاما(، أو متصلا 
ق)يشترط قال! الإقناعآا ررشرح ق أنه إلا متصلا( يكون أن التأكيد 
التأكيدمن نؤع الإفهام بأن وعلله الإفهام، فزاد والإفهام( التأكيد 

منسبقه من كلام ظاهر خلاف الإفهام ق الاتصال واشتراط اللفظي، 
معإليه تدعو قد الحاجة لأن أظهر؛ اشتراطه وعدم الأصحاب،، 

فيعيدتنتبه ثم غضبها، أو غفلتها حال ق نحاطبها أن مثل الفصل، 
أنيبغي نعم، الفصل؛ مع ظاهر هنا الإفهام قصد فان عليها، الحملة 
أوغضت، أو لغفلة إليه محتاجا يكون أن الإفهام دعوى ل يشترط 
يقبلب إليه محتاجا يكن إ فان ذللثج، نحو أو كشرة أصوات أو طرش 

أعلم.والله حي.( ذللثط دعوى منه 
مرتثنكرره فإن العدد، فيقع التكرار ولا التأكيد ينوى لا أج 
رراعتدىقوله! ق أحمد عن داود أبو ونقل فثلامحث،، ثلائا أو فطلقتان 



٢١٥

وظاهرالأصولية(،: ارالقواعل ق قال طلمة، هي الطلاق وأراد اعتدي،( 
ررالفروع((:ق وقال التكرار. يو ب إذا الطلاق يتكرر لا أنه ^١ 

يتكرر•لا أن يض لكلإقرار، وجه الاطالاق ْع يتوجه 
فقط،الطلاق لفظ ويكرر طالق((، راأنت يقول: أن الخامس: المم 

حالان؛وله العطف، حروف أحد ْع كلها الحملة لفظ أو 
وأنتطالق ارأنتر مثل: متغايرة، العهلف حروف تكون أن أ— 

ثلائا،فتطلق طالق((؛ ثم وطالق طالق ررأث أو طالق((، أنم، ثم طالق 
الثاقأن يقتفي مغاير بحرف العحلف لأن التوكيد؛ إرادة منه يقبل ولا 
الأول.غر 

أنتثم طالق ررأمت مثل: متغايرة، غر الحروف تكون أن ب~ 
ثلايا،فتطلق طالق((؛ ثم طالق ثم طالق وررأنت طالق((، أنت ثم طالق 

ؤإنطلضن، وطلقت( متصلا كان إن يبل بالثالثة الثانية توكيد أراد فإن 
أرادؤإن المغايرة يقتضى العهلم( لأن يقبل؛ لر بالثانية الأول توكيد أراد 

وللفصل.لدلك، يقبل ب بالثالثة الأول تاءكيد 
التان.مدلل( من ؤيهتثتى 

أوطالق(( بل طالق ررأنتا مثل: ؛)بل( العطم( كان إذا الأول: 
واحدةتهللق أما أحمد عن رواية فيها فان طلقة((، بل طلقة طالق ررأننن، 



هن1وىارمم ٢١٦

سبق.اثنتان.لما والذهب فقط، 

ومسرحةمطلمة ررأك مثل! معنا0 إل الطلاق لفظ تغير إذا الثانية! 
الأصحاب،أطلق هكذا التاكيد إرادة منه يقبل ولا ثلايا، فتطلق ومفارقةا، 

واحدفيها والحرف، بمعناها لأما بالثالثة؛ الثانية تأكيد يقبل أن وينبغي 
»أنتاق! التوكيد إرادة فيه يقبل أنه مبق وقد فقط، طلقتتن فتطلق 

مفارقة،،.ررأنت، مسرحة،،، راأذء!نا مطلقة،،، 

واحدة،إلا تطلق فلا التأكيد إرادة بقبول احتال المسالة أصل وق 
ْعالتاكيد إرادة صح وإنا وغيره، الغني، ق مطلقان احتالأن وهما 

مطلقةراأوّ!نا ، بخلافاللففلتين، لاحتلأف، الاحتال هذا عل الععلف 

بالثالثة؛الثانية تاكيد إلا فيها التاكيد إرادة يصح فلا ومطلقة،، ومطلقة 
للتأكيد؛مساوئه عل لفظ عملف محن فلا اللفطن، احتلافح لعدم 

العطف.معه محسن تغاير بينها ليس لأنه 
باالعللاق ويصفح ظلقآا، ررأنمتح يقول! أن السائس! المم 

)ريلكيأو رحعةاا رربلأ أو بائن،، طالق ررأنتح مثل! البينونة، يقتضي 
حالان!فله ونحوه، لثح،، نف

يقول!أن مثل البينونة، يناقض ؛وصف، الطلاق يصفح أن ١— 
إلاتطلق فلا ذللثط ونحو فيها،،، رحعة ررلأ أو بائنة،، واحدة طالق ررأنت، 





ايصفتاوى  ٢١٨

آخر!تنسه 

علبي صيغته تكرار بعدد الطلاق عدد وقؤع من سق ما حمح 
اثنتين.يقع والرت؛ن ثلائا يقع الثلاث الطلاق بأن القول 

واحدةإلا يقع لا صيغته ا،لكرر الطلاق بان الراجح القول عل أما 
فطلقةطالق« ؛نت طالق أنت طالق راأنت لها؛ قال فإذا ظاهر، فالأمر 

الثلاثالعللاق رركان قال؛ عنهإ اش رصي عباس ابن لحديث واحدة؛ 
الثلاثطلاق عمر حلافة من وسمن بكر أي وعهد الني. هد عل 

لهمكان أمر ق استعجلوا قد الناس ررأرى قال؛ عمر كان فليا واحدة، 
وقمسلم، رواه / عليهم فامفاه عليهم، أمضيناه فلو أناة فيه 

لهفقال عليها فحزن واحد محلس ق ثلايا امرأته طلق أنه ركانة حديث، 

ءلقثتِ^١ ١^ ؤكأما تعال؛ قوله تلا ثم شئت،®، إن ررأرجعها ه؛ الّثي 
ابنالإسلام سخ وصححه أحمد رواه • ه إود؛بمرل ثؤقؤبمى أشاء 
أعلم,واممة القيم، وابن تيمية 

هه ؛؛؛- 

(.١٤٧٢^)الثلاث/ طلاق باب اظلاق/ كاب ،a؛/ رواء )١( 

نحباب اسلق/ محاب داود/ وأبو (، ٢٣٨٧برقم)٢،  ١٥المني؛/ j أحمد رواء )٢( 
٢(.١  ٩٦برقم)الثلاث/ الطالتان يعد الراجعة 



٢١٩

الرحيمالرحمن الله بم 

القديمةالطبعة ٣ U/ ١ ا.الوقعين إعلام ق اف، رحمه القيم ابن ذكر 
عئوأس لزوجته: الرحل قول ق الأرواح؛ حائي معها المْلوع 
والدمكالتة حرام عل وأس أو حرامءا، عل افه أحل لأما أو حرام،،، 

وعدها.مذاهب الخنزير،،؛ ولحم 

أقسام.عل اما المسالة هده ق عندي يتلمخفصر والذي 
حكمإلا يرتب ولا كذب، فهذا الخر. محرد يقصد أن الأول؛ 

فقط.الكذب 

حرممن حكم له فهذا دحاله1؛ الحأكم إنكار يقصد أن الثال؛ 
الثه.أحل ما 

أجعما حل إنكار الردة أقسام من أن الله رحمهم العناء ذكر وقل 
مثلا.الخبز حل لكنكار حلاما قعلعيا إحماعا حله عل العناء 

عليهمحرم حال ق ا حماعهتحريم بتحريمها يقصد أن الثالث! 
أوبحج كالمحرم قتله من أو كالحائفس قبلها من كان سواء ا، حماعه
ثيء.عليه يرتبا لا صدق فهذا عمره؛ 

اليمن؛حكم فحكمه منها الأمتناع بتحريمها يقصد أن الرابع؛ 



الفقهفتاوى  ٢٢٠

ضفلك آئث لنل مآ ءئن،ا ين ؛؛ ٣١١'؛ؤثأتبما تعال؛ قوله عموم ق لدخوله 
^٠٢٠إس بلا لتؤ آثث مض ق ٥" عمؤرنجم ؤأثثَ هويذ متبماث 

ابنمسمع أنه حبثر بن سعيد عن لم مصحيح وق ٢. آ-لكميمأ وبموألٌإبم 
يمتنفهي امرأته عليه الرجل حرم ررإذا قال؛ عنهإ اطه رصي هماس 

 ))aLه«لم.سه محخ ه ثثوو 4 محإ ئقَكان ؤ وقال; يكفر
ثرطعل يعلقه بأن المن محرى التحريم محرتم، أن الخاص: 

يمتن،فهذا التكذيب، أو التصديق، أو عليه، الحث أو منه، الغ يقصد 
تفعل،ل؛ ررإن أو؛ حرام((، عل قانت، كدا فعلمت، ءإن لها؛ يقول أن مثل 
ررإنأو؛ حرام®، عل فزوجتي كاذبا كنمت، أوررإن حرام((، عل فأنه؛؛، كدا 
حرام((.عل فزوجتي صادئا فلأن كان 

النبيلقول نوى؛ ما فله الظهار أو الطلاق يقصد أن السادس؛ 

محتملنواه ،ا لصالح لففله ولأن ،. نوى((رما امرئ لكل، ررؤإنا 
عليه.فيحمل له 

ا~'آ.)١(سورةالتحريم،الآسانت 
الطلاق/ينو ولر امرأته حرم من عل الأكفارْ وجوب باب الطلاق/ كاب لم/ مرواه )٢( 

برذم)مآيةل()ها(.
ومسلم/برقم)١(، الوحي/ بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )٣( 

(.١٩٠٧برقم)الأءٍالبالية/ بابإنءاكابالإمارة/ 



٢٢١مم1بالطلأة 

عنديوجد كإ ثيءا قصد غير من لسانه عل قبري أن الساع! 
أسيواحدآم تعال؛ لقوله له؛ حكم لا لغو فهدا البادية، من ممر 

أعلم.وادJه ،. آ'لأنأنهل عمدم تا ؤا.خدهطم ولثى ؤآيئتلإ الكؤ 
العتيمينالصالح محمد ممه 

ه.١ ٤ ١ ٦ رحب ١ ٤ ق 

٠٠٠

٠٨٩ت الأية ١^٧^٤، صورة 



هن1وىاص ٢٢٢

lA_ ! قالمن متون بم اش~ت —رحمه الشخ فضيلة مثل
تدخلل؛ إن الحرام ررعئ الأسان! قال أو حرام(،، عئ ارأنت لزوجته! 

حرامعئ اطه أحل »u أوقال! اكزل، الخاطب يدخل ولر ايزل...((، 
مكفرة؟هويمين أم طلأيا يعتثر هل يفعل، ولر كذا*،، تفعل ب إن 

باينهوطلاق فهل لغيري*،، حل عئ، حرام طالق، ررأنت قال! ؤإذا 
رجعي؟طلاق أو 

حروفبأحد أوعطف التاكيد قاصد غير ثلايا اللففل كرر إذا وهل 
طالققوله! وهي واحدة كلمة ق أوحممها أوثم، الواوأوالفاء العهلف 

بعدإلا تكون لا الثانية الطلقة أن ترون أم ثلايا، طلق بأنه تفتونه ثلاثا؛ 
عقد؟أو رجعة 

مننحلو فلا حرام،، عئ ررأك لزوجته! قال إذا بقوله! فأجاب 
حالات!خمس 

هوكاذب؛نقول! ولكن له، حكم لا فهذا الخير يقصد أن الأول! 
نحرمحال ق تكون أن إلا له؛ حلال وهي عليه، حرام أنبا ادعى لأنه 
فيكونالوصف؛ هذا عل مادامت ؤيريد! حا، والأر>ستمتاع وطؤها عليه 

نحملولعله عمرة، أو ببمج محرمة وهى ذلك قال لو كا هذا، ل صادها 
بثيء،،.فليس امرأته حرم ررإذا عنهإ! الله رصي عباس ابن عن صح ما علته 





٢٢٤

سبيلعل إطلامحا الكلمة امحللق ؤإنا شيئا، ينوى لا أن والخامة! 
اطهقال كا التحريم، ق الأصل لأن يمينا؛ فيكون للتحريم الإنشاء 

نجمعمور ؤآثث أروحك تبماث ُتفي لك آئت أحل مآ محزم ين ١^؛؛ قؤو تعال؛ 
،•ؤة ء همثسآلثق ث ه 

أفعلب ررإن أو كذا،؛، فعلت ررإن مثل: بشرط ذلك علق إذا وأما 
علحرام ررأنت فقال؛ زوجته نحاطب كان أو علءا، حرام فامرأق كدا 
نحوذللئs.أو أفعله،، لر أوإن كذا فعلت إن 

عندلففله من المتبادر لأنه حكم؛Jw^؛ ق هذا أن به نفتي فالذي 
نوى•ما فعل ذلك محوي به نوى ؤإن عليه، حمله فوحب الإطلاق 

فالذيلغيري،،، حل عل حرام طالق ررأنت لزوجته؛ قال ؤإذ 
وحكمه،الفراق محبب تضمن اللففل هذا لأن رجعى؛ طلاق أن به نفتى 
بالكتاب،للفراق مسب، هذا فان طالق،،، ررأنت فقوله؛ الفراق مبب فأما 

حلعل ررحرام فقوله؛ الحكم وأما العبد، إل وأمره والإحماع، والسنة 
بتعال وافه وجل، عز افه إل هو بل العبد، إل ليس وهذا لغيري،،، 

تحال؛اض قال كإ الثلاث، ممام كان إذا إلا لكحريم منآ الخلاق يجعل 
ئلت محل ؤْلأ يعنى؛)الثالثة( ْلةتا4 ^ ؤ قوله؛ إل ^٠ ^١٥

الأيتازتالتحريم، محورة 





ه1وىالفقه ٢٢٦

طلاق...إرسال أن عل رربناء وقوله! اه. محرم. يراجعها أن قيل عدتها 
آلتتاءككتثِ ^١ \للإ قال؛ تعال اممه لأن الصحيح؛ هو هدا الحءا. 

تستأنفلا لأنها للعدة ليس الرجعية وتطليق ، هآر لجوئك ثقمهن 
به.العدة 

ابنالدين تمي الشيح ورجح سعدي؛ بن همدالرحمن شيخا قال 
صرحولو الهللاق، ألفامحل حميع واحدة إلا يقع لا الهللاق أن تيمية 
بعدإلا الثانية تقع لا وأنه غيرها، أو البتة أو البينونة أو الثلاث، بلفظ 

علوقم، من جدا، كثيرة بوجوه القول هدا ونصر صحيحة، رجحة 

أدلتهوكثرة ورجحانه لقوته القول هدا محالفة يمحه ب فتها كلامه 
اهقابله. ما وصعق، 

قمحتمحة ثلائا يوقع أن بقز فرق ولا ٢! تقسيرهر ل القرطبي وقال 
اهكالإدت،ا ق متفرقة أو كلمة 

تيميةابن الإسلام لشيخ أن عل يدل القرطبي عن نقلناه وما 
قمتفرقة أو كلمة ق محموعة الثلاث تكون أن ُان فرق لا أنه ق سلما 

فقدسنوات، بعشر الإسلام شيخ ولادة بعد توق القرطبي لأن كلمات؛ 

.١ الأية! الطلاق، سورة ( ١ ) 



٢٢٧كتاuالطلأة 

الشيخولادة وكاك وستعائة، وىسعين إحدى محة القرطي وفاة كانت 
الحمح.عل الله رحمة وستإئة. ورستين إحدى منة 

٠٠٠

UA_ ! لامرأته!قال رحل عن اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مسل
لهاأذن قرة بعد ولكنه فلازا؛، بيت دخلت إذا عئ محرمة ررإنك 

وuذاعاليهأزضل؟فإامحمفيس؟ بالدخول. 
منمحبب له يكون أن إما! نحلو لا الآكلأم هدا بقوله! فأحاب 

كانفإذا السبب، زال ثم الرحل هدا بست تدخل أن عليها حرم أحله 
عليهاحرم الذي البيت ق يكون أن مثل عليه؛ ثيء محلا كذلك الأمر 

يأذنأن فله ذلك يزول ثم فتنة، من حوفح أو النكر، من ثيء لحوله 
عليه.ثيء ولا بعد، لها 

أنهلمجرد بل محسبح، بغر البيت هذا دخول عليها حرم إذ وأما 
ينفلرفإنه دخلت، فإن فيه، فلأن دام ما تدخله أن نحون لا فإنه فلأن يستح 

وكفارةيمن، كفارة يكفر أن علميه فإن اليمن محصيه كان فإن يته؛ نق 
متك؛يعخ/،' ام إشموحل—! —عز افه محال كإ هي اليمن 

محيثن هش رمحتؤ محيؤ أو خفآم' هلمثوف لما أوسط من 
صاء؛ثثؤواممحرا؛.

.٨٩الأية! ، oJLjUسورة؛،( !١ 



٢٢٨

موصعهذا ليس خلاف، ففيه زوجته تحريم قصده كان ؤإن 
ومناشه.بسهله 

AA_ ; فعلترك عل عرت اممه—ت —رحمه الشيح فضيلة مسل
ولكننيذللئ،®، لوفعين، وأخي أمي مثل امرأق عئ رأتحرم فقلت،؛ ما؛ 

عشمض وما الخال؟ هذه ل عئ فإذا الأمر، ذللث، فعلت، بل أنفذ، لر 
رمة؟

أنعن وأمثاله السائل لهذا النصيحة أولا! يقوله؛ فأجاب، 
الفعل؛أوعل الترك عل عازمتن كانوا ؤإذا الكلام، هذا بمثل يتكلموا 

الصلاةعليه النبي لقول ياممه؛ محالفون بحسنؤ عنه، مندوحة لهم فإن 
أوليصمتإ®رباق فليحلف، حالما كان ررمن والسلام! 
ماأو طلاقها أو زوحامم بتحريم ذللثح يعلقوا أن إل حاجة ولا 

السلم،عهد ق معروفة تكن فلم أيصا، محدثة أمور وهير ذللئ،، أشبه 
لمثلتحد لا له؛ نقول فإننا الرحل؛ هذا من ونمت، لما ولكن الصالح، 

هذاعن الأمتناع تقصد وإنإ زوحتلئ،، تحريم تقصد لا كنت< ؤإذا هذا، 

(،٦٦٤٦برقم)بآبائكم/ تحالفوا لا باب والذور/ الأيان مماب الخارى/ رواء :١( 
()٣(.١٦٤٦برقم)بابالهيءناسسراض-مال/ ئابالأي،ان/ لم/ وم



٢٢٩ممباسملأة 

هداكلامك يكون أن المسألة هده ق الراجح فإن منه؛ تمتغ ثم!٢ الثيء 
فتغدتيمتحضرهم اكين، معشرة تهلعم أن بمعنى اليمين، حكم حكمه 

عشرةكانوا ؤإذا لحم، ومعه الرز من مدا واحد كل أونملي أوتعشيهم، 
وجبمدايكفي، الذي اللحم ومعه أمداد عشرة أعهليتهم واحد يتا بق 

٠يمنل^ 

مملوكاعبدا وحدت، إذا الرق من تحريرها فمعناه! رقبة عتق وأما 
تعال؛قوله محنى هدا فتحتمه؛ عبد عندك كان أو وأعتقته، اشتريته 

رمهرم 

ءا؛-بج'ءه

الدخان،أشري، إنسان أنا اذوه~؛ ~رحم4 الشخ فضيلة مئل 
زوجتي'؛،عئ تحرم ثانية مرة الدخان شربت ررإذا ت بقلي ئلت، وقد 

يلزمنيفإذا زوجنى«، عئ ررتحرم قلت،: أض وتدكريت، شربته، ثم فنمت، 
خثر.كل افه حزاكم أفيدونا، الحال؟ ده هل 

علالحرصى من الكثثر الحانج، هدا عل دمت، ما بقوله؛ فأحاي، 
وأنتركه، عل يعينك، أن وتعال سبحانه اممة أمال فإل الدخان، ترك 

وأماإليه، تصبو لما توفق حتى والصبر واكثايت، الصادقة العزيمة يرزقك، 

ذكربدون بقالبكإ ذللا، قالت، كنت، فإن قلته، الذي التحريم عن ّ-والكؤ 



الفتهفتاوى  ٢٣٠

تقصدوأتت 1نك باإقلته كنت، ؤإن له؛ أثر ولا له، حكم محلا بلسانلث، 
حكمحكمه هدا فإن الدخان برك نملث، عل التوكيد بدللثح 

نامياكنت، ؤإن يمتنا، كفارة فعليلثؤ ذاكزا متعمدا الدخان شربتؤ فإن 

إليهعدنؤ فإن ذاكر، وأنت، ذللث، يعد إليه تعد لا لكن عليكر، ثيء فلا 
عشرةإؤلعام ت وهي اليمثن،، كفارة عليلثح وجثت ذاكر وأنتج ذللثح بعد 

وكيفيةالثلاثة، هده ق خر فأنت، رقبة، تحرير أو كسوتيم، أو اكنن، م
مصحوباررا إليهم تدفع أن ؤإما تعشيهم، أو ، ٢٠٦٠تغدأن إما الإءإعامت 

واحدبيت، ق كانوا مواء للعشرة، كيلواتؤ متة مقدراه ، ٢٠يكفيه؛الح|أ 
تصومفإنلثؤ ذللئؤ إليه»ا تدفع فقراء تحد ز فإن متعددة، بيوت ق أو 

متتالية.ثلأثةأيام 
٠٠٠



٢٣١مماUاJطلأة 

الرحيمالرحمن افه م ب
اف،حفظه الشمن صالح بن محمد الشخ فضيلة 
وبعل؛وبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 

الطلاق،كثرةا-سدامكلص أناأعملقطة....ولاح، 
أمعل عزمهم عند مولونيا والهمر، الصض يقولها الحرام( وعل 
تمسلا الطلاق ررعئ مثلا: يقول الضيف إنزال عل عزمهم مثل _، 

ذللث،.حكم فا ونحوهدا ® • • • ذبيحتك تأكل حتى 
وهلالهللاق؛دللث،؟ يع وهل الحلم،؟ مثل العبارة هذه وهل 

منمصحون وبم يقولها؟ من ياثم وهل هزوا؟ افه آيات انحاذ من هي 
ذللث،.عل بالاحابة أرجوالتفضل يكررها؟ 

أجركم.وعظم مثوبتكم اش وأجزل 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

باقفليحلف حالما كان رامن قال: أنه الّكا. عن ثبت جَ 
بغيرها،ولا بالحرام ولا بالهللاق محلف فلا هدا وعل • ليصمت،،١ أو 

(،٦٦٤٦برقم)باباتكم/ نحلفوا لا باب والن-ور/ الأبجان كتاب البخاري/ رواه ، ١١
)٣(.( ١٦٤٦برقم)تعال/ اف بغم الخلف عن الهي باب الأبجان/ كتاب لم/ وم



هن1وىادص ٢٣٢

الطلاق،ينوى أن إلا ~ المحح القول ~عل يقع إ بالطلاق حلف فان 
أوبالطلاق الحلف عل ألتهم عودوا الذين إحواف أنصح وإف 

باشإلا الحلف أرادوا إن محلفوا ولا ذلك، عن يقلعوا أن الحرام 
لأنحلفوا؛ إذا اش ثاء إن يقولوات أن ألسنتهم وليعودوا وحل، عز 

حنثوا.إذا الكفارة عنهم ويرنير عليه، حلفوا ما لهم يسهل ذللث، 

العثيمينالصالح محمد كتبه 

١٤١٣/١١/٢٢Jه

هه؛إي 



٢٣٣الطلاق مماب 

طالق(طالق حكممل:)طادق 

واحدبلفظ الثلاث طلاق 

ثلايا،زوجته طلق رجل • اش~ ~رحمص الشخ فضيلة مثل ؛ ٩ ٠ س 
هذا؟ثبوز فهل بيته ل معه تكن زالتإ ما ولكنها 

أوجه:ثلاثة عل الثلاث بقوله؛ فأجاب 
إماالزوج، ءف رجؤع يتخللهإ طلقة بعد طلقة تكون أن ~ ١ 
حرامالزوجة تكون الحال هده ففي نكاح؛ بعقد ؤإما عدة، ق برجعة 

تعال:لقوله غيره، زوجا تكح حتى والإحماع- ~؛الص زوجها عل 
أندًم نجل ولا ميح أد ؤمّ-الآ لإثاة ؤألْلأة 

ألايقعحمم .ئذودآقب نتثاألا  ٦٤بجاؤ ^٠ ١٠ثيى١ ءاشنموهن معا ثآحذوأ 
ينعيوش ثثووهأ ملأ أف حدود تلق يهء أقدث ؤا عيثا  ٤٤٠•هلا أش حدود 
شؤآحئ بمد بى ثن بجل هلا ^^١ آكلثلأون.؟ ئم محآوكك أش حديي 
علأي• عقناى اكاف الزوج أي• ا عمح>؛ رنحا 

أش؟؛؛.-ئذود ظنآا0صثايراجتآءان ون الأول وزوجها المرأة 

تنتهيأو يراجعها ثم طلقة، زوجته الرجل يطلق أن ذلك؛ ومثال 
تنتهيأو يراجعها ثم ثانية، يهللمها ثم جديد، بعقد فيتزوجها عدما، 

ا،آآ-«"آ؟.الآطن:اوقرة،)ا(مورة 



٢٣٤

تحللا الحال هده ففي الثالثة؛ يطلمها ثم حديد، بعقد فيتزوجها عدتها، 
وبحامعها•صحيح بنكاح يتزوجها زوج بعد إلا والإحماع؛ بالنص له 

Ut-T  لأا«.طالق ررأنت يقول: الثلاث الطلاق حال الثانية: الحال
طالق«.أنت طالق أيت طالق ارأ:ت يقول: أن الثالثة والحال ٣- 

أنعل العلمإء فجمهور العلم، أهل ين خلاف الحالن هاتين وق 
زوج•بعد إلا له تحل لا الأول كالحال دائنا ثلاثا يقع الطلاق 

هاتثنق الطلاق أن افه— —رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ واختار 
ولهالعدة، ق دامت ما مراجعتها له وأن واحدة، إلا يقع لا الحالن 

عندي.الراجح القول هو القول وهدا العدة، تمت إذا عليها الحقد 

ثلاثازوجته طلق الذي الرجل هدا كان فإذا هدا: عل وبناء 
علمعتمدا راجعها ثم الأخري؛ن، الحالن ق ذكرناه ما صفة عل طلقها 
فإنماالاجتهاد أهل من كان إن اجتهاده عل أو العلم أهل من فتوى 

ذلك.ق حرج ولا زوجته 
نصحهأن عليالخ، ونحب له، تحل لا فإنها الأول الحال ق كان إذا وأما 

ؤإلأفداك؛ وفارقها الحق إل هدى فإن عليه، حرام هدا أن له وتبين 
الرجل.هل.ا نحو عليهم نحب بعا يقوموا حتى الأمور ولاة عنه فابلغ 

ءا*مءا #٠٠ 
ءأء ٠٣؛٠٠ 



٢٣٥مماuالطلأة 

الرحيمالرحمن اف يم 
اشحففله عقيمين بن صاغ بن محمد الشخ الوالد مإحة 

وJعالتوبركاته، القه ورحمة عليكم السلام 
الواطن....طلب الضمنة صيتي، صورة طيه لماحكم أرفق 

زوجته....عل وقع الذي طلاقه ل إفتاءه 

حياله.سماحكم يرام بما والاطلاع العرم سماحكم من آمل 
وبحنوالمثوبة، الأحر لكم ونحرل ويرعاكم، بمظكم وافه 

آمثن.العقيى. ولكم تا ل
وبركاته.القه ورحمة عليكم واللام 

محكمة....قاصي 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

طالاق..٠.عن فضيلذكم من إل الحال الاستفتاء عل الاطلاع بعد 
الطلاقهذا أن أرى فانر طالق( ثم طالق ثم )طالق بلففل لزوجته.... 

مراحعةإياها مراحعته وأن الراجح~، القول ~عل واحدة طلقة يعتثر 
عصمته.وق زوجته الأن فهي صحيحة، 



سحاوي  ٢٣٦

تعال.اش ومحقكم بذلك، الخمح إبلاغ آمل 
وبركاته.الله ورحمة عليكم لام وال

الشم؛نالصالح محمد كتبه/ 
ه١٤٢١/١/٢٨يف

ءوءو أو 



٢٣٧مم1بالطلأة 

الرحيمالرحمن اممه بسم 
افسلمه العثيمين صالح بن محمد الشيح/ والدنا الفضيلة صاحب 
وبعدتوبركاته، اف ورحمة عليكم السلام 
طلاقمن ْنه حصل فيإ إفتاء.... عل فضيلتكم موافقة إز إثارة 

تمتالإ/1/مأا1اهإذا ق برقم.... ض الصادر الصك حب 
إفتائهمن لدى ماغ لا بأنه فضيلتكم أفيد عليه ذللث،، عل مني الموافقة 

واللام.افه أيابكم فضيلتكم. يراه بإ 
الكثرى.....بالمحكمة القاصي 

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.افه ورحمة اللام وعليكم 

طلاق.....بشأن فضLككم من الصادر الصلث، عل اطلعن، 
انقضت،عدتها لأن حديد؛ يعقل. له تحل زوجته أن أرى والدي • • • • بشتإ• 

الإسلامشيخ ذلك احتار كإ واحدة، طلقة منه الصائرة الهللقات وتعتبر 
اممة.شاء إن الراجح وهو تنمية، ابن 

افهورحمة عليكم واللام الله، وفقكم الزوج؛دللث،، عني فلغوا 
وبركاته.

ه١٤١٥/٢/١٧يفالعثيمين الصالح محمد أحوكم/ 



الفقعهاوي  ٢٣٨

الرحيمالرحمن الله م ب
سعشزةو،\/آا/هأةاه

الصالحمحمد من 

تعال.اطه حففله باز بن 'بذ'اضو1و شيخئا سإحة إل 

وبركاته.الله ورخمة اللام وعليكم 

المصحوبه ١٤١٥/١٢/٥وتاريخ .... الرقم. ذا كتابكم قرأت 
زوجته.....ءللأق...اا بشان معاملة مضمونها مشفوعان بخمس 

داموما هدا، حول ورأيي زوجته إل رجوعه بجواز المذكور ؤإفتائي 
الأمرانتهى فقن. المسالة ق استفتاء مسإحتكم إل رفع قد المرأة أمر ول 
هداق للصواب يوفقكم أن تعال اممه فأسأل ؛افتائه، جدير له أهل إل 

وغثرْ.

حيث١^^^( )إعلام ق الله رحمه القيم ابن كلام راجعت وقد 
اممه،سبحان قال! من يساوي لا ثلايا افه سبحان قال من بان صرح 

الثانر،دون المذكور العاJد به محصل لا فالأول افه، سبحان افه، سبحان 
حدا.واضح وهدا ثلائا. محللأيا ثلاثا ؤلمالق أنت قوله؛ يكون فلا 

مصائدمن اللهفان )إغاثة كتابه ق كلاما القيم لابن ورأيت 
وأنهالأول هو والصحيح فيه؛ قال المعرفة دار محل. ٣  ٠٣/ ١ الشمهلان( 



٢٣٩ةت1باثطلأة 

بالثاف الطلاق لأن والعقد؛ الرجعة قبل الطلاق يردف أن له ليس 
فيه،مأذوئا يكون محلا العدة لغير طلاق هو بل الحدة، لاستقبال يكن 
بخلافالعدة طلاق لأما الأول؛ الطلقة من تحب، إنإ العدة فإن 

أنالخمهور به بين مما الوجوه فهده ٣! ٠ ٦ محال أن إل والثالثة. الثانية 

يقعؤإنإ الومحؤع، عدم تبين بعينها هي مثرؤع غير الثلأيث، جع 
اهكلأمه.الواحدة. وهي وحده المشرؤع 

ذللث،ق تيمية ابن الإملأم شيخ كلام أحرى مرة راجعت، كا 
كانتاسواء واحدة، الدخول بعد بالثلايثح يقع بانه صرح قد فوجدته 
ودالتالصورتين، بين فرق أحدا أعالم لا ومحال! مفرقة، أو محموعة 
إرمالأن عل بناء العدة، ق كانت، ؤإن الطلاق يلحقها لا الرجعية 

يذلك، وذكر محرم، يراجعها أن قبل عدما ق الرجعية عل طلاقه 
قدما ١ ٢ ٩ y/ القرطبي جر تفل وجديت، ثم ٢، ٥ ٦ صى الأحتيارارث،ا 

يعدقال حيث، والفرقة، المجموعة بين الفرق عدم ق الشيخ كلام يؤيد 
أن.yu فرق ولا واحدة! ؛،كلمة يقع؛الثلأيث، فيا الخلاف حكى أن 

اه.كلمايتح. ق متفرقة أو كلمة ق محتمحة ئلأيا يؤسر 

قالقيم ابن كلام وكل.للثح ؛ذ.لك،ؤ مسبوقاالإسلام شيخ فيكون 
إردافأن ذكر حيث، تقع، لا المردفة الطالقة أن عل يدل اللهفان إغاثة 



الفقعهاوي  ٢٤٠

مشروعاكان ما إلا الطلاق من يقع لا وأنه مشرؤع، غر بالهللقة الطلقة 
الواحدة.وهو 

واحدطهر ق ثلايا طلقها ؤإن ٧(! )TV/ الفتاوى محمؤع ول 
وأنتأو ، ٠١ثلأياطالق ارأنت ت يقول أن مثل كلمإت، أو واحدة بكلمة 
ارأنتأو: طالق((، ثم طالق ثم طالق ررأت أو: وطالق((، وطالق طالق 

ررأثيقول: أو طالق((، ررأنت، يقول: ثم طالق((، ررأنت، يقول: ثم طالق(( 
ذلكونحو طلقة((، ألف أو طلقة مئة أو طلقايت، عشر أو ثلائا طالق 

سواءأقوال، ثلاثة فيه والخلف السلف من للعبء فهدا العبارات،؛ من 
حا.مدحول غر أو  ١٢مدحولا كانت 

طلقةإلا منه يلزم ولا محرم، أنه الثالث وقال: قولتن، ذكر ثم 
أصحابمن والخلف، لف، المن طائفة عن منقول القول وهدا واحدة، 

محئروىعوف، بن وعدالرحمن العوام، بن الزبثر مثل: افه. رسول 
التابمنمن كثتر قول وهو القولان، عاص وابن مسعود وابن عل عن 

إسحاق،بن ومحمد عمرو، بن وحلاس طاوس، مثل: بعدهم، ومن 
علبن محمد جعفر \لي عن ذللث، ويروى أصحابه. وأكثر داود قول وهو 

منذهبا من ذللث، إل ذهب، ولهذا محمد؛ بن جعفر وابنه الحبتن بن 

حنبل.بن وأحمد وماللث، حنيفة \لي أصحاب بعض وهوقول الشيعة، 



٢٤١ه1بالطلأة 

الخابعله يدل الذي هو الثالث والقول )ص:ا،(: قال أن إل 
هوإنإ حا الدخول ق القرآن ق تعال افه شرعه طلاق كل فإن والسنة، 

يشرعوإ حميعا، الثلاث يْللق أن لأحد اض يحي إ الرجعي، الطلاق 
يائنا.طلامحا  ١٢الدخول يطلق أن له 

إذامحيإ هو غيره زوجا تنكح حتى لها الحرم والطلاق قال؛ أن إل 
يرنحعهاثم يهللقها أن وهو ورسوله، القه أذن كا تْلليقات، ثلاث طلقها 

يهللقهاثم يتزوجها أو يرنحعها، ثم يطلقها ثم يتزوجها أو لعدة، اق 
الثالثة.الطلقة 

عباسابن حديث من أحمد الإمام رواه ما )ص؛ّآا( نقل ثم 
طلقتها؟كيف ماله؛ الثي،. أن وقثه• ركانة، طلاق ل عنها اش رصي 
ررفانإقال; نعم، محال: واحد؟ا( محلس لأل فقال: ثلاثا، طلقتها قال! 

المىوقول قال: محزجعها، قال: _« إن فارحعها واحدة تمللئ، 
الأمرياكن لآ واحد محلس ل يكن لر لو أنه مفهومه؛ واحد« محلس راق 

قديكون أن العادة ق لأم؛كن محالس ق كانت لو لأما وذلك كدللث،، 
قله عموم لا والفهوم يقع، الرجعة بعد والطلاق عنده، قاما ارتحعها 
كانمحلو قال: أن إل تفصيل... فيه يكون قد بل عته، المسكوت جانب 

اه.كون. لا وقد رجعة فيها له يكون فقد الس حمق 



ح1وىاص ٢٤٢

وجعالبتة طلاق ق حاء )ما باب ق ١( ٥ ٤ )آُ/ الأوطار نيل وق 
ومحعتإذا الثلاث الهللاق ق الخلاف وغ قد أنه واعلم قاوت الثلاث( 

قال!ثم لا، أم الطلاق الهللاق ؤيتبع حميعها يقع هل واحد قت وق 
واحدةيقع بل الهللاق يتع لا الطلاق أن إل العلم أهل من طائفة وذهبت 

عنورواية موسى، أف عن ررالبحرءا صاحب ذلك حكى وقد فقتل، 

والباقروالقاسم والهادي زيد بن وجابر وعهناء وطاوس عاص وابن عل 
ليدعن ورواية عداض، بن موص بن وعداض عسى بن وأحمد والناصر 

القيموابن تيمية ابن منهم الناحرين، من جاعة ذهب ؤإليه عل، ابن 
محمدعن ررالوثائق،ا كتاب ق مغسث ابن نقله وقد المحقفن، من وجاعة 

بنكمحمد قرطبة مشايخ من جاعة عن بدلك الفتوى ونقل وصاح، ابن 
ابنأصحاب عن المنذر ابن ونقله وغيرهما، عبدالملأم بن ومحمد بقي 

ذلكق أيقا مغيث ابن وحكاه دينار، ين وعمرو وطاوس كعْناء عباس 
اه.والزبير. عوف بن وعبدالرحمن مسعود وابن عل عن الآكتاب 

علحاشيته ق الله رحمه سعدى بن عبدانرحمن سيخنا وقال 

بجمحواحدة إلا يقع لا العللاق أن الدين تقي الشيخ ورجح ررالزاداءت 
غيرها،أو البتة أو المونة أو الثلاث بلففل صرح ولو الطلاق ألفاظ 

بوجوهالقول هدا ونصر صحيحة، رحعة بحد إلا الثانية تقع لا وأنه 



٢٤٣كت1باثطلأة 

لقوتهالقول هذا محالفة سعه ب فيها كلامه عل وقف من جدا؛ كمرة 
اه.قاباله. ما وصعق أدلته وكثرة ورجحانه 

النحوالتاليتعل الثلاث بالهللاق إفتائتا ل تلريقتنا إن الشيح؛ سإحة 

أمكانت سلبية سإحتكم من فتوى به صدر أنه علمنا إذا أ~ 
الشيح،كلام بعد كلام لما ليس ونقول؛ له، نتعرض لا فإننا إيجابية 
زكملما المراجعة؛ جواز بعدم أفتتتم أو فيها، ل نظر لا قلتم• مواء 
المامة.والمقة الاحترام من عندنا 

بالينونهمصدره فيه حكم بصك العللاق إثثات كان إذا ب~ 
ولوذلك و الإفتاء من قلق ل أف عل بإذنه، إلا له يتعرض لآ الكوى 

حكم.لا فتوى حكمه أن عل يدل ريا إذنه لكن أذن، 
حللبناتنقص لمز العدة كانت فإن ذاك، ولا هدا يكن ب إذا جِ 

ثمبه، نفتي با اقتناعها إبان أو الزوج مع ووليها المرأة إحضار 
الفتوى•أجرينا 

يمكنلا لأنه نرى؛ با الزوج أفتينا انقضت، قد العدة كانت ؤإن 
واللهلزم ما هدا ان. موافقأما يدعي وهو بموافقتها، إلا له العقد 

وبركاته.الله ورحمة عليكم لام واليمففلكم. 

الحثيم؛نالصالح محمد كتبه/ 



الفقعهن1وى  ٢٤٤

الرحيمالرحمن الله بم 
افهنحففك الثمن صال^ بن محمد السيخ/ محإحه 

وبعداوبركاته، النه ورحمة عليكم اللام 
ه١٤١٩/١٠/٢٩..في• برقم• الصائر الصك من صورة برفقه 

علهاافه زادكم م،احتكم، قبل من بالفتوى مني بالإذن عليه الهمس 
مكتبقل من ومطلقته الْللق أقوال أحدت وقد صالحا، وعملا نافعا 

وهي• • •• والإرشاد• الدعوة 

الزوجة.,..أحو معهما وحضر وزوجته.... محيي.... حضر فقد 
لزوجتي!فقالت، كلام، ومقالة مشكلة حصالت( لقد الزؤج؛ وقال 

الرؤجوبوال بتاؤخ وذللت، ءلالقاا، ءلالق رركيالق 
أوشهرين قيل وهي واحدة هللقة ذللث، مبق نعم، قال؛ ءللأ3، مبق هل 

قال،فيعا زوجها صدئت، الزوجة وبوال الأمحر، الطلاق من ثلاثة 
التللاقحصل قالت،؛ والثانية الأول الطلقتن حن حالها عن وموالها 

قحالها وعن ذللقؤ، عل زوجها وصدقها حامل، وهى الأول لرة ال 
الزؤج:وقال حائض، وهي الأحثر الطلاق حصل قالت؛ الأخر الهللاق 

الرةق الهللاق لمقل تكرار وقصده نيته عن الزؤج وبموال أذكر، لا 
وكنترغضسمط، ونتج ق بالتكرار العللاق لفقد عئ حرج قال؛ الثانية 



٢٤٥الطلاق كتاب 

إمحبمإوقالا: زو>تي، ومن سي الش المشاكل سب حينها الثلاث أنوي 
أربعةلدبمإ أنه عاو ذلك، نحيز الش/ع كان إذا لبعضهإ الرجؤع يرهما 

أطفال.

بكمونفع اض حفثلكم فيها، الإفتاء بأمل القضية لساحتكم نرفع 
و؛ركاىنج,افه ورجة علكم والسلام ادلمين، 

القاصيتوقيع كاتبها توقيع أمرها ود توقع ^١^٧ ٠٢

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

الزوجةكاJتا ؤإن واحدة، طلقة يعتبر المكرر الأحثر العللاق 
وعليظهر، فيإ العدة لانقضاء حينئد المراجعة تمكن لا لأنه حائصا، 

فتحلطلقة، له وبقى طلقج؛ن، امحتوق قد السابقة الهللقة ْع يكون هدا 
بدلك.حبرا الله جراك أبلغها جديد• بحقد له 

وبركاتهالله ورحمة عليكم واللام 

العثيمينصالح بن محمد كتبه/ 
ه١٤٢٠/٣/٤



هاوىاأفق4 ٢٤٦

الرحيمالرحمن الائه بم 
آم؛نويرعاه افه نحفظه صالح بن محمد الشخ/ سإحة 

وبعداو؛ركاته اف، ورحمة عليكم الملام 
وها/'ا/؟اةاهممدبرقم.... مم الصادر الصك برفقه 

رغبةولهإ والدها..... وبرفقها ومطالقتهؤ...ؤ المطلق..... لدي حضر 

سها•

ء؛لالقتها( jLأجاب يالصك المذكور كللاقه عن الرؤج وبسوال 
طلاقهعن الرؤج وسؤال ذلك، عل الزوجة وصادقته حامل، وهي 
منيطلبوا زوجتي ءحوان إن بقوله• أجاب طالق، طالق طالق بلفظ 
لكم،ا>لملح أقسط لهم• فقيث، والدمحيم، من استقرصته المال من مبلعا 

نعم،لهم• فقلت أحننا؛ طلقت إنلث، فقالوا؛ كاملا ١^^ مني وطلبوا 
وصادقتهإليه، المشار الصالث، مني فصدر ثلايا، فقالوا! تريدون، كم 

لبعضهإ،بالرجؤع الرغبة لهإ طفلا بينهإ ولأن ذللثج، عل الزوجة 
وسلم.وصحبه وآله محمد نبينا عف افه ومجل اكوفيق، وبالله 

القاصيوليها الزوجة الزوج 



٢٤٧ه1باتطلأة 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.القه ورخمة اللام وعليكم 

طالقالمن.كورة بالصيغة زوجته..... عل ْنلأب..ا الوامحع العللاق 
طلقتان.له ويبقى لزوجها فتحل واحدة، طلقة يعتر طالق طالق 

يلزمما وعمل إليهم، الفتوى هدم نقل فضيلتكم من آمل 
زوجها•إل لرجوعها 

العثيم؛نالصالح محمد كتبه/ 

ه١٤٢٠/١٢/٢٥ىف

هه ءو 



ه،اوىاثفقع ٢٤٨

الرحيمالرحمن اش بم 
افهحفظه عقيمين ين محمد الشخ مإحة 
بعد!أما وبركاته اض ورخمة عليكم السلام 

حصلتلقد الرؤج؛ وقال وزوجته.... عندي.... حضر فقد 

سجتأثرها عل مكيدة ئ دبرت وسها زوجتي وبئن بيتي مشكلة 
ألندلا أف رغم الطلاق عل يأجرن مكتلا، القاصى إل ي وجيء 

ولرعليه محبورا يدي بخط الصك ق الموجود القاصى وكتب حللاقها، 

وبسواليلحقه وب ؤللاق يسبقه ولر أصلا، بالطلاق ل نية ولا به أنهلق 
الطلاق،عل أرغمته الذي أنا وقالت! قال، فيإ زوجها صدقت الزوجة 

القللاقحصل قاك! القللاق وقت حالها وعن ذكرها، الي وبالهلريقة 
ذلك،عل زوجها وصدقها زوجها، فيه محامعها ب طهر عل وهي 

ذلك،محز المْلهر الشرع كان إذا لعضها الرجوع يرهمان أما وقالا؛ 
بكمونفع الله حففلكم فيها، الإفتاء بأمل القضية لسإحتكم نرفع 

وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام المسلمين. 
القاصىالزوجة الزوج 



٢٤٩الطلاق كتاب 

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.اض ورحمة اللام وعلتكم 
طلمةيعمر زوجته عل الزوج هذا من وغ الذي الثلاث الطلاق 

عدتبا.انتهت هد كانت إن جديد بعقد له نحل هذا وعل واحدة، 

أنوالأفضل زوجتي،، ررراجعت فيقول! تنته، لآ كانت إن عقد وبدون 
ثاهدين.ذلك عل يشهد 

العثسه.ينالصالح محمد كتبه 

٠٠٠



الفقعفت1وى  ٢٥

زوجته!له قالت رجل ! الله— —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٩ س١ 
طالما؟تصح فهل عليها الحملة هدم فرد البتة٠؛ ثلايا طالق ررأنت 

يقعلا فإنه طالق،، ررأنت لزوجها! المرأة قول أما بقوله! فاجاب 
لساما.به تْللمق أن ينبغي لا الذي لغوالكلام وهومن قيء، منه 

منهطلقت التاء بكمر طالق،، ررأنت بقوله! عليها رده ما وأما 
والمازح.الحاد ، juفيه فرق لا العللاق لأن مازحا؛ ولوكان زوجته 

قولهيغز الفرق يعرف وهو -بالفتح- طالق أنت قال! إذا أما 
أنثقوله! وأن -بالفتح- طالق( و)أنت —بالكر— طالق( )أنت 
أنهوالفلاهر تهللق، لا فانبما امرأة، به نحاءلم_، أن بمح لا بالفتح ًلالق 

الهللاق.إنشاء قولها حأكاية بذلك أراد إنا 

الطلاق؛بألفاظ التلاعب من وأمثاله الائل هذا أحذر إف ثم 
ولاجادا لا به، التلاعب عدم المرء عل محب شرعي حكم الهللاق لأن 

عظيم.حهلر فيه الأمر لأن هازلا؛ 

زوجتهطلق شخءس ! افه— —رحمه الشيح فضيلة مثل _Y؟! 
طلقهائم جديد، بعقد تزوجها نم العدة، من فخرجّتج واحدة، طلقة 

غثرْ؟زؤج نكاح قبل يراجعها أن له هل واحدة، دفعة طلقت؛ن 



٢٥١

العلم.لأهل قولان المسألة هده ق بقوله: فأجاب 
نحللا أما الأربعة الأئمة ومذهب الخمهور قول وهو أحدهما؛ 

لأنهيفارقها؛ ثم ويهلاها شرعنا نكاحا غبمره زوجا تنكح أن بعد إلا له 
اممهقال وقد ثلاث، فالحمع بمين أبيها ثم الأول الطلقة ثلاثا طلقها 
قالأن إل إإ-صشه ثميح أو صزد\فيأ ومخ؛ تحال: 

ا■روجاغ؛رءُ سؤح بمدحئ بى لمحُ ظئمهاْلأمحل ه ؤ بحانه: 
إنويحقد الحدة ق كاك إن برجحة له تحل أما الثانٍر: القول 

شخاختيار وهو غثره، زوجا تنكح ل؛ ولو العدة من خرجت كانت 
ابنالشيخ جع الفتاوى محمؤع ق قال الله، رحمه تيمية ابن الإسلام 

أوثلاثا أو اصن طالق أنت لزوجه قال الفإذا : ٣٣محلي ١ قاسم 
من٨ ٠ ص نحوه وذكر • واحدة،؛ مرة إلا طلمها قد يكن لز ألما أو عثرا 

الأولالطبعة الثالث المجلد من مثله: وقال نفسه الجل. 
نفسه.الجلد من ١ صىاُ ونحوه 

الحلية()المحارات كتابه ل عدى العبدالرحمن شيخا وقال 

إلايقع لا العللاق أن تيمية ابن الدين تقي الشيح ورجح صمآُ: 
البينونةأو الثلاث بلففل صرح ولو الهللاق، ألفاظ بجمح واحدة، 

)ا(ّورةاوقرة،الآظل:ه\آ-«مأ.



ح1وىالاص ٢٥٢

ونصرصحيحة، رجعة بعد إلا الثانية تقع لا وأنه غثرها، أو البتة أو 
محالفةيسعه ب فيها كلامه عل وقف من جدا؛ كمرة بوجوه القول هدا 
اهكلأمه.قابله. ما وصعق أدلته وكثرة ورجحان لقوته القول هدا 

ماوصعق ورجحه، شيخا وقواه الإسلام، شيح اختاره والذي 
محالفتهثتسعه لر فيه الإسلام سخ كلام عل وقف من أن وذكر قابله، 

نحريناأشد —وهي الثلاث كانت إذا لأنه عندي؛ الراجح القول هو 
وأباالنبي. عهد عل واحدة اليائنة— الفرقة من فيها لما تأيزا وأبلغ 

الثنتانتكون فلأن . عنهعا اش رصي عمر حلافة من وسنتين بكر 
وأحرى•أول واحدة 

أنالمذكورة المرأة لزوج أن الراجح! القول فيكون هذا وعل 
عدتها،انقضتا قد كانتا إن بعقد غيره؛ زوجا تنكح أن قبل يراجعها 
أعلم.واتله تنقص. ب كانتا إن عقد وبدون 

أجعتنا•وصممه آله وعل محمد، نبينا عل وسلم الله وصل 
العثيم؛نالصالح محمد قاله 

٩jه^T>\إ0ا٦

٠٠

٤٧٢برقم)اكلاث/ طلاق باب الطلاق/ كتاب مسالم/ رواء 



٢٥٣مم1باثطلأة 

الرحيمالرحمن الله سم 
النهحفظه الثمن الصالح محمل الفضيلة صاحب 

وبعدتوبركاته، الله ورحمة عليكم الملام 

والمورجة فضيلتكم من الفتوى و راجعنا ..... أن نفيدكم 
نفيدكمكإ توؤخ، ب أيصا منكم أحرى قوى ومعه هن  ١٣٩٤/٩/١٩

؛الئلأيث،حيالق ترالث. ررقومي لها• قال زوجها••••• إن تقول• أن••••. 
ملأق العفليم بافه فحلم، العفليم بافه وامتحلفناْ عئ®، حرام وأنت 

الشهودولكن الله، أثابكم جيد مأحذ ومأحدكم عئءا، حرام ررإنك ث أقل 
الحضورعليهإ وعرضت الزمن و اضطراب شهادما j حصل 
أوالراجعة صهؤة من ترونه ما حم، عليهإ والتأكيد لشافهتهإ لديكم 
السابقة،للفتيا إلحاقا منكم؛ بالفتيا يقتنعان أنيا ووعدونا عدمها، 
بركة،فيه ونفيركم مشافهة، موالهإ ح لتأملها شهادمإ صورة ؤإليكم 

حهلاكم.ومدد اطه حففلكم 
محكمة.....قاضى ابنكم 



٢٥٤

الرحيمالرحمن الله م ب
اآ/¥/ها،مأاه

الذكور.كتابه وصول وذكر لام، البعد الخواب! 

لدي،حضروا وأباها..... ...  ٠٠وزوجته بان..... نفيدكم 
)وتارنحهالزوجة أبي( ..... إل الموجه بالكتاب فتواى عليهم وقرأت 

واحدة،يكون الثلاث طلاق..... بأن المتضمن ^ ١٣٩٤/و/ ا٩ 
بصحةباز بن عبدالعزيز الشيخ وتحليق صحيحة، إياها رجحته وأن 

بازابن الشيخ تعليق تاريخ )وكان . ذكره.... ما الواقع كان إذا الفتوى 
 !٢ /Uتقول،ا،با مانع عندي ررما وقال! والدها واقتغ ( ٥١٣٩٥

،؛_iJlالرجؤع تقبل أن فايتح الثنت، فكلمحح عندك، الثنتح هده ولكن 
دوماالزوج فحضر أمس- ~أعني الثلاثاء يوم إل محنكم محا تشاوروا 

الموافقالأربعاء اليوم بالأب فجاء بيعا فائتني، اذهب ت فقلت، 
بأنهالدية لأكر يكوى رفعت الأم أن فادعى \٦ا/\اr^0\يى 

لآالمسألة أن هدا ومعنى و...•• وأمها وهي الرياض ل النت، زوج 
بعد.تنته 

فشوو...ب.( قبل..... من )المزكيين و..ب.. الشاهدان..... أما 
الهللاقّسبا عل شبادتيا فاتفشتح حدة عل منهقا واحد كل مألت، 



٢٥٥كت1باثطلأة 

عامالأصحى عيد قبل ذلك وأن الثانغ، اليوم ق واجلراجعة وصيغته، 
الطلاق)وصفة ذلك نيان وادعيا كان، يوم أي يضبطا ولر ه  ١٣٩٣
•متير( النسيان ~ والئلأدث>ا طالق أو بالثلاث تراك به؛ شهدا الذي 

عليه.القوس عدا ما للشيخ حوابيي هذا 
ه١٣٩٥/م^/الحواب،في١٢وكان 

هو- ءه 



ح1وىاأفق4 ٢٥٦

الرحيمالرحمن الله م ب
ه١٣٩٩/١٢/٢Jسعنيزة

رئسالشيح..... ا،لكرم الأخ إل الصالح محمل- من 
محىة..,..ذلهاش

وبعا-توبركاته، الله ورحمة علكم لام ال

اسمها.....له زوجة قل-محللق كان أنه ل وذكر ي..... اتصل محمد 
الشيحوأن مراجعتها، بصحة فامحتيته واستفتاق واحيوة، بكلمة ثلايا 

لديكم،ووليها هو حفر وأنه بمثلها، فتواى عل علق باز بن عبدالعزيز 
صاكا،يذك وأعطتمو0 إليه، زوجته ورددتم الفتويين بصحة فحكمتم 

متعتمإنكم ثم التميز، هيئة إل القضية ورضت منه، الصلئ، محللتم ثم 
أيإل مني كتابا التال اليوم ل وأحفر ل~، ذكر ~هكذا منه الزوجة 
الشيخوتعليق زوجته الزوج مراجعة بصحة الفتوى يتضمن الزوجة 

يمثلها.الفتوى عل باز بن عبدالعزيز 

زوجتهمراجحة بصحة لحكمكم بة بالنذكر الأمر كان فإن 
هذهمثل ل الحكم إن إذ الحكم؛ نقض وجه ما أدرى محلا إليه، وردها 
حكممن ينقض لا أنه فضيلتكم معلومية من فإن ينقص، لا المسألة 
يانهالحاكم يعتمده ما أو محهلحيا إحماعا أو نصا خالم، ما إلا الحاكم 



٢٥٧مم1بالطلأة 

صوابه.يعتقد لكن الذي الحق إل عاد ثم لغرض، أو محاباة حكم 
سهالحمع أن فضبمكم رأى ؤإذا ذلك، ل الفلر إعادة فارحو 

العبدأراد ومتى يينهإ، فأصلحوا حر فالصلح متعدر، زوجته وبان 
أوجع من ترون بإ أصلحوا باسبابه، سعى إذا له ومحق الإصلاح 

وافهالواير، بحقيقة محروتا أن وأرجو لزم، ما هذا يخلع• تفريق 
ويرلكته.افه ورحمة عليكم سلام والومحففلكم، 

مل ظم 
٠٠' ٠٠' ٠٠'



٢٥٨

مشاكللها حصل زوجة اف~ت ~رخمه الشخ فضيلة مسل  ٩٣س 
—مطلقة، أست، مطلقة، أنت مطلقة، ررأنت زوجها* فقال أختها زؤج ْع 

لأختها،وعادت تصالحا مدة وبعد لأختكا،، ذمت إن — مرات ثلاث 

عليهم؟فإذا يعارض( ب الزوج علم أن وبعد 
أنتمطلقة، ارأنت زوجهات قول وهو السؤال هدا بقولهت فأحاب 

أولاتتفصيل! إل بماج أختكءا بيت إل ذهبت إن مهللقة أنت مهللمة، 
هيالتي الحال عل الأخن، دامت ما أنه ناويا هدا قال الزوج كان إذا 

فانمنها؛ صدر الذي الاعتراف وعدم التقاطع من عليه، 
تذهبأن للزوجة محوز حالها وأصلحت واعتذرت جاءت إذا الأحت 

طلاق.ذلك■ولأ ق الزوج عل حرج ولا إليها، 
—ول؛أختها بست إل تذهب لا أما الإطادق قصده كان إذا أما 

الرجلكان إن تفصيل؛ إل محتاج أيصا فإنه ؛ — ذكرنا ما نيته ق يكن 
يمكناليم؛ن، حكم وحكمه يمي،، فإنه الزوجة مع التعليق حذا يريد 

مساكين،عشرة يعلعم يمين؛ كفارة يكفر بان والمع! الإثم عنه يزول أن 
متتابعة.أيام ثلاثة صام محي لر فان رقبة؛ يعتق أو يكسوهم، أو 

ذهبت،إن يقول! أنه بمعنى العللاق إيقلع قصده كان إذا وأما 
ففييريدها؛ ولا وكرهها منه طايت، قد نفسه فإن المكان هذا إل زوجته 





الفقعه1وى  ٢٦

العتقفخ بجواز رواية أصحابنا من وءالواصح® ررالأنتصار® صاحب 
طلاق.ل ذلك ؤيتوحه ارالفروع،<ت ق قال ثرط. عل المعلق 

ذلك؛؛j،ق فرق ولا اض، محي والعلم ذلك، ق تردد عندي وأنا 
وذلكمن، فالحل اليمن قصد إن لكن اليمتن، أو الطلاق يقصد أن 

أنالصحيح! القول عل وتنحل ليمينه، تح1ة يمن كفارة يكفر بان 
اليمن.به يراد قد الهللاق تعليق 

علحالف رجل عن اض~! ~رحمه الشيخ فضيلة مسل • سهه 
ابنها؟كالمت، إن بالهللاق زوجته 

كلمته،إذا تطلق قاما المرأة طلاق قضوه كان إن بقوله؛ فأجاب، 
—علتهللق لا كلمته إذا قاما الأقرب—، ~وهو التأكيد قصده كان ؤإن 

يمن؛كفارة فيكفره يمينا، العللاق هدا ويكون الصحيح—؛ القول 
منواحد أي كسومم، أو اكن، معشرة إطعام أو رقبة، تحق وهي 
متتابعة.أيام ثلاثة صام محي ل^ فإن محزئه، فإنه فعله الثلاثة هده 



٢٦١كت1بالاطلأيى 

الرحيمالرحمن الله بم 
افسلمه العشمن صالح بن محمد السخ مإحة 

بعدتأما وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 
زوجته.....عل الزوج..... حللاق إبان محضر برفقه فإليكم 

....الشيح. .. الل.عوة؛محاففلة... عضومركر أبته وقد 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام ورعاكم، الله حففلكم 
الا.ءوةوالإرشادبمحامملة....مركر مدير محبكم/ 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

عليهلكن طلاق، بيا يقع فلا اليم؛ن حكم حكمها الثانية الهللقة 
بعمدله! نحل هدا وعل البيت، من الزوجة حرجتا إن يمتن كفارة 
لمإن عشو وبدون الأحثر؛ الطلاق من عدتبما انتهت كانمت إن جديد 

عدما.اسمن ذكن 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 

الصالحمحمد كتبه/ 
ه١٤٢٠/١٢/٥ق



هن1وىس ٢٦٢

التيالخالات هي ما —! افه —رحمه الشخ فضيلة مثل ! س٦٩
فقط؟الكفارة فيه ونحب اليم؛ن، حكم فتها الطلاق يأحذ 

ثرطعل العلق القللاق أن يرون العلم أهل أكثر بقوله! فأجاب 
الهللاق؛به أراد أو به أراد سواء مطلما، الشرط عل معلق طلاق 

-بماتْللق قاما فكلمته طالق،، فأنت فلائا كلمتي ارإن لزوجته؛ قال فإذا 
حالا.

لزوجته؛قال إذا فقال؛ المسألة هده ق الحلم أهل بعض وفصل 
أنبماأي الطلاق، وقؤع  dUJuقصد فان طالق،، فأنت فلأنا كلمتي ارإن 
يفارقها؛أن حاجته ؤإنإ فيها؛ له حاجة ولا فيها، له رغبة فلا كلمته إذا 

وجد.إذا المرأة به تهللق شرطا يكون فإنه الحال هازه ففي 

كلمتيرءإن بقوله؛ قض، بأن اليمين معنى قصد إذا ا وأم
المرأةوأن ا، طلاقهدون وتهديدها منحها قصد طالق،، فأنت فلائا 

لهالتعليق يكون الحال هده ق فإنه فلائا؛ كلم،ت ولو حتى عنده غالية 
فإنبماكلامه من حيرها الذي الرجل هذا كلمت إذا اليمين؛ حكم 

قاممه ذكره ما هي اليمين وكفارة يمين؛ كفارة يكفر ولكن تعللق، لا 
أةنم-كمهلممون ما أوسط مى مسكي عثرة إتلعام قوله؛ 

•محل.ي ءؤهس فيها، يح؛؛ر ء أشنا ثلاثة هذه يبمبوه ترؤ آو أؤ'؛كت.وزهر 



uLlS  ٢٦٣الطلاق

وجهير1اتعل يكون الساين ؤإطعام 
فيأكلون.إليه فدعوهم أوعناء؛ غداء طعاما، يمسغ أن أحدهمات 
ذللث،،أشبه ما أو قمحا— —أي ^١ أو ررا حثا، يعطيهم أن والثاق! 

الرز'من ذلك ومقدار ونمامم، مكامم ق الناس يأكل ما أوسط من 
مامعها محعل أن ينبض ولكن أشخاص، عشرة لإطعام كيلواتر متة 

كاملا.الإطعام ليتكون غر0؛ أو لحم من يودمها 

لزوجته؛الزؤج قال لو افه~؛ ""رحمه الشخ فضيلة سئل ' س٧٨
الإسرافمن منعها لقصد أعرفائ،<،، ل؛ هدية أي أحد لأي ررإذا 

محرم؟ثيء أي يقصد لر أنه رغم عليه محرمة هي فهل لمال، ال 
بقوله!ينوي أن إما حالين؛ من الرحل هدا نحلو لا بقوله؛ فأحايح 

شراءمن منعها تأكيد بدلك، ينوي أءرفلأ،،ا لمر فاق كدا اشريتؤ ررإن 
فانهاشرته؛ ثم الهدية، شراء من منعها تاكيد نيته كانت، فإذا الحدية هده 

أواكين، معثرة يطعم أن عليه نحب ؤإنإ القللاق، عليها يقع لا 
يغدحمأن إما المساكين ؤإطعام أيام؛ ثلاثة فصيام لم"بجد فإن يكموهم، 

.٨٩ت الأية اااJدة، مورة )١( 



ه1وىالفق4 ٢٦٤

منصاعخن نحو ومةدار0 لهم، طعاما يكون ما يطعمهم أو يعيشهم أو 
لخ؛اأوأدئا.معهإ الرزويجعل 
ففيطلاقها، به ينوي أعرفلث،( )لا قوله: يكون أن الثانية: الحال، 

طلقةويكون عليها، يقع الئللاق فان فاشرت حالمت، إذا الحال، هذه 
معه,زوجة وتبقى يراحعها فانه طلقتان، تبقها ب إن واحدة، 

وغيرهالرحل هذا أنصح السؤال هذا عل كلامي أحتم أن وقبل 
منكثثزا فان ، ١٢٠واJمين الهللاق مسالة ق التهاون من المسالمين من 

يقولون:ثيء عل يجلفوا أن أرادوا فكلتا يتهاونون، بدأوا الأن الناس 
فأنت،كذا فعالت، ررإن للزوجة: يقول أو لا أن الطلاق ررعئ 

منهذا كل، طالق،،؛ فامرأق كذا فعلنن، ررإن لغيرها: يقول أو طالق،، 

ررمنالني قال قنمه، ق يستعملها أن للمرء ينبغي لا التي الأمور 
الموفق.وافه أوليصمت، باطه فليحلف حالما كان 

هه أو 

(،٦٦٤٦)برقم بآبائكم/ نحلفوا لا باب والندور/ الأيإن كتاب، البخاري/ رواه 
)٣(•١( ٦ ٤ برقم)٦ تعال/ الله بغر ، الخلفعن الهي باب الآيءان/ كتاب، لم/ وم



٢٦٥ه1باسلأة 

أرمةولها متروحة امرأة اف—! رحمه — الشخ فضيلة مثل ! _A؟ 
رفضالإجراءات كل ؤإماء الممر، عل زوجها موافقة وبعد أولاد، 

محرمةفستكون ّافرت لو بأيها الهللاق وأنم قاؤلئا، رقصا أحرى مرة 
أقمهاالتي الطلقات عدة برغم المر عل أصرت ولكنها عليه، 

ولكهاطاكا«، ككون ت مافن لو الحرام راعل هال؛ وأمحرا أمامها، 
الأنوهي أشهر، عشرة الموصؤع هذا عل الأن مضى وقد سافرت 

إليهالرجؤع حقها من فهل وأولادها، زوجها إز للعودة تتعد 
لا؟أم ذللث، 

بدونافر نأن المرأة هذه عل حرام نقول! أولا بقوله؛ فاجاب 
لوحتى نافر أن عليها محرم فانه يأذن لر زوجها دام محا زوجها، إذن 

قله الحق فان ورجع، للمقر؛ وتهيات للرحيل، واستعدت أذن، 
برضاه.إلا افر نأن لها محوز فلا ذلك، 

إذاأنها أراد! قد كان إذا نقول: فانا الزوج من وقع لما بالمة أما 
صارتمعها وللبقاء لها، كارتا ويكون تهللق، فإنها الثيء هدا فعلت، 

تعللقلا فإنها وتهييبها، تحذيرها -هذا يريد كان ؤإن ؤلمالمة، العمل -هذا 

الأمر.هذا ق حالفته حيث يمتن كفارة وعليه به؛ 

ءأ؛أو 



هناوىس ٢٦٦

زوجةله زؤج عن اله~1 "رخمه الشخ فضيلة مسل 
كش؛زا،فناصحها والصلاة الطهارة ق والوسواس بالشكوك مصابة 

ولكنهمرات، عدة الطلاق كلمة منه وحرجت، عليها غضب يوم ول 
عليه؟فإذا سوالطلاق لم 

هدهتيع بان المرأة هدا إل النصيح—ة نوجه أولا بقوله• فاجاب 
قدنمها تعتر وأن الرجيم، الشيهلان من بافه تتعوذ وأن الوساوس، 

أحنه؛لمر لعل تقل• ولا مرة، أول عليها يجب ما بفعل ذمتها أبرأت 
وتعتبمرالوصوء، مكان من نحرج  ١٦٠فإمرة نوصات فإذا أكمله؛ لآ لعل 

التيالوساوس إل تلتفت ولا وصووها، وكمل أمرها انتهى قد نمها 
وصوئها،محاكان من حرجت، لو حتى بل الوصوء، تكمل لز إما ت تقول 

الصلاة؛ق ، iJJوكدأكماJتإ، قد قاما وصوءها تكمل إ أما وتعتقد 
تتعوذوأن عبادما، ول نمها ل وتعال سبحانه الله تتقي أن فعليها 

الرجيم.الشيهلان من باض 
ينبعىوهكدا دلك،، عل مشكور فانه إماها لنقسحه بة بالناما 

ودرءالحر فيه ما إل لهم موجها لهم راعيا يكون أن أهله؛ مع ان للأن
الشر.

الصبنةيدكر ن؛ فإنه عليها منه ولح؛ الذي للْللاق بالنسبة وأما 



٢٦٧مماuالطلأة 

نقولولكن جوانا، نطي أن نستطيع فلا وحينئذ العللاق،  ١٢وقع التي 
أشبهأوما أوالصلاة الوضوء أعدق ررإن لها! قلت كنت، إذا عامة! منة 
.،iJJJbتقصد لا ومنعها، تهديدها بدلك تقصد وأنت طالقا، فأنت ذلك 
تطلق،لا خالفتك إذا الحال ث مثل و فاتها عيها، الطلاق إيقاع 

وجل!عز اممه قال كإ وهي يمتن، كفارة عليلثإ يجب ولكن 
يؤأو أزكتويهر ؤزنلإ' تمعموث ما أوثط يى تثكثأو< عذو} إطمام 

ررإنبقولك،! أردت كنت، ؤإن ، ه آيام ُلنثت قمعام محي لم مض رهبمؤ 
فنكهإن فاتها عليها الطالاق وقؤع أردت طالقرا، قانت كدا فعلت، 
الموفق.واف تْللق، 

 ٠٠#٠٠ #٠٠#
^JC# ٠٠ءأء 

٠٨٩الآيتت المائدة، صورة 



هن1وىالفقه ٢٦٨

الرحيمالرحمن الله م ب

العشمنالصالح محمد أخيك من 
افه.حففله .... الفاصل/ المكرم الشخ إل 

وبعد!وبركاته، اش ورحمة عليكم السلام 

وعرضواوأبوها زوجته.... ومعه الكتاب.... حامل ي اتصل فقد 
قبل٠لالمها أن مبق وقد ثلائا، زوجته محللق ... أن. فيه هللاق صك عئ 

ا؛قتين.الالرت؛ن عن والزوجة الزؤج الت فمرتتن، ذلك 

محلقهللاق والثانية منجز، عللاق الأول الهللمقة بان فاحبراف 

حرجت•وقد اليت من خروجها عل 

التاكيدنويت، إنإ فقال؛ التحليق -يدا نيته عن الزوج مالت وقد 
الطلاق.أنو وإ نحرج لا بان علميها 

الهللمقةلأن يحقد؛ له تحل الزوجة فان منهم؛ أنا سمعته ما عل وبناء 
الكفارة.إلا فيها ليس اليمتن حكم حكمها الثانية 

تحبأنيا والراجح! واحد. بلمففل أو مكررة كانت الثالثة والهللمقة 
نحفىلا وهو عنيكا، الله رضي عباس ابن حديث عليه يدل كإ واحدة، 

فضلتكم.





الفضحاوي  ٢٧٠

الرحتمالرُص الثه بم 
اطهحفظه العثيمين صالح بن محمد الشخ الفضيلة صاحب 
وبعدتوبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

ه١ ٤ ٠ ٧ U/ / ١ ٤ وتايخ )بدون( رقم المرفق حهلا؛كم إل أشر 
لهنحل المدكورة زوجته بأن له وإفتائكم .... لزوجته. حللاق..... بشان 
لهوبقي والأمحرة، الأول طلقتان إلا عليها يع لر وأنه جديد، بعقد 

توفيقويديم بمفظكم وافه نحاهه، رأيتموه ما أرى بأنتي وأفتيكم طلقة، 
•وبركاته افه ورحمة عليكم واللام الحمح، 

محكمة.....رئيس 

الرحيمالرحمن افه م ب
عقدالعصر ب تم ؛ ٤٥١ ٦ الموافق الأنمن وم يق 
•• •• مهم،■ والشاهد الزوجة، أي بولاية الذكورين الزوجين بين النكاح 

الموفق.وافه 

٠ءإب ؛أي 



٢٧١كت1بالطلأة 

١٠ س طلاقالرؤج علق إذا اف~ت ~رحمه الشح فضيلة مثل ؛ ٠
عليه؟علقه ما حصول محي طلاقه يقع فهل الأمور، من أمر عل زوجته 

وحولمحي الطلاق وقؤع الطلاق بتعليق قصد إن بقولهت فاجاب 
طالق((فات كدا فعلت ررإن لزوجته: يقول أن مثل الهللاق، وقع الشرط 
طالق.فهي فعلته فإذا منها، شه طابت فقد فعلته إن أما يقصد 

أنلا الترك، أو الفعل عل زوجته حمل العللاق بتعليق قصد ؤإن 
فأنتكدا فحلت ررإن يقول؛ أن مثل حالفته، إن منها تْليب ه نف

ومحملهاعليها، يؤكد أن يريد طالق،،، قانت، تفعليه لر ررإن أو طالق،، 
كفرأن عليه تكن تهللق، لا فإما حالفته ولكنها أوالترك، الفعل عل 

١^٠^٧•بمعنى التحليق هدا لأن كفارة 
؛•؛-هه 

وأميأنجا ينز حصل اف~ت "رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ ٠ سا 
إذاطالق ررأJتاا لوالدق؛ والدي قال الأمياب؛ من سمج، حلاف، 

العللاق؟حصل فهل وحرجت،، تسمعه فلم الستجا،، من حرجتي 
فضيلتكم؟اكاكة،ف،ارأكم هدم وكانت، 

لأمرين؛طلاق؛ لا أنه رأيي بقوله؛ فاحاي، 
عصيان.منها محصل فلم تسمع، لر المرأة أن أولا؛ 



هناوىاتهق4 ٢٧٢

مننحديرها أراد إنإ امرأته، طلاق يرد إ أنه الغالس، ق يانثات 
يمتن•كفارة فعليه عمدا؛ الخرؤج 

٠٠٠

 Y_ حلافله حصل رجل اله~؛ رحمه — الشيح فضيلة ّئل ت ١ ٠
ذمةعل فأنت، لأهللث، ذهستؤ ررإن لزوجته! فقال زوجته، أهل ْع 

يلزمه؟فإذا لأهلها، ذهبت، أما وعالم مالئ،((، 
كانتإذا أقول؛ سواللث، عل الإجابة قبل أولا؛ بقوله؛ فأجايب، 

أنللث، ينبغي فلا شخصية، خلافايت، أهالها وبين بينلث، التي الخلأفايتح 
•عليلث، يفدوها أن نحشى أن إلا اللهم أهلها، زيارة من تمنعها 

فإنإليهم؛ ذمت إن العللاق من علتها أوقعت لما بة بالنوأما 
بإن رجعية هذه الطلقة وتكون تهللق، قاما العللاق وقؤع أردت كنت، 

أهلهاإل الذهاب من ومنعها مديدها تريد كنت، ؤإن طلقتان، يسبقها 
يمان؛كفارة علتك وإنا عليك، طلاق لا فإنه الطلاق وقؤع دون 

■نوى* ْا ا-رئ لكل وإنا ؛الشات، الأماو ،إنا الني.; لقول 
مساكين،عثرة إطعام وحل—؛ عز اطه ذكر —كإ هي اليمن وكفارة 

أيام.ثلاثة فصيام نحد لآ فان رقبة؛ تحرير أو كسومم، أو 

لم/وم(، )١ برقم الوحي/ بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٩٠٧)برقم الأتمال؛اوة/ بابإن،اكت١بالإ٠ارة/ 



٢٧٣مم1باوطلأة 

إذاالطلاق يسر هل اض —رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ ٠ ٣ س
ْعوذهبت ءلالق«، فأنت أهالك إل ذهبت ررإن لزوجته: الزوج قال 

حامل؟الزوجة أن المالم 
بعدمإحواف أنصح إ وال الهذا عل الإجابة قبل بقوله: فأجاب 

يتخذأن ان للأنيبغي لا لأنه العبارة؛ هذه مثل إطلاق ق التسرع 
كإله ونقول الطلاق، يعلق ذهب عاليه طرأ كلمإ وهزوا، لعنا الطلاق 

ا.أوايصمت،ا،ر باينه فليحلف، حالما كان ررمن الني قال 
 Uالرحلقال إذا نقول: فإننا الزال؛ هذا عل للجواب المة ي
قانتأهللث، إل ذهبت، ررإن طالق((، قانت، كذا فعلتا وإن لزوجته: 
حالن:من نحلو لا طالق«؛ فأت، الموق إل ذهتا ررإن طالق«، 

الطلاقعلق ما فعلت، مى أنه أي الطلاق، حازا يريد أن إحداهما: 
قفإنه لطلاقها؛ كاره غر لها، كار0 فهو منها، نفسه طابت، فقد عليه 

مريدلأنه الهللاق؛ وقع عاليه الطلاق علق ما فعلح، إذا الحال هذه 
نفسىطات، فقد ذللخ، فعلت، إذا إخا حاله: يلمان يقول فهو للهللاق، 

طامح،•ض لها، ل رغة لا منها 

(،٦٦٤٦برقم)بآبائكم/ نحلفوا لا باب والدور/ الأيان كتاب البخاري/ رواء 
()٣(.١٦٤٦؛رةم)تعال/ اش بغر الحلف عن الهي باب ىابالأ.ب،ان/ وسلم/ 



القمعفتاوى  ٢٧٤

أوكذا،ا فعلت إن طالق ررأنت ه! بقوليقصد أن الثانية! الحال 
الفعل،بعدم عليها التأكيد ؛دلك، يقصد طالقا<؛ فأنت كذا فعلت ررإن 

يكرهولكنه محبها فهو ذلك؛ فعلت ؤإن حتى يهللقها أن يريد لا وهو 
ففيكدا«؛ فعلت إن طالق ررأب بقوله! ذلك فأكد تفعله أن محاق ما 

حكمق هذا محعإ أو المللاق يقع هل العلمام! ا-حتلف الحال هذه 

المن؟

علقما ا،لرأة فحلت، إذا وأنه اليمين، حكم ق هذا أن والصوايسه! 
يمتن،كفارة يكفر أن عليه بحب ولكن يذلك،، تهللق لا قاما عليه الهللاق 

فصياميجد ب فإن كموتهم؛ أو اكن، معشرة إطعام أو رقبة، عتق وهي 
أيام.ثلاثة 

الملاحظة-هذه أراد أنه ينلهرل حامل((! بأيها العلم ارمع السائل! وقول 
طلاقأن والحقيقة يقع، لا الحامل طلاق أن من العوام بعض يظنه ما 

لأن-٦١؛ الدخول ق العللاق أنولع أومحع هو بل كغرها، يقع الحامل 
فيه.يجامعها لمآ طهر ق يكون أن فيه يشرط الحامل غر طلاق 

لرحماعا جامعها كان ولو ويجوز، يس؛ فانه الحامل طلاق وأما 
حامعها؛قد ولوكان الحامل زوجته يهللق أن يجوز أنه بمعنى منه، تغتل 

تعال!قوله عموم ق داخلة فهي الطالق، حين من معلومة عدتها لأن 



٢٧٥ةت1بالطلأة 

يثصأن قلثة ل ١٥٦^/4؛، وقوله؛ ا، ؤءئمحبمة 

يقلنهلما حلامحا الحامل؛ غر كطلاق واقع الحامل طلاق أن والمهم! 
التوفيق•ود وافه العامة• بعض 

؛!؛-ءإ؛- 

٤٠ علطلاق وير لقد اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ ١ ٠  ٠٢٠٠
ومحرمةطالهم، مأتت الباب هدا من حرجت ررإن لها؛ قلمت بان زوجتي 

نفسمن، لا ولكن، حرجت، للأي ولكن، وأحتيءا، أمي مثل عئ 
عنأسالء فاق أطفال،، ثلاثة أنحست، محي ولأما إليه؛ أشرت الذي الباب 
أمزحعها؟لكي عل بجب وماذا قلت، فيإ الحكم 

إخواننامن غيره ؤإل السائل الأخ إل نصيحة أوجه بقوله؛ فأجاب 
فإنالشن،؛ اكلاعب، هذا بالألفاظ يتلاعبوا لا بان أيصا؛ الملمح، 
قالفت؛ن أيما ويوقع مشاكل، ؤ، يوقعهم الأمور هذه بمثل التلاعب 

قليحلم،محالف، أن يريد كان ومن لها، مائة لا إشكالات وؤ، مشاكل 

زوجتهأمام شخصية له يكون الذي الحازم الزوج أن مع وجل، عز بافه 
١.)١(محورةالطلاق،آية؛ 

)مأ(سورةاسلأق،آية:ف



ه1وىادص ٢٧٦

الغعل تدل كلمة محرد بل الأمور، هذه مثل إل محاج لا أولادْ وأمام 
ياقحتى أهله أمام يتضاءل الذي الرجل أما منهم، الأمتناع تبا محصل 

الخرمق نقص عنده فهذا للحق محالفة كانت، ولو أهوائهم عل 
وليناعنف، غر من قويا الإنسان يكون أن ينبغي ولذلك والرجولة، 

حتىقيمتها؛ ولها وزنبا لها أهله كلمته محعل وأن صعق، غر من 
أهالهأمام يكمهر أن إل دلاثا ق أدعو ولت حيدة، عثة يعبمر 

يكونأن إل ذلك صد إل أدعو بل طلئا، وجها يريم ولا ويعبس 
أمره.ق جادا حازما — ذلك ~مع يكون ولكن '٠^١، ليئا همّا معهم 

ءإنلزوجته! قال إذا الرجل فان الموال! هذا عل الخواب أما 
محلوفلا وأخياا لكمي عل ومحرمة طالق فأنت البايب، هذا من حرجت 

مزحالن؛

تحريمها،ولا طلاقها لا منعها، محرد بذلك يريد أن إحداهما! 
فانهالصورة، نبذه الغ هذا يقدم أن أراد عنده ذللث، لتاكيد نفلرا ولكنه 

أقوالمن الراجح القول —عل اليمن حكم له يكون الحال ذه هق 
أنعليه محب ولكن تْللق، لا فانيا اياب من حرجت فإذا العلم"؛ أشل 

البابمن أو عينه الذي الباب من نحرج أن فرق ولا يمن، كفارة يكفر 
مننحرج لا أن يريد أنه قوله من الظاهر لأن البيت،؛ أبواب من الأخر 



٢٧٧ساثطلأة 

هداق يكون أن إلا الباب من نحرج لا أن يريدها وليس اليت، 
ذلك.إل فيرجع بالحأكم، نحصمه يقتضى ثيء المعتز الماب 

فأنتالباب هذا من خرجت ارإن بقوله؛ يريد أن الثانية؛ الحال 

عندالتحريم ووقؤع الهللاق، وقؤع وأختي'ا كامي عئ ومحرمة 'لمالق 
فإذاالأخرى، الشروط حكم له شرطا يكون وحينئد الشرط، وحول 
بابأي أو الباب هدا من خرجت فإذا المشروط، وحد الشرط وجد 

ولرطلقت فإذا مظاهتا، ويكون طالما تكون فإما البيت، أبواب من 
حتىيقرحا لا ولكن يراجعها، أن له فإن طلقتان، الطلاق هذا بق ي

فيصوممحي لآ فإن رقبة، يعتق بان الثلهار؛ كفارة ق به افه أمر ما يفعل 
بانفرق ولا مسكينا، ستتن فإطعام يستطع لر فإن متتابعين، شهرين 

لأنالبيت؛ أبواب من آخر باب من أو عينه الذي الباب من نحرج 
الخيار؛تسورت ولو حتى مهللما البيتا من نحرج ألا لفغله من الظاهر 

أوبه، الحكم نحميصى يقتضى ما عينه الذي الباب ق يكون أن إلا 
الفإما غره من حرجت فإذا الباب، حذا خاصا فيكون به؛ الشرط 

الفلهار.يثبت ولا تطلق 



هن1وىص ٢٧٨

سيعن يعيدا أعمل أنا الله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١ ٠ سه 
الشهر،ل مرْ إلا الين إل بالذهاب ل تمح لا عمل وطيعة وأصرف، 

مست،وقد أهالها، ست، إل الذهاب تكثر ياي زوجنى نحعل العادة وهذه 

إلاستا إل تعود لا أحيايا أما وخصوصا أهل، ْع إحراجا ل الحال هذه 
أهلها،لزيارة الأمسؤع ق يوما لها وحددمحتف ذللث،، من فمنعتها أست،، إذا 

فهولأس، أخرى مرة ذمت ررإذا لها؛ فقلت :بمذا؛ تتقيد ب ولكنها 
عنأعدل أن وترجوق تثكي، أحذت سمري موعد حان وئا ءللأةائ،اا، 

إذافماوت،أ ذلك،؛ لكلامي تمبمر إمحاد وحاولت عليها، فأشفقت ذلك، 
يالذهاب،لك( ااذن الأن ؤإل فهوء1لأقكا، إةر٠ بدون أهلك، إل ذهستؤ 
بلذلك،، عن ءالم أي أمأل ب لأم ذلل—،؛ من شيقا نمى ل أحد ولككى 

الوقت،ذلكؤ ل وكانت، عليه، كانت ما عل الزوجية حياتنا امتمرت 

أكفر،ولر الئاق، بالمولود حامل الأن وهي مولولها، وضعت وقد حاملا، 
للحياةارتيبح وعدم عنها، رغبة شبه نفى ؤ، أجد ولكن شيقا، أصغ ونز 

تكونأما أو ما، ثيء يلزْم كان وأنه حديث،، ما بب بذلك فلعل معها؛ 
عل؟محي، وماذا ذلك، عل يترتي، عإ فأرجوإفادق بذلك، نعلم ولر طالما، 

—وماأنصح أن أحس، السؤال هذا عل الجواب قبل بقوله؛ فأجاب 
إنأقول؛ أن أحب الملمن— بعض أفعال من النصح يوجب ما أكثر 



٢٧٩ممuا^طلأة 

علفإنه فيه الله حكم عن يدري لا وهو الإنسان عليه يقدم عمل أي 
كانمواء عملا، يعمل أن أراد إذا المؤمن عل والواجب فيه، حطر 
ليكونفيه؛ الله حكم له يتبثن حتى الثيء عل يقدم ألا معاملة أو عبادة 

التكاح—أمور الخطرة الأمور هذه مثل ق لأسيإ أمره، من بصيرة عل 
بأمريصاب أن بحد إلا للثيء يتمهلن لا الإنسان وكون ، والهللاق— 

للحازم،ينبغي ولا بالومن، يليق لا أمر هذا محالفته ؛__، بأنه يفسره 
الأمريقر أن فبل يسأل أن وقع ما منه وقع حين الأخ هذا عل فكان 

•وعليه علمينا يتوب أن الله وأسأل جهل، عن صادرا تفسيرا بنفسه 
الرحلهذا كان إذا أقول! فإق الخاص؛ معواله لخواب بة بالمأما 

بذللمثايريد طلأقك،اا فهو أهللئ، إل ذهبت؛ ررإن لزوجته؛ بقوله يريد 
اليمين،حكم ق يعتر هذا فإن أهلها؛ إل الذهاب من ومنعها تنمييدها 

عشرةإطعام أو رقبة، عتق وهي يمين، كفارة ويكفر عنه، يعدل أن وله 
أيام.ثلاثة فصيام محي ز فمن أوكسوسمم؛ اكين، الممن 

طلأقلث،اافهو أهللثا إل ذهبت؛ ررإن بقوله! قصده كان إذا وأما 
يرض،لا فإنه و-حالضتا عصت إذا أنما بنفسه يشعر بحيث الطلاق، قصده 

أهلها،إل خرجت، إذا العللاق به يقع هذا مثل فإن له، زوجة تبقى أن 
أوأنفيه، شرطا يزيد أن يمكنه لا التعليق، هذا عن العدول يمكنه ولا 



صفتاوى  ٢٨٠

طلاقك((فهو أذن بغير أهلك إل ذهبت ررإن الأ-جمر1 فقوله بالكلية، يلغيه 
علالمعلق الهللاق وهو الحكم ثبت الأول بالتعليق لأنه معمر، غير 
بالكلية.أويلغى منه، أوينقص فيه، يزاد أن يمكن فلا الفعل، هذا 

أهلها،إل بذهاحا طالما تكون أهلها إل ذهبت إذا فانيا هذا وعل 
لوأما العدة، ق دامت، ما يراجعها أن له فان رحعثا الهللاق كان ؤإذا 
إذنبغير طلاقلث، فهو أهلك، إل ذهبت، ءرإن الأول؛ من نوى قد كان 

بإذنهحرجت، فإذا نحصيصا ذلك، وكون العام، نحصص المية فإن مني(( 
عليئ•حرج فلا 

ه؛إ؛-؛أي 

بالطلاقأقم رجل اله~• ~رحمه الشيخ فضيلة مئل • ١ ٠ سا" 
الحكم؟فإ مرة، فشربه الدخان لايشرب، أن 

اليمنحكم حكمه السائل من وقع الذي القللاق بقوله؛ فأجاب 
أمرين؛عن وغيره السائل أنصح ولكن بثمننا، كفارة وعليه 

فإنبالطلاق، ١^^١ يعتاد لسانلث، تحعل لا أن الأول؛ الأمر 
أوباش حالما كان ررمن المشرؤع، ، حلافيالهللاق الحلم، 

لهصمت((

(،٦٦٤٦)برقم بآبائكم/ تحالفوا لا باب والدور/ الأبجان كتاب البخاري/ رواه 
)٣(-١( ٦ ٤ برقم)٦ تعال/ اش بغر الحلف، عن الهي، باب الأبجان/ كتاب لم/ وم



٢٨١هاuاثطلأة 

الدخان؛ثرب إل الرحؤع يعدم السائل أنمحح فإف الئاف• الأمر أما 
هناباووليل أعني ولا والسنة، الكتاب بدليل محرم الدخان ثرب لأن 

ماهدا لأن ؛ التتن— —وهو الدخان هدا عل ينص الذي الخاص الدليل 
جامعةعامة كلعات والسنة الكتاب نصوص ق لكن أخثرا، إلا حدث 

القيامة.يوم إل محدث ما تشتمل 

أقثمقئوأ ولا -مال: قوله ب >، الدالأ الصوص فمن 
لأمراصسبب الدحان أن العلوم ومن ا. ثبمئا دكا أقنَكا0 إن 

الأندللش قرر كإ الموت، إل بالإسان تودي وربإ مستعصية، كّثرة 
الأس.ألكم 

الأيةمن الدلالة ووجه ا إلألم1محهل ثالموا تعال؛ وقوله 
كالأول.

^^^^ُأفيءمممحئالآئمحم
الالدين السفهاء نوق أن ض قافه • ثتِؤلأممإهاه وملوأ وامحوئم فها 

جعلأنه اممه ويهن الأموال نعهليهم أن مى المال، ق التصرف محسنون 
ودنياهم.دينهم مصالح نيا تقوم للناس قتاما الأموال هدم 

.٢ ٩  IAjTالتاء، مورة ( ١ ) 
.١٩٥)؟(مورةالبقرة،آية: 

.٥ آية! التاء، محورة )٣( 



هت1وىالفص ٢٨٢

قولا الدين، ي لا مصلحة، فيه ليس الدخان أن المعلوم ومن 
مضرة.فيه بل الدنيا، 

النهكبمن س الّك، عن ثبت بإ تحريمه عل فيستدل السنة من أما 
الدنيا،ق لا فيه، قائده لا فيإ صرفه ( Jlilوإصاعة المال، إصاعة عن 

الأجرة؛ق ولا الدنيا، ق لا فيه، فائدة لا والدخان الاخرة، ي ولا 
للمإل.إصاعة فيه المال صرف فيآكون 

الحديثوهدا ، صرار،ا ولا صرر ررلأ قوله السة أدلة ومن 
.افه رسول فنفي له، تشهد الشؤع قواعد لكن مقال فيه كان ؤإن 

فيهما الإنسان يءارس لا أن النهى-؛ بمعنى نفى والضرار-وهو الضرر 
بالغثر.الإصرار فيه أوما الضرر 

لا؟أم ضرر الدخان ق هل نقول؛ وحيتئد 
قداخلا يكون وحينئد ضرر، فيه الأطباء؛ لسان عل والحواي،؛ 

•الأثر حيثا من الدخان تحريم أدلة هده الحديث، هدا ق الوارد النهي 
الدنية،العبادايت، يستثئل الدخان شارب فان الفلرت ناحية من وأما 

الصيامفان الصيام، مثل والشرب، الأكل عن الإمساك فيها U ولأسيإ 

منباب الأحكام/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٦٥)برقم (، ٥٥)ْ/ المني ل أحمد رواه )١( 
(.٢٣٤١)برقم بجاره/ يقم ما حقه ل بني 



٢٨٣مماباو،الأة 

النهار،ق تناوله عن محبسه لأنه الدخان؛ شارب عل ثيء أثقل من 
العبادة.هده من عغلي، وثقلا عغليمة، مشقة ذلك من فيجد 

الصلاةوقت جاء فلو أحيائا، الصلاة عليه تثقل أيصا كيلك 
الصثرشارغ وينتظر الصلاة، هده يستثقل لوجدته الدخان مشته وهو 

ربهإل سيره ق العبد عل مؤثر أنه لاشك وهذا منها، الخلاص 

وجل•عز 

الدخان،شرب يتجنبوا أن المسلمينت إخوال لعامة فنصيحتي 
ربهإل والتوجه العزيمة صدق إذا تركه الإنسان عل يصعب ولا 

أصحابعن وثتاعد منه الخلاص وناله وتعالى، ارك تببامتعانته 

أكثرمن يشربه من محالس عن فالأبتعاد معهم، والخلوس الدخان 
واليةالعزيمة، صدق ثيء: وأهم منه، الاعتصام عل العون 

تماكله هدا فان وتعال—؛ —مبحانه به والاستعانة لله، والإخلاص 

فعادتبركه عليهم الله مس أناتا رأينا وقد تركه، عل الإنسان يمن 
الحاقثة.وحمدوا والثاط، والقوة الصحة هم ل



قت1وىالمم ٢٨٤

 U_ ١ ٠ I مشكلةله حصلت رجل اش~ت ~رحم4 الشيح فضيلة سئل
أهلكمنزل إل متزل من نحرجي لر إن الطلاق ررعئ فقال؛ زوجته، ْع 

فعادلت،بيتنا بالإصلاح الأخيار قام ولكن فخرجت، عثلهم«، وتنامي 
يلزمه؟فإذا أهلها، محي تم ولر اليوم فس نق 

إخوانناحمع من أرجو سؤاله؛ عل الإجابة قبل بقوله! فأجاب 
إطلاقق يتساهلوا لا وأن اصات، هده مثل يتجنبوا أن لمن الم

ستهوبمهمفلا محلفوا أن أرادوا ؤإذا وعفليم، حمير الأمر لأن الطلاق؛ 
أوليصمتوا.وجل عز بافه فليحكوا اJشيaلان؛ 

اختلفغارها~ عل أو الزوجة عل كان —سواء يالعللاق والحلف 
الإنسانوأن بيمتن، وليس طلاق أنه يرون فأكثرهم العلم؛ أهل أنه شق 
امرأته.عل الطلاق وير فيه حنث، إذا 

يمتن،فهو اليمتن به قصد إن بالهللاق الحلف أن آخرون ؤيرى 
الأعإل؛النيايث،ررإنعا ه؛ المبي لقول فهوطلاق؛ الهللاق به قصد ؤإن 
ررعللزوجته؛ قال الذي السائل وهدا ،، نوىآ؛ل ما امرئ لكل ؤإنا 

كانإذا فيه« تنامي أو فيه وتنزل أبيك بيت إل محرجي أن الطلاق 
ومسلم/(، )١ برقم الوحي/ بدء لكن كيف باب الوحي/ بدء كاب البخاري/ رواه )١( 

(.١٩٠٧)يرقم بالية/ الأءإل إن،اباب ىابالإuرة/ 



٢٨٥ه1باسلأة 

يقعلا فإنه بالخروج؛ عليها والتأكيد المرأة، إلزام الصيغة! -بمده غرصه 
كفارةفعليه نحرج لمر إذا لكن مج، ل؛ أم حرجت مواء الطلاق، عليه 

بفإن رقبة؛ تحرير أو كوتبمم، أو ْماكين، عشرة إطعام وهي يمن، 
متتابعة.أيام ثلاثة صيام فعليه محي 

أوحرجتنحرج إ ؤإن تطلق، إ حرجتا فإن الطلاق به قصد ؤإن 
منله محل لا فإنبما له طلقة أحر هذه كانت، ؤإذا تطلق، فإنبما عاديتج تم 

غره.زوجا تنكح حش بعد 

وألالسانه، محففل. أن غيره وعل فعليه خطيرة، ~إذن~ت فالمألة 
المللاق.إطلاق ق يتسرع 

بعبارة!قصد الرحل كان إذا نقول! أن الخواب، وحلاصة 
فيهحنث، إن اليمن؛ حكم له يمن ذللث، فإن اليمن،، الْللأقاا ررعل 
الهللاقبه قصد ؤإن عليه؛ ثيء فلا محنث لمر ؤإن اليمن، كفارة فعليه 

امرأته.عل منه التللاق وقع فته حنث، فإذا طلاها، كان 
هه ثإ. 

 A_ زوجتيعل حلمت، افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٠
فذهستاأخي،، مثل عئ محرمة تكون فلأن ست، إل ذهيعت، ررإذا أنها 

مأجورين•أفيدوف 3،ذللث،؟ الحكم فا نسيت؛ إني، وقالت،ل،• 



هن1وىالهقمح ٢٨٦

لكانلأما الكلمات؛ هزه إء؛للأق عن ننصح أولا* بقوله• فاجاب 
كظهرأو أمي كفلهر عئ ررأنت لزوجته! قال إذا والإنسان حدا، خهلثرة 
حكموتعال مسحا)ه اممه من وقد لكن ذلك، أشبه ما أو أ-حتي؛( 
أيتهنئنى دثأهأرم\ تن ^١^ فقال؛ كتابه ق الظهار 

ورمحنأ٧^١١٥ألمول ين تنهفثإ ثمولرن وإن1م الإلولديهر إلا أيتهم إذ 
فصياممحي لر فإن رقبة، عتق الفلهار كفارة أن وبين ، عمره ينئو 

محوزلا ذلك، ومع مسكينا، متتن فإؤلعام يستطع ب فإن متتابعتن، شهرين 
وبصيامقادرا، لكن إن رقية بإعتاق يكفر؛ حتى زوجته يقريب، أن 

مكيناسمح، bطعام رقة، عتق عل قادرا يكن ب إن متتابعين، شهرين 
حطيراهدا ق فالأمر الشهرين؛ صيام عل قادرا يكن ب إن 

عليلث،حنث، لا فإنه نامحمية امرأتلث، لكنت، فإذا بسؤالك، يتعلق ما أما 

وهوغره حنث، من أن الراجح القول لأن كفارة~ب عايلأؤ ليس ~أي 
الثيءفعل إذا شه الحالم، أن كعا محنث،، لا الغجر هدا فإن ناس؛ 
كفارة.عليه ليس فإنه وهوناس؛ عليه حلفا النءي 

ءأو؛ب ؛٠ 

ما.ادءادلة،آ؛ة;،سورة 



٢٨٧ه1باثطلأة 

١ ٠ I بالطلاقحلف رحل افه—؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل
يلزمه؟فإذا أحته، بيت يدحل لا أنه 

الأمورهده مثل تقع أن الحقيقة ق يوسفني بقوله! فأحاب 
نصيحناؤإن عنها، يسال ما أكثر ما بالطلاق الحلف نمالة الناس، 

القومعن يزد لا باسه فان باسه وثفافوا افه، يتقوا أن لمين الملإخواننا 
بأسمائهأو وتعال، سبحانه به محلف أن ان للأنافه شؤع وقد المجرمين، 
لأوليصمت،، بافه فليحلف حالما كان رامن الني قال وصفاته، 

المشرؤع.حلاف بالهللاق فالحلف، 

الهللاقراعئ قال؛ إذا الإنسان أن إل العلم أهل أكثر ذهب، وقد 
عفليمةماله وهده الطلاق، يفع فانه يحله ثم فلأن،، بيمتط أدخل لا 
-بما.لسانه ؤيهللق -بما يتهاون أن أو علميها، يتجرأ أن للإنسان ينبغي لا 

أو١^^١، بالطلاق؛ قصد إذا أنه إل الحلم أهل بعض وذهب 
الحال،هده ق الطلاق منه يقع لا فانه التكذيب؛ أو التصديق، أو المنع، 

عثرةإطعام وهي• اليمثن،، كفارة يكفر أن ذكر ما خالف إذا وعليه 
"ومقداره"حبا أعهلماهم ثاء ؤإن عشاهم، أو غداهم ثاء إن مساكين 

(،٦٦٤٦)برقم اباذكم/ نحلفوا لا باب والذور/ الأيان كتاب الخارى/ رواء )١( 
)٣(.( ١٦٤٦)برقم تعال/ اش بغم الحلف عن الهي باب الأبجان/ كتاب لم/ وم



هاوىاثفه4 ٢٨٨

كونلحنا، معه يجعل أن ينبغي ولكن للعشرة~، كيلوات ّتة الرز من 
فصياميجد ل؛ فان رقبة، أوعتق أوكسوتم، الإطعام، يتم حتى له إداما 
زام.ثلاثة 

حكمق أنه إل الحلم أهل بعض ذهب الذي العللاق أن اعلم ثم 
المتع.أو الحث، أو التكذب،، أو التصديق به يراد الذي هو اليمتن• 

الرحلقال فإذا الهللاق، به يقع فإنه محقا شرطا كان ما أما 
محص،تعليق فهذا طالقرار، قانت، الغلال الشهر هلال أهل ررإذا لزوجته؛ 

الهلال.أهل اكللأقإذا فيقع 
ملهذا الأخر: فقال وكذا، كذا حصل نحاطبه: لإنسان قال ؤإذا 

التصديقبه يقصد كان فإن يمصل؛ ب كان إن العللاق عئ فقال؛ يجصل، 
يكلمهأن مثل الثكل.س_ا، به قصن، ما وكذللئ، الطلاق، به يقع فلا 

وإنطالق، فامرأق صدمحا تقول ما كان إن فيقول؛ ما، ء بثي الشخص 
عله نفحث، به قصد فهذا طالق، فامرأق اليوم هذا ق كذا فعل أب 

طالق.فامرأق كذا فُاوتا إن يقول؛ أن الغ به قصد ما ومثل الفعل، 
التكذيب؛أو التصديق أو الغ، أو الحث، به قصد ما أن فالمهم! 

به.يقع الطلاق أن يرى فأكثرهم الحلم، أهل ين حلاف محل فهو 
الطلاق.يقع لا أنه البعض وذهب 



٢٨٩مماuاثطلأة 

وأهليهم،أنفسهم ق اض نحافوا أن إخواننا به أنصح الذي ولكن 
ثاء)إن بقول: ذلك يقرنوا وأن باض إلا الحلف أرادوا إذا محلفوا وألا 

فائدتان:فيه بالمشيئة قرنه لأن وذلك اممه(، 
مالذلك ويدل حاجته، لحصول سب ذللث، أن الأول؛ الفائدة 

الليلةلأحلوفن قال: السلام عليه مليإن افه ني ررأن س: الّك، ثنت'م، 
نل:له: فقيل افه، مسل ق يقاتل غلاما تلد امرأة كل امرأة تمن عل 

فقالبولد...؛،، منهن امرأة تآيت، فلم ثس فطاف شي، افه، شاء إن 
فقرن،؛ ١١حاجه((ل درآكا وكان محث ب افه شاء إن قال ررلو النك، 

الأمر.ض بالمشيئة الشء 
الأمروير لو أنه اش(،: ثاء ررإن قوله: من يستفيد٥ تما الفائدةالثانية: 

حلفما فعل أو فعله، عل حلف ما فخالف، عليه؛ حلفا ما خلافا عل 
يمتن.كفارة عليه تحيح لا أي الحال، هذه ق محنث، لا فانه تركه، عل 

أمربن•ف، سلخْس هتا فنبم 
بالهللاق.، محلفولا وحل، عز بافه إلا محلف، ألا ~ ١ 

حاجته،تيسير من فيه لما اممه((؛ شاء ارإن فليقل: بايثه حلف، إذا ٢" 
الموفق.واطة حث، إذا الكفارة وعدم 

(،٦٣٤)١ برقم اص/ ي الاحاء باب الأبجان/ كفارات كتاب الخاري/ رواه )١( 
.( ١٦٥٤برنير)الامتئناء/ باب والدور/ الأيإن كتاب لم/ وم



هن1وىادص ٢٩٠

 *_ ١ ١ I بالطلاقمحلف من اش~؛ ~رحه الشيخ فضيلة سئل
كاذتاياذائيه؟

بالطلاقالحلف أن العلمت أهل أقوال من الصحح بقوله؛ فأجاب 
يمتتن•حكم حكمه وأن محللأيا، محعله لا 

محرم،أصله من الكذب لأن محرم؛ كاذبا ماض أمر عل والتمير1، 
ا؛المنافةان١ علامات من اكذب أن واللام الصلاة عليه النيئ بتن وقد 
يعودواوألا منهم، حرى مما وتعال مسحانه الله إل يتوبوا أن هؤلاء فعل 
عليهم.يقع لا فانه الهللاق وأما لذلك، لمثل 

محث!يءإي

شخصنل رأيكم ما اض~ت ~رخمه الشيح فضيلة سئل • ١ ١ 
قرأيكم ما نصوحا، توبة افه إل وتاب كشرا، بالطلاق محلف، كان 

كفارة؟عليه هل الماصى حلفه 

معلق،طلاق بالعللاق الحف أن يرون العلع^ء أكثر بقوله؛ فأجاب 
فإمافدحيت، طالق،، فأنت، الدار هذه دحيت، ررإن لزوجته! قال فإذا 

الأربعةالأئمة —ومنهم العلعاء حمهور رأي هو هذا حال؛ كل عل تطلق 
الله—.رحمهم حنبل بن أحمد والإمام والشافعي حنيفة وأبو مالك 

ك\ب\لإتح\0إلم/ ومبرقم)٣٣(، الئاق/ علامة باب ىابالإب،ا0/ راارواْالخارى/ 
٥(.برنم)٩ المنافق/ حمال بيان باب 







٢٩٣ه1باثطلأة 

اليم؛ناستعإل استعمل إذا الطلاق بأن الراجح القول كان ؤإن 
أوالتكذيب،أوالتصديق، مته، أوالمغ الثيء، عل الحث منه القصد كان بأن 
لمآلمى تعال• الله لقول اليمين؛ حكم حكمه فان التوكيد؛ أو 
دؤآس مءس ق. ه يم عمؤئ ؤآهع أرمحلحك منبماث تش ثك آثت تر آ تم 
الأعإلارإنإ الثي، ولقول يمسا؛ التحريم الله فجعل ، أثيآؤ؛اهأ محلي 

نوىؤإنإ الطلاق، ينو لم؛ وهذا ،. نوىاال ما امرئ لكل وإُا بالنيايت،، 
الراجح.القول هو هذا _vj،، كفارة محزئه فانه حنث، فإذا اليمن، معنى 

قذلك، كان مواء غثرهم، عل الحالم، فهي الثانية المسألة وأما 
ضركعل الحلم، فإن صفاته؛ من أوبصفة وجل، عز باض أو الئللاق، 

مننحلو لا بلأملثإ وهو عليه، صرر فيه يكون وربعا له، إحراج فيه 
يقحلقد عليه فالمحلوف الحالف؛ أو عاليه، المحلوف عل إما إحراج! 

وربعاعليه، إحراج ذلك ق فيكون الشقة، نحمله مع فيه عليه حلف ما 
اليمن،بكفارة للحالف، إلزام ذللث، ق ؤيكون المشقة، من محي لما يقحل لا 

امإطمالاددةن مورة ق تحال اف قال كعا هي اليمن وكفارة 
محبممتحرير آو أوآ^سوتههم آهذكم تنلممؤن ما أوسط من مسذ^إن عشرة 

.٢ ، ١ الآيت1نت التحريم، محورة )١( 
لم/وم)١(، برقم الوحي/ بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.١٩٠٧برقم)بابإنإالأءإلبالية/ كتابالإuرة/ 



فت1وىاثفةه ٢٩٤

قلس4رأ/إدا كمح( وئ مثمسذ محي د م 
اكمر،عل منها ثلاثة أشياء؛ أربعة اليمثن كفارة ق تعال افة فدكر 

علوواحد رمة؛ تحرير أو كسوتم، أو اكنن، معشرة إطعام وهي 
وقدمتتابعة، أيام ثلاثة يصوم فانه الثلاثة هده محي لمر إذا الترتيب! 

لنشاملا ذلك ليكون ه بجن و؛ن ؤهس تعال• قوله ق المفعول حيف 
المساكنمحي ب ومن رمة، به محرر أو يكسوهم أو به، يهلحمهم ما محي 

رقبة.محي أو يكسوهم، أو يهلعمهم الدين 
أنلك محور فانه فقراء فيه ليس بلمي ق كنت فإذا هذا وعل 

تحد.ب أنلئ، عليلثا يمدق لأنه أيام؛ ثلاثة اليمين كفارة عن تصوم 
ءوءلإ• -ه 

الرجالبعض هنالك اممة—! —رحمه الشيخ فضيلة مثل ! ١ سّآا 
وكدااا،كذا تفعل أن التللاق ررعئ مثلا؛ ويقولون بالهللاق، محلفون 

اسميذكر ل؛ بأنه عالهإ لا، أم طالما الروحة تكون الخال هذه ق فهل 
القول؟هذا يقول من حجة هذه الروحة، 

وقؤعوهو محدث، أمر بالطلاق الحلف، إن أقول! بقوله! فأحاب 
بافهفليحلف، حالما كان ررمن قال! ه اللي فإن الني.، أمر الفة حمق 

,٨٩آية! المائدة، محورة 



٢٩٥ةت1بالطلأة 

ولمكذا،ا لأمحعلن الطلاق ررعن الرحل؛ فال فإذا ا، رءر ليصمت أو 
تفعل؛ولر ا، محنالق فأنت كدا تفعل لم ررإن لامرأته! فال أو يفعل، 
مثلق الطلاق ق عنده ، jwولا يقع، الهللاق أن عل ١^١؛، فاكثر 
الصيغة.هازه 

تكونأن يمكن الصيغة هده مثل أن إل العالم أهل بحض وذهب 
قلتقال: فإذا التكلم؛ نية حب عل لليمتن كون وأن للطلاق، 
منعها،تأكيد ، il5.Lأقص،و طالق(ا فأنت كدا فعلى ررإن لزوجتي؛ 
نقول؛الحال هده ق فإننا ففعلت،؛ فعلتط إن بالهللاق وتهديدها 

أوكسوتهم، أو مساكين، عشرة إطعام التخي،ر؛ عل وهي يمين، كفارة 
الطلاقأرديت، قال؛ ؤإن أيام، ثلاثة فصيام محي ز فمن رقبة؛ تحرير 

يكونفحينئل. رغبة، فيها ل يعن. ب خالفتني إذا الرأة وأن حقيقة، 
النك،:٠لقول الطلاق؛ وقع الشرط فيه وقع متى معلما، الطلاق 

نوى((رم.U امرئ لكل وإن،ا باليات، الأعإل ررإنا 
-؛؛؛-ه ه 

(،٦٦٤٦)برقم بآباتكم/ نحلفوا لا باب والنذور/ الأي،ان كتاب البخاري/ رواه )١( 
)٣(.( ١٦٤٦)برثم تعال/ اف بغيي الخلف عن النهي باب الأبجان/ كتاب لم/ وم

لم/وم(، ١ ) برقم الوحي/ بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )٢( 
(.١٩٠٧برقم)باب١نإالأءإلبالية/ ىابالإم١رة/ 



صفتاوى  ٢٩٦

نوحشميت كنت اش~ت ~رخمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١ ١ من؛ 
ذلكفعلت إما ثم كدا«، فعيش إن الهللاق ررعئ وقلت: ما فعل عن 

بإتديرها قد ءلالق،ا أنت ٠١لها؛ فقالت شديدا غضثا فغضبت الثيء 
القللاق؟وغ فهل مبق، 

إذاًلالق« )رأنت الأخثر؛قولك أن ذلك ي الحكم بقوله: فأحاب، 
أمامنك، الطلاق يقع لا فإنه تقول ما تدري لا شديد غضس_، ق كنت، 

سلينا،تصرقا تتصرف أن ويمكنك نفك،، تملك، حال ل كنت، إذا 
هدافإن مبق؛ بعا لها ندكثر ذلك، أن وادعيت، طالق؛، راأنت>ا لها؛ وءالت١ 
منالظاهر لأن الظاهر؛ -حلاف، ادعيت، لأنك، الحكمة؛ إل فيه يرجع 
وحيث،ذكرت، ما لمخالفتها عليها الطلاق أوقعح، أنك، الحملة هده 

إلراجعا ذلك، يكون أن من لأبد فإنه الظاهر حلاف ادءيتا إك 
ولكنالدعوى، منك، تقبل فإنه تقول بع| الرأة صدقتك، إذا إلا المحكمة 
المقترنةوالأحوال الكلام ظاهر حلاف مبق لما ندكثر هدا أن ادعاؤك 

هدهمثل ق الحيل تلتمس وألا وجل عز الله تقي أن أجي، يا فيليك به، 
وأرىتقول، فيعا صادقا تكون أن ءليلأ، بل الخطثرة، العظيمة الأمور 

إمكانوق الأحوال، ق لتنظر الحكمة إل الممالة هده رغ من لابد أنه 
عدمه.من ادعيت، فيعا صدقك، 



٢٩٧

رمالهلزوجتي أرملت اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ١ سه 
مافعلت بأما أمرق أفراد أحد ل أرمل ويعدها لثيء، فعالها بعدم 

قالعمل إل ادهب ل؛ إنني حتى سديدا، محضا ئضست عته، محبست 
لزوجتي•قل والدي  ٠١وعليه• مجلا شريطا وأرّلت، الثاي، اليوم 
تللث،قلت، مرة كم أدري ولا ءللقتها،ا، لأنتي اليت من نحؤج أن لابد 

وأنكررماله، ل وأرسل بدللث،، زوجتي ييلخ ب والدي ولكن العبارة، 
لزوجتيرسالة وأرسلت مسظ تفعل ب أب وأئم أخي، قاله ْا فيها 

أرج^عندما افه شاء وإن اليستؤ، من نحرجي أن لابد ارإنلث، لهات قلت، 
أحدتهاالرسالة ولكن ، ٠١ونحوه حهاز من للت، ما كل للث، أعهلي سوف، 
تظهرهاول؛ رمالة لها أن زوجتي علم دون الصلد موفلف من والدق 

تعلمب وكدلانإ فيها، بإ تعلم ولر الرسالة، تقرأ لر زوجتي أن يمي لها، 
ئنحون وهل الحال؟ هدا j الحكم فا الطلاق، عليه المجل بالشربمل 

معها؟الزوجية الحياة ل الأترار 

الشريعلق وانمك إل أرمل!، الذي الأول ، ^٧٥٥٧^؛ ٠۶٠؛فأحامب، 
يقعلا فإنه تفعل ب أنها تسن ؤإذا عنه، ميتها ما فعلت، أنها عل مبنيا كان 

وحويعدم تبن إذا سسب، عل المبني الطلاق لأن المللاق، علياكح 
أنءرلابد الأتير ءللأقلثإ أما حينئذ، محللاق لا فإنه بَ_إ ال



ه1وىالاص ٢٩٨

عليها؛الطلاق يقع فإنه الهللاق نيتك كانت إن اوس0،ا من محرجي 
مى«را'،ما ارئ لكل يإنا باليات، الأمال >إنا ه: البي لقول 
سكاحزوج بعد إلا لك؛ نحل لا فإما الثالثة هي الطلقة هازه كانت ؤإذا 

المراق.يكون ثم صحيح 
ه.ه

الإخوةمن كبر افه-: -رخمه الشيخ فضيلة مئل : ١ ١ ساُ 
يألونالدرب،، عل ارنور برنامج إل ارات وامتفبرسائل يعئون 

تصل؛لا وقد تصل قد الرسائل وهده منهم، صدرت طالقات عن فيها 
عليهممومت< ربإ وهدا أيصا، عليها الإجابة ئل وقتا تأخذ أما كإ 

وقوعبعدم حكم محاك كان لو فيإ الشرعي، الحكم ناحية من شيئا 
العدةمدة تفوت وقد العدة، ق الرجعة بجواز أوحكم الهللاق، 

يبحثواأن محب أو به، باس لا ثيء مدا انتظارهم فهل الحيدة، 
ءنءلإءقأماكهم؟

علكاءعن يحثوا أن محب قلث— —كإ أنه أرى الذي بقوله؛ فاحاب 
طة--والحمد وأحن أول هذا لأن الأمر؛ ق يتوا حتى ماكهم أق 

لم/وم(، برقم)١ الوحي/ بدء لكن كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )١( 
برفم)لأ'ا،ا(.بالية/ إناالأمال باب الأمارة/ كاب 



٢٩٩مم1بالطلأيى 

صّحانماطه شريعة أحكام للناس يبينون العناء من الأرض نحلو؛٥^٤ لا 
العظيمالتلاعب عن الناس هؤلاء أنصح أيئا ثمإف وتعال، 

أعتابإل يذهب ذلك بعد ثم مسب، أدنى عل يطلق ان الأنفكون 
خلافهذا لأن فيه؛ وقع مما المخلص له محصل مآكان كل ق العلعاء 
ه؛نفيملك أن محب غضب إذا والإنسان الاتزان؛ وخلاف العمل، 

ايئه،رّول يا أوصني رحل؛ له قال واللام الصلاة علمته الني لأن 
ررليسوقال؛ تغضب<ء؛ لألا له؛ قال رارا فردد تغضب،ا ررلأ له؛ ال ق

الغضب؛ارعند نمه يملك الذي الشديد وإن،ا بالصرعة، الشديد 
علميه.غضبه حمله ما ينفذ لا ض 

أوءو ء؛ي 

منيكثر رجل عن اش-ت -رخمه الشخ فضيلة سئل ث ١  ١٧س
حرامعل ارأنت لزوجته؛ قال الأيام من ويوما الهللاق*،، ارعل قول؛ 

ذلكأن وعرف بالهداية، عليه افه مى محنتن وبعد ، ٠٠وأخي أمي كمثل 
ذلك؟حكم ما مكينا، متثن أؤلعم حص زوجته عن فامتغ ظهار، 
محزئة؟الكفارة وهل 

لم/وم(، ٦١١٤)برقم الغضب/ من الخدر باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه ■١، 
١)٢( ٦ ٠ )٩ يرقم الغضب/ عند نفسه يملك من محصل باب والصلة/ الثر كتاب  ٠٧.)



٣٠ هن1وىالثض٠ 

Iيل ما يتضمن السؤال هزا عل الحواب موله! فأجاب 

محلفوالا بأن المينت الممن وغثره السائل هذا أنصح أنتي أولا• 
شرطا،يجر العلم أهل أكثر محي باظلاق الحلف لأن وذلك باظلاق؛ 

ذلكق يقول العلم أهل بعض كان ؤإن زوجته، طلمتؤ فيه حنث متى 
وإنالهللاق، به يقع شرط فهو الهللاق إيقاع قصد إن وأنه بالتفصيل؛ 

الهللاق،به يسر لا حلف فانه أوالتكدب أوالتصديق أوالحث المغ قصد 
اليمينوكفار يبزلأ كفارة يكفر فيه حنث، فإذا ،، الحلفحكم له ويكون 

قلمموثأشكمما أوسط يى تنك؛اتا عشزة تعال؛ اطه قال كإ 
،•أياوه١ ءم<سامثثثؤ محن ثم مش رمنؤ محرض أوكثويهترأو 
هذاوعل اليمين، أراد أنه الشخصر هذا حال من ينلهر والذي 

زوجتهخالفت، الذي الهللاق عن يمقن كفارة يكفر أن عليه محب فإنه 
أجزأتهواحدا شيئا عليه ايحلوفج كان إن ثم به، عليها ، حلفما فيه 

كفارة.واحد لكل عليه وحب، أشياء كان ؤإن واحدة، يمتن كفارة 

المفلاهرعل والواحي، قاله، الذي الظهار الموال هذا تضمن ئانيا؛ 
فإطعاميسمتهلمر ب فإن متتابعتن، شهرين فصيام محي ل؛ فإن رقية، يعتق أن 

قالواُمدون,دأا مم متايبم ين محإفين ؤ ■ تعال لقوله مسكيسا؛ متتن 

,٨٩آية؛المائدة، سورة ( ١ ) 





الفقعفتاوى ٣ ٠ ٢

عندهأن لاشك بالطلاق إلا اليمين يعظم لا الذي بقوله• فأحاب 
إلوأبئ اذ الإناصطر إذا دم وجل~' ~م اه سلم ل نقما 

الأمكان إن طالق اااِاق يقول: بل »؛اكلأثاا، يقل: فلا الطلاق 
كذلك«.الأم ض ل؛ إن أو: كذلك، 

لا؟أم الطلاق بمع دمل 
نيتهتكن ولر أووعيدا، مديدا، نيته كانت، فإن نيته، إل يرجع فهدا 

الممكفارة فعليه عليه م الميقع ل؛ فإن م، قفهو زوجته؛ يطلق أن 
علالقللاق يقع فإنه زوجته يطلق أن نيته كانت، وإن اليمين"، ~أى• 

بعيد؛هدا زوجته يهللق أن نيته تكون أن ولكن واحدة؛ طلقة زوجته 

طالق،ا.ررأنت، وقال! إليها، لدهب، زوجته محللاق أراد لو لأنه 
س!الّك، لقول بالعللاق؛ الحلم، عن وأمثاله هدا أنصح و3كني 

،.١١ليصمت((أو ياش فليحلف حالما كان ررمن 

ءأ؛-ث؛؛ِ ءإ؛- 

(،٦٦٤٦)برقم بآبائكم/ نحلفوا لا باب والدور/ الأيان كتاب البخاري/ رواه 
)٣(.١( ٦ ٤ برقم)٦ تعال/ اش بغر الخلف، عن الهي باب الأيان/ كتاب لم/ وم



٣٠٣ه1بااطلأة 

زوجتيعل حلفت اف،~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل I ١ ١ س٩ 
الطرقمئاخ من شخ إل ندهب لا بأن التهديد قاصدا بالطلاق 
الميت؟الثخ تدعوهدا بأيا علمها وهومتول، الصوفية 

وارتدتأشركت لأنيا منك؛ باس الزوجة هذه بقوله؛ فأجاب 
أكثر.ثركا مشرك يدعوالقبور قاليي أكر ثرك وهدا الإسلام، عن 

العدةانقضت فان تتب؛ لر أو تابت هل المرأة! حال ق ينفلر ثم 
العقد.تحدد أن فلابد تتوب أن قبل 

الهلالوب١فذلك العدة انقضاء قبل تابت ؤإن 

وعليكمعذورة، فهي ثرك هذا أن تدرى ولا جاهلة كانت ؤإن 
يمين.كفارة فتكفر يمينا محللاقك ويكون تعلمها، أن 

ءه*أه مء 

متزؤج،رجل أنا يقول؛ افه"؛ ~رخمه الئخ فضيلة مئل ؛ ١٢٠ص
زوجتي،والدة بحا إل حضرت الأول؛ حال؛ز،؛ ل طلاق مني حصل وقد 

منعتهماابنها ومعها الذهاب أرادت وحينما قصبرة، مدة عندنا وبقيت 
معناتمكثوا ب إن الهللاق ررعئ فقلت؛ أطول، مدة عندنا ل؛قايهما رغة 

محضرونما عادة فهم البحرار؛ ق القادمة المرة ق لتا تحضروثه بما همسارم 
أحدفسالت، سافروا بل يمكثوا، لر ولكنهم والطعام، الهدايا بعض لتا 



الفقعهتاوى  ٣٠٤

المرةل وإنإ ثيء، عليك ليس المرة هذه ل فقال؛ قريتنا ق العلمإء 
الأمرهذا عئ صعب وقد البحر، ق فارمه للث، أحضروا لو القادمة 

يدكهات في1 فقال اليمين هذه من المخؤج فأردت أمباب، لعدة 
وأناالقراءات بعض يقرأ وجعل أبيض، منديل وبينها يده j فوضعتها 

كفارةوهذه المال، من يسترا مبلمعا زوجتلث، أعط ةالت ثم حلفه، أردد 
والدةإلزام أردت ؤإنإ زوجتي محللاق أقصد لر قاف ولعلمكم يمينلث،، 
هذا؟بعد ثيء عئ بقى فهل معنا، باليقاء وابنها زوجتى 

تركتووالدق زوجش بثتن منازعة حدثت حيئإ الثانية والحال 

بينها،ما إصلاح أردمت، وقد أهلها، ست، إل وذهست، اليينتإ زيجتي 
ثكلمكانت اسس ول والدق، تراصي لكي زوجي وأخذت فذمت، 

نكت،ب ولكها الطريق«، ل تتممي ألا الطلاق، >رءإق لها: فقيت، 
مابمئل وأفتاف ه نفالأول العالم إل فذهست، حلفت،، أن بعد وتكلمت، 

أفصدب الأخرة اليمين ُذه ق أيصا أنتي علج الأول، المرة ؤ، فعله 
وماذاثيء، منها يع فهل الكلام، من لها المغ أردت ؤإنإ الهللاق، 

فيكم؟افه بارك أرشدونا الأن، فعله يلزمني 
ْثلتتجنب أن اش؛ شريعة من نعلمه با إرشادنا بقوله! فاجاب 

قمعروفة هي ولا مشروعة، غر أيان قاما الطلاق، يمين الأيان هذه 



٣٠٥الطلاق ممأب 

منفهي هدا وعل عنهم، افه رصي الصحابة عهد ل لف العهد 
الصلاةعليه الني لقول نيا؛ محلف أن للمؤمن ينبغي لا التي الأيإن 

ميهنوهدا ،، ر ليصمت،، أو باض فليحلم، حالما كان ارمن واللام! 
بالطلاق،القسم هو الذي اليم؛ن هو وليس اليمتن، حكم ل لأنه يميتا؛ 

منونوعا محرما يعتر الخلويان من ؛غيره أو بالطلاق الشمم فان 
كفرفقد افه بغير حلف ررمن واللام! الصلاة عليه الني قال الشرك، 

والرسول،أو رروالني، يقول! أن مثل اف بغر محلف قاليي ، أشرك،، أو 
ذلكفان الحهال؛ به محلف مما ذلك نحو أو وثري،،، أو والآكعبة، أو 

الأمر.هذا من الله إل يتوب أن وعليه محوز؛ ولا عليه، محرم 
المرةق زوجتك وعل زوجتك والدة عل منك وير لما بة بالنأما 

اليمن؛أردت ؤإنا الخللاق، ترد لر أنك م>-ؤالكا ق صرحت، فقد الثانية، 
منزوجتك منعر وأردت الفر، من زوجتائs والدة منع أردت حنث 

يقول!الرسول. فإن نيتك هذه دامت، ا ومالطريق، أثناء الكلام 

لم/وم(، ٦٦٤٦)بآبائكم/ نحلخوا لا باب والنذور/ الأبجان الخاري/ رواء )١( 
()٣(.١٦٤٦يرiم>تعال/ اض ض الحلف عن الهي باب كتابالأي،ان/ 

والنذور/الأبجان محاب داود/ وأبو ٦(،  ٠٧٢)برقم ٢(،  ٤٩ا/ )٠ السند j أحد رواْ )٢( 
بابوالأي،ان/ النذور أبواب والترمذي/ (، ٣٢٥)١ برقم الخالق؛الاباء/ كرامة باب 

(.١٥٣٥)برقم أشرك/ فقد اش بغبر حلف من أن ل حاء ما 



الفقعهتاوى  ٣٠٦

،•نوى"أ ّْا اٌرئ لكل يإنا باليات، الأعإل ُرإنإ 
كفارةبل امتضه، الذي اكي لك قال كإ ليس ذلك كفارة ولكن 

كفارةق اين المؤإمحليام كسوتنمم، أو اكين، معشرة تطعم أن ذلك! 
فتدعوهمأوعشاء، غداء طعاما تصغ أن قاما وجهين؛ عل يكون اليم؛ن 

طبخ،بدون إياه تعهليهم أن ؤإما فيأكلون، العشاء أو الغداء هدا إل 
لهإيداما يكون لختأ معه تحعل أن ومحن الرز، من كتلوات ستة ومثيراه 

يقدرولر الإطعام أطلق وتعال سبحانه افه لأن وذلك الإطعام، يتم حتى 
عشزةإتلمام كفارته! ق وتعال سبحانه فقال يتلحم؛ ما 

إليهالمدفؤع فبين ،، أوكسوتهارهأ خفكأ هلمموث ما أوسط يى مسممين 
علموقد طعام، فهو طعاما يكون أن العادة به جرت فإ المدفؤع؛ يبين ولآ 
وعلغديتهم، إذا أطعمتهم فيقال! لهم إطعاما يعتبر أوالعشاء الغداء أن 

أوكوتيم.مساكين، عشرة إطعام يمين! كفارة يلزمك الأن قانت، هدا 
كفارتانعليك يجب هل الحلم! أهل اختلف، الخالين هاتين وق 

واحدة؛كفارة تكفيلث، أو عليه المأحلوف لاختلاف كفارة يمين لكل 
لوكإ تحددها، منه يلزم لا لها الموجبات فتعيد جنس، من الكفارة لأن 

لم/وم(، )١ برقم الوحي/ بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٩٠٧)برقم ؛ابإتإالأعءال؛اوية/ كتابالإْارة/ 

.٨٩ت آية ا،لاودة، سورة )٢( 



٣٠٧مم1بالطلأة 

منهيكون فلا لها، الوجبات تعدد ولر واحدا، شيئا فيها الموجب كان 
وصوءافيه فإنه الحدث من أنولع بعده الإنسان أحدث لو كإ تعددها، 
وغائط،وبول ريح منه وحرج إبل، لحم أكل الإنسان أن فلو واحدا، 

فيهاالوحسا لأن كلها؛ الخمسة هده عن واحد ومحوء يكفيه فانه ونام؛ 
فإنهواحد ثيء فيها الموجب كان إذا الأيإن فكدلكا واحد، ثيء 

الإماممدهسا من المشهور هو هدا واحده، كفارة حيحها عنها يكفيه 
أحن.فهو لاحتالف بكفارتن أتيت، ؤإن أحمد، 

لهمنقول أن علم بغثر الإفتاء يتولون الذين لهؤلاء والصيحة 
يقول!وتعال محبحانه الله فإن الحرم العمل هذا من ليحذروا ولأمثالهمت 
وأنم خ وأؤى وآلام بملي وما ها يآ ما تئن -مم ؛ؤءللتا

همحؤأءأمحئابصنب<راا.

أنومعلوم به، بالشرك علم بلا علميه القول وتعال سبحانه فقرن 
القوليتضمن علم بلا الله عل والقول وأكرها، الذنوب أعفلم الشرك 

ياممه عل والقول وصفاته، أسإئه ق افه عل والقول ذاته، ق افه عل 
الشرعيةالأفعال ق فالعتون أفعاله؛ ق افه عل والقول أحكامه، 

عنوصح علم، يغر يفتوا أن لهم محل فلا أحكامه، ق الله عل قاظون 

.٣٣)١(سورةالأعراف،آة: 



ه1وىائفق4 ٣٠٨

٢.النارلار من فلشوأمقعده متعمدا عئ كدب ررمن يال! أنه الّثي. 
ماذاأدري ولا عظتنا، اثنا يرتكبون الحقيقة ق اكون فهؤلاء 

أنْع فيها؛ التسابق وعل الفتوى ق التسرع عل اك؛ن هؤلاء محمل 
قعباده وبين الله بين واسطة ه نفوالإنسان وعفليم، حدا خهلثر الأمر 
حاءه.إذ بالصدق وكذب الله عل كذب ممن أظلم ومن شرعه، بليغ 

يفتيألا أنصحه علم؛ بغير يمتي الذي اكي الأخ همذا أنصح فانا 
كنتإذا ض الحمل أفول! أيصا وغثره، هو ذلك من وأحذره علم، بغتر 

واسألهوحل عز بالله واستعن تعلم، ؛عا فاقت علم وعندك تعلم 
تراجعحتى الصثر عليلثإ فان تعلم لا كنت، ؤإن والهداية، التوفيق 
العلم.أهل كلام من وتتبينها المسالة 

سبحانهافه إل يرجع أن المشكلة المائل ق للإنسان يبغي إنه ثم 
عندوجل عز الله يستغفر وأن والصواب، التوفيق مواله ق وتعال 

أرتاؤإئا تعال•" قوله من ذلك العلياء بعض امتنبهل وقد الفتوى، 
لاحكمثعث محلا آممه أرطى بمآ د-ةاأقايد^ لتحكأ بادلإ، ألكنب ^١^، 

،.قبمثا عمورا آه'كان ارى ?S؟وآمتعفرأق -شبك 

برقم/ ه الني عل ب كل■ من إثم باب العلم/ كتاب الخاري/ رواه )١( 
)٣(.برقم / اش. رسول عل الكذب تغليفل باب القيمة/ ل لم/ وم

.١ ٠ —٦ ١ ٠ ٥ الآيتانأ النساء، محورة )٢( 



٣٠٩مماUاJطلأى 

وقيلالقران عقد بعد اش~ت —رحمه الشيخ فضيلة مئل ؛ ١ ٢
كشتمحسة عادة عن للإقلاع بالطلاق حلمت، زوجتي عل الدحول، 
رجمت،ولكش اليهاءا، عدت إذا طالما امرأق ررتكون بقول؛ أمارسها 

هدمق الحكم فإ كالعادة، الزوجية حياتنا واستمرئت، أحرى، مرة إليها 
وكانت،وليها، ولا علمها دون شي و؛ين بيتي كان أنه العلم ْع اليمين،، 

لقال وقد العادة، هدْ عن للائلاح ولكن الطلاق، بغرض لست، النية 
صحج؟هذا فهل يمح،، كفارة فعليلثا تمع ر زوجتلئؤ دام ما رجل؛ 

أنهوهي مقدمة، له نقدم موال الهذا عن الحواب، بقوله! فأجاب، 
الإنسانفصار بالطلاق، الحلف الأحرة الأونة ق الاس من كثر قد 

بائنامحللاعا محعله وربإ الأمور، أكثر 3، الأمر هدا j، لسانه يرمل منهم 
المشرؤعالحلم، لأن عنه؛ لسانه ينزه أن للمرء ينبغي أمر وهذا بالثلايثج، 

فليأحلمإحالما كان ءرمن الثتم، لفول وتعال؛ سبحانه باممه يكون إنإ 

وتعالسبحانه بالله فاحلق، تحلم، أن أردمت، فإذا . ا، ليصمت، أو بالله 

منآخر باسم أو كذا®، أفعلن لا ءوافه أو؛ كذا®، لأفعلن رروافه فمل؛ 
بالعتقأو بالحللاق تحلم، أن أما صفاته، من بصفة أو تعال الله أمحمإء 

(،٦٦٤٦برقم)يآبائكم/ نحالفوا لا باب، والندور/ الأيإن كتاب، البخاري/ رواه )١( 
)٣(.١( ٦ ٤ برقم)٦ تعال/ اف بغر الخلف، عن الهي باب الأي،ال/ كتاب لم/ وم



القيفتاوى  ٣١ ٠

أنلإخواننا فصحي المي.، به أمر ما خلاف فانه ذلك، بغر أو 
اليمين.هدا بمثل ألسنتهم يرسلوا لا 

أيبمامنك غريب ت فاقول مواله، عن السائل لأجيب أعود ثم 
حاتدخل وب عليها عقديتج التي لزوجتك مبادرتك يكون أن الأخ 

أنإل الأقل عل صريت، فهلا بالهللاق، قحلف لها الطلاق محاولة 
المرءبه يتلاعب هينا أمرا ليس فالطلاق ا الوقت؟ فيمفي ما تدخل 

حداحتمون لا الدين الناس من كثثرا نجد ولهدا الأمور؛ أتفه عند 
لليمين؛مقصودا ولا معلق غر منجزا طلامحا يطلقون والدين الأمر، 

محيونلعلهم م عالكل عتبة إل ويذهبون يندمون داؤا نجدهم 
لكانالغضب عند وملكوها هم أنفإل رجحوا أمم ولو الخلاص، 

وأجدر.حم أول ذلك 
العملهدا من الأمتناع قاصدا دمت ما فانه لمسألتك بالنسبة أما 

ماخالضت، إذا اليمين؛ حكم حكمه العلق الهللاق هدا فإن السيئ 
أوإطعامرقبة، عتق وهي• اليم؛ن، ارة كفءليك٠ وجب عليه حلمت، 
متتابعة.أيام ثلاثة فصيام نحد لر فان كسومم؛ أو مساكين، عشرة 

ذلك،تقول أو تمع م لوزوجتك، ذلك، تقول أن بين فرق ولا 
تمع.أماملث، وهي 



٣١١مم1سالطلأة 

الزوجةبه تواجه لمر نمسك ودين بينك كان حيث بأنه أفتاك من ؤإفتاء 
اليمينقصدت إذا فرق لا لأنه نظر؛ فيها الفتوى هدْ يميئا يكون فانه 
أحد،يسمعك لا مكان ل تقولها أو مواجهة، لزوجتك، تقولها أن بان 

الزوجة.غر سمعك مكان ق تقولها أو 

به؛يواخد لا فانه ه نفبه حدث فإ نفس، حديثا كان إن وأما 
تعملب ما أنفسها يه حدست، ما أمتي عن نجاوز الله ررإن النبي لقول 

أو;شكاوم«لن.
أ!ثمحء؛ب

 Y_ لزوجته!الرؤج قال إذا افه~؛ ~رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ ١ ٢
الألأق،فهليقعسمق؟ورقة ناك سأرسل 

عليهيقع ولا له، إيقاعا وليس بالهللاق، وعد هدا بقوله؛ فأجاب 
إذاأما عليه، حرج فلا هد0 نيته عن يرجع أن أراد فلو حللاق، بدلك، 

فانبعيار، فيا الطلاق ورقة وتأتيك، طلقتك،، ررقد لزوجته! قال 

»اكباله! وقال كتابته تعتمد من عد الهللاق كتب ؤإذا يقع، الطلاق 
يحدلا الهللاق بكتابة الأمر هدا فإن فلأن(، فلانة؛نت، طلقت، بأنني 

(،٥٢٦٩)برقم واتكرْ/ الإغلاق ق الطلاق باب الطلاق/ كتاب المخاري/ رواْ 
١(. ٢٧)برقم والخواطر/ القس حديث عن اممه نحاوز باب الإيإن/ كتاب لم/ وم



٣١٢

عنحر فهو ومضى، منه وير قد طلاق كتابة به يراد لأنه ثانية؛ طلقة 
الطلاقعن الأحبار ض للفرق أخرى؛ طلقة تكون فلا وقع قد أمر 

الطلاق.إنشاء وبين 

م،!ء ظء  ٠٠٠مء  ٠٠٠

القإريلعب كان رجل اله~1 ~رحمه الشخ فضيلة صقل ١ س٣٦ 
فإذاالقإر، نمي، ولكنه إليها، عاد إن ئلأيا بالطلاق وحلف، منها، فتاي، 

منه.حصل ما ملر وندم تاب، قد بانه عنإ يلزمه؟ 
الميسرهو القإر أن هو: السؤال هذا عل الحواب بقوله؛ فأجاب 

جلقال الأوثان؛ وعبادة بالخمر، وقرنه وجل، عر الله حرمه الذي 
منن رص َدامحلتم وآلأتاث نامحت آثر H ءَاتيأ اون ص وعلان 
أنمدوهيمأ يوقع آن ألسثطف يرنمئ ^^١ و؟ سدمن لتئآلإ ءاجتنوه ألأتش 

عللشمحب محرم، هب كدللي وراء من بته اكتالدي والككا 
وجل؛عز الله إل به تقربا لا إثمه من نحلمقتا يه، بالصدقة منه التخلصي 

بتلكيبمرأ لا فالiJمة شيئا، محيي لا الحرمة يالمكاب التقرب لأن 
أنهالني. عن ثبت لأن حا؛ محمل لا تعال افه إل والتقرب الصدقة، 

.٩١، ٩٠)١(محورةالاودْ، 



٣١٣

هدهنحو عليك فالواجب إذن: طتا«أُ إلا يقبل لا طيب افه ررإن قال؛ 
وحل.عز افه إل وتوبة منها نحلصا ملكك من نحرجها أن المكاسب 
لعبإل تعود لا أن والحرام بالطلاق بحلفك يتعلق محا وأما 

أهلأقوال من الراجح القول —عل عليك محب فإنه عدت؛ ثم القإر 
رقبة.أوتحرير مساكين، عشرة إطعام وهي يمين، كفارة العلم" 

هؤلاءتدعو ثم عشاء، أو غداء طعاما تصغ أن الإطعام وكيفية 
ماأوسمل من هو مما نحوه، أو أزرا عليهم تونع أو يأكلوا، حتى العثرة 

معهنحعل أن ومحن كيلو، نحو المساكين من واحل لكل أهللث،، تطعم 
نحوه.أو لحم من يؤلمه شيئا 

ذنبكمن جرى ما عل وندمت ربلئج إل نستا قد الأن دمتح وما 

الحفليمة،النعمة هده عل واحمد٥ ذلك،، عل الثبات، تعال اطه فاسأل 
بالإسلام،عباده عل اطه امتن ولهدا الحبي؛ عل اطه نعمة أجل من فالتوبة 
إنَقتنِللأبس سثمخ آ0 عولإ نس آثم م وحل؛ عز قال حيث 

نمقظ P أممك، ص محئ4م،وقالتعال؛ 
ا.دثا آلإنام لآئأ ورضت 

١(.٠ ١ برقم)٥ الطيب/ الكب من الصدقة قبول باب الزكاة/ كتاب ملم/ رواه )١( 
.١ ٧ ،; uTالحجرات، سورة )٢( 
٣.آية: الاىJة، سورة )٣( 



٣١٤

بالطلاقحلف رحل افه—ث —رحمه الشح فضيلة مثل ت ١ ٢ _•؟ 
تعلملر زوجته بأن علئا يلزمه؟ فإذا ناف؛ فعله ثم شيئا، يفعل لا أن 

الحالف.حدا 

أنالهللاق وقؤع أو اليمين صحة ثرط من ليس بقولهت فأجاب 
الزوجة.به تعلم 

ثيءلا فاته ناستا عاليه حلف ما فعل الرحل هذا أن من ذكر ما وأما 
^-؛؛١ت يقول تحال اطه لأن زوجة؛ طلاق ولا  uyn.كفارةلا عليه، 

راقدسك«لم.اشتعال:قال ثآ1وممظ4رن. ف ي

كفارةعليه وليس تطلق، ولر معه باقية الزوجة نقول؛ هذا فحل 
عليهحلف الذي هذا كان وإذا نامسا، عليه حلف ما فعل لأنه يمين؛ 

عشرةبإطعام يمينه؛ عن وكفر يفعله بان ننصحه فإننا الحر أعإل من 
متتابعة.أيام ثلاثة فصيام يجد ب فإن أوكمومم، مساكين 

أوءإ؛ ثو 

بالتللاقالحلف هل افه-: الشيخ-رحمه فضيلة سئل : ١ سه'ا 
اطه؟بغير الحلف من 

.1٢٨٦ية!البقرة، سورة ( ١ ) 
١٢٦)برقم وسعها/ إلا نمتا يكلم، لا اف أن بيان باب الإJإن/ ^1_، لم/ )آ(روا0م



٣١٥ه1بارطلأة 

ولكنالمم، صيغة صيغته ليت بالهللاق الحلف يقوله! هأح1ي< 
الإنسانم يقأن معلوم- هو -كإ المم صيغة لأن المم؛ معنى معناه 

ررإنقال! إذا أما تافه، أو بافه أو وافه مثل! المم، بحرف به بالممم 
قسإ،وليس المم، بمعنى يكون فهذا ءلالق<ا، فامرأق كذا فعلت 
معنىمعناه لكن م قصيغة ليس لأنه افة؛ يغتر الحلف باب من وليس 

لءّءتياآلي؛ ^،^؛١ فقال! يميئا التحريم وجل عر اطه ممى وقد القسم، 
عةنؤ آس مءس ث ه يم علا وآممه متبماث تش ثك أئن  ٠٢تآ 

وإنإيقم ب الرّول. أن ْع ز ومألعلبمآوبم4أ متؤُ وأثه ؤمأئم 
الإنسانم يقأن والمحرم بالصيغة، قستا وليس بالمعنى، قم لكنه حرم، 

أعلم.وافه المم، بصيغة اطه بغثر 
•؛!؛-؛!؛- ءو 

داراامرأة اشترت اطه—! رخمه — الشيح فضيلة مثل ! ١ ٢ ساُ 
هذهيدخل ألا ثلاثا والطلاق بالحرام عليها فاقسم ابنها، موافقة بدون 
واحدةطلقة يكون أم ثلاثا، الطلاق يمر قسمه ل حنّثح إذا فهل الدار، 

زوجتن؟له أن العلم مع 
وحهان!من حطأ الرحل هذا من الواقع الكلام هذا بقوله! فآحاب 

اكحريم،آسانتصّورة )١( 



ه1وىالءض ٣١٦

أمهيلجئ أن للإنسان ينبغي لا فإنه أمه، مع الأدب ترك الأول؛ 
وماوتعال! سبحانه الله وقد معها، أدب سوء لأنه الإلحاء؛ هذا بمثل 
لأثلكمحنلأءنث\آمحكت نيئ 

وهلآلبمه ئ اذؤ لنماجن؛ح محصس © ملإحمدما لنما وهل 
رثافيمغةل4لُانتهماَة ري 

نعمها، لالله أباحه الذي الحق من أمه يمغ أن الحق له وليس 
فيهأن يرى لا أو مناسب، غير شيئا تفعل أن تريد أنيا لوفرض 

أصالح،يرا0 بإ ولن ولطف حدوء عليها يشتر أن باس لا فإنه مصلحة 
نميتها.عل يوثر الذي الإلحاء هذا يلجئها ولا 

حيثمنه صدر الذي الكلام ل الواقع الخطأ من الثاف• الوجه أٌا 
محلفأن أراد إذا والإنسان والهللاق الحرام عليه إن قال؛ 

فليحلماحالما كان ررمن لقوله.؛ وحل~؛ ~ءز يافه إلا محلف فلا 
أوليصمأت،اابالله 

إذافإنه تهللق امرأته أن أراد الرحل هذا كان إن نمول؛ وعليه 
المرأتان؛تعللق بل تهللق، امرأته فان يمينه~ قهير ~أي بيمينه حننؤ 

-؛٢٣.٢الأتان: الإسراء، )١(سورة 
(،٦٦٤٦)بريم بآبائكم/ نحلفوا لا باب، والذود/ الأبجان كتاب الخاري/ رواء )٢( 

•)٣( ( ١٦٤برقم)٦ تعال/ اش بغ؛ر الخلف، عن الهي باب الأبجان/ كتاب لم/ وم



٣١٧مم1باثطلأة 

بعينها,واحده أراد إن إلا 
أنإل ؤإلحاءها أمه نحويف يريد ؤإنإ ذلك، يريد لا كان إن وأما 

الومحق.وافه يمان، كفارة عليه ؤإنا عليه، هللاق لا فانه فعلت ما تترك 
هه 0 

بالطلاقمحلف من اطه~! ~رخمه الشيح فضيلة ممل • ١٦٧س
حالق إنه اكاس: بعض قول يصح وهل زوجته؟ له تحل هل داء 

الزؤج؟عل ثيء لا الغضب، 
قيتمئ كونه ق عقلينا حْلا أحطأ الرحل هدا بقوله؛ فأجاب 

باطهفليحلمر حالما كان ررمن اطه رسول قال وقد بالعللاق، الحلم، 

التهاون،هدا من عليه كان ععا يقلع أن الرجل• هذا ضل ■ أوليصمت؛٠ 
لسانه.ونحففل 

قانتابه؛ والحلف، الهللاق، وتكرر عنها، المسوول للقضية بة وبالن

تريد،ما حلاف، حصل إذا تْللق زوجتك أن تريد هل له؛ ونقول نسأله 
ومنعها؟تمديدها ؤإنعاتريد لاتريدهدا، أنلث، أم 

تمديدهاإرادة -وهو الثال كان ؤإن تهللق، قاما الأول كان فان 
اليمين.كفارة تحبإ ؤإنعا تهللق لا فانه ومنعها" 

(،٦٦٤٦برقم)يآبائكم/ تحلفوا لا باب والندور/ الأبجان كتاب الخاري/ رواه 
)٣(.١( ٦ ٤ برقم)٦ تحال/ اش بغثر الخلف عن النهي باب الأبجان/ كتاب لم/ وم



الفقعماوى  ٣١٨

غضبحال ل لكونه عليه ثيء لا إنه الناس! بعض قول وأما 
عليا،حال حالات! ثلاث ه لالغضب فإن فيه ينظر الغضب! فهذا 

وسهل.وحال ابتداء، وحال 

عليه،هو ما ينسى أن إل يالغاصب، الأمر يبلغ التي هي! العليا فالحال 
غره.ق ولا طلاق ق لا لقوله؛ حكم لا فهزا يقول، ما يدرى ولا 

ويملكيقول، ما يعي لكنه غضب، عنده كان إذا الابتدائي! والحال 
حال.بكل معتر قوله فهدا شه، 

نفسه،صبهل يملك، لا !،، ٠٥يقول ما فيها يعي التي ااوّهل! والحال 

العلم.أهل بين خلافح فيه فان،، قال، ما يقول أن إل ملجأ ويكون 
قوله.اعتبار يرى من فمنهم! 

قوله.اعتبار يرى لا من ومنهم! 
ءص^٠٠ 

جأءءآو 

 AY_ علحلف رحل عن —! افه —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ١
قيشاركه أن رفض الابن هذا لأن ابنها؛ كالمت إن بالطلاق زوحته 
الحكم؟فإ نحارة، 

كلمتإن بالطلاق زوجته عل حالف، الوى الرحل بقوله. فأجاب 
يشاركه...إلخّأن رقص الل،ى ابنها 



٣١٩هابسى 

كلمته.إذا تطلق فإما المرأة طلاق قصده كان إن نقول! 

تطلقلا كلمته إذا فإما الأقرب"؛ —وهو التاكين. محصيه كان ؤإن 
يبزطكفارة فيكمر يمينا العللاق هذا ويكون الصحيح، القول عل 

منواحد أي كسوتم، أو اكن، معشرة إطعام أو رقبة، عتق وهي 
متتابعة.أيام ثلاثة صام ثبي لم فإن ثمحزئه؛ فإنه فعله الثلاثة هذه 

أوأو أو 

الناسبعض نمع افه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٢ 
يقعوهل الكلمة؟ هذه معتى فإ الحرام،( عل  ١١دكالمةت محلفون 

حااس٠ق؟

إذالّكا.، ثه أمر لما حلاف الصيغة حذْ الحلف، I بقوله فاحاب 
تريدكنتر فإذا ،، ليصمتج،،ر أو بافه فالحلف، حالما كان ر)من يقولت 

فإنالصيغة مذه نحلم، أن وأما ذللث،، أشبه وما بالله محاحلف، الحلف، 

ذلاك،خالفلأمالميه.
يريدأن فإما هذا(( أفعل لا أن الحرام عل ١١محال! إذا هن.ا ومع 
نوى،ا ممحله اليمن؛ يريل. أن ؤإما الظهار، يريد أن ؤإما الطلاق، 

(،٦٦٤٦)برقم بآبائكم/ نحلفوا لا باب والنذور/ الأبجان كتاب الخارق/ رواْ 
(ر٣(.١٦٤٦برءمرتعال/ اف ض الحك ص الهي باب ىاتالأ'يءان/ وسلم/ 





٣٢١هابادطلأة 

طلقإذا الرجل أن من السائل ذكر0 الذي القول هذا بقوله* فاحاب 
هوبل بصحيح، ليس الكلام هذا زوجاته، باقي طلقت نسائه إحدى 

بعصلأن كلامهم؛ عل يعتمد أن ان للأنينبغي ولا العامة، كلام من 
والظنون،الأوهام عل ؤيبنون يكون، لا ما يقولون هوام؛ العوام 

•الهم وي؟هم يتصل ان ستهلع علمإء عنده ~ لله والحمد والإنسان 

فانيشه" ~ولو إحداهن وطلق اء نعدة له كان إذا والرجل 

عصمته.ل يشن بل الهللاق، عليهن يقع لا الأخريات 
الثلاثفان واحدة وطلق زوجات أرع لشخص أن فرض فلو 
تهللقان،لا الباقيتين الاثنتين فان اثنتن طلق ولو يطلقن، لا الباقثاي-، 

معلوماهذا يكون أن فينبغي تهللق، لا الرابحة فان ثلاثا طلق ولو 
الخعلأ.ق أحد يقع لا حتى للعامة 

ءالم،من صادرة ليت بفتوى يفتي أن العامة من لأحد محل ولا 
وموالالحذر فيجب له، أصل لا كذبا يكون أحيائا العامة يتناقله ما قاف 
بآر١،.تامذ ي آلدَؤلنَقتن أنل تعا>لت لقوله الحلم؛ أهل 

؛!؛-ءأي ءأث 

,٤٣ي؛ النحل، محورة ( ١ ] 



ه1وىاص ٣٢٢

زوجتهالرحل حللق إذا اش~؛ ~رحمه الشخ فضيلة سئل I ١ ٣ ١ س 
يراجعها؟فكيف العدة، من وحرجت المنة كللاق 

أنبق يولر المنة طلاق زوجته الرجل طلق إذا بقوله* فأجاب 
إلاله تحل لا لكنها له، تحل فإما عدما وانتهت ذلك قبل مرتتن طلقها 

خمحمن ولابد ول، من فلابد العقد؛ شرومحل فيه تتم جديد بعقد 
المعروفة.النكاح شروحل 

لهتحل لا فإما تطليقات، ثلاث آخر الطلقة هده كانت إذا أما 
أنولابد عدما، وتقضي الحديد الزوج ؤيطلقها غره روجا تنكح حتى 

بأنتحليل نكاح كان فإن رغبة، نكاح الحديد الزوج نكاح يكون 
باطل؛فاصد مكاح فإنه يطلقها ثم للأول محلها أن أجل من يتزوجها 

الأول.لزوجها محلها ولا 
٠٠٠ ٠٠٠ء!بم 
*أآ\أء 





ه1وىالسه ٣٢٤

والأنكحةالضإن محكمة من الصادر الصك واتمحرحنا للمحكمة، 

وتدالولد.... عن وتنازلها ماصية، نفقة بأي مطالبتها عدم وفيه ئ■■•' 
حالهاعن وسؤالها قال، محيإ زوجها صدئت، الزوجة وموال ذللث،، تم 

زوجهاوصدئها نفاس، دم ومعها الهللاق حصل قالتات العللاق ونت، 
^٠٠١١٤كان إذا بالرجؤع الرغبة دلها طبيا، تقريرا دأبرزدا ذلك، عل 
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام نحفثلكم، واش دللثإب نحيز 

القاصىالود الطلقة الطلق 

الرحيمالرحمن اش بم 
وبركاته.اش ورحمة اللام وعليكم 

الامضاءقبل العدة لانتهاء uصتان الأوليان الطلقتان 
صغرى،بتنونة به تين( خلع فهي عوض عل والثالثة والراجعة، 

حل.يد.بعمد له وتحل 

وبركاته.اش ورحمة عليكم واللام بدلك. الحمل آمل 
الحثيمينالصالح محمد كتبه/ 
ه١٤٢٠/١١/٢٣ىف



٣٢٥كت1بالطلأة 

الرحيمالرحمن افه بم 
ويرعاهافه نحفظه عؤبئا بن صالح بن محمد الشخ/ مّهاحة 

وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 
وبرفقهه ١٤١٩/٢/٢٥برقم....فيمني الصادر الصلت، برممه 

محّإحتكممن آمل لذا افه- -وفمكم مإحتكم من الصائرة الفتوى 
عقد؟أوبدون جديد بعقد لروحها الروحة ترجع هل ل المحن 

واللامصالحا. وعملا نافعا علء وزادكم اف، وفمكم 
وبركاته.افه ورحمة عليكم 

محكمة....٠قاصي 

الرحمالرحمن اض بم 
وبركاته.افه ورحمة السلام وعليكم 

وهذاه ١ ٤ ١ ٨ / ١ ١ / YUق المذكور الصك حسب الطلقة كانت 

قديكون أن إلا جديد؛ بعقد إلا له نحل فلا انقضت، قد عدتبما أن يعني 
عدنيا.انقضاء قيل راجعها 

العثيم؛نالصالح محمد كتبه/ 
Aj /ي/»آةاه





٣٢٧ه1بااطلأيى 

غمالراجعة فإن عدتبما نام بعد إياها مراجعتك ك1ن ؤإن صحيحة، 
منعليها تعقد أن وعليك الأن، لك زوجة ليت والرأة صحيحة، 

الذكاح.وأركان ثروتل وبقية وول ومهر بشهود جديد 
ءؤ\ء|بم 

ءث؟ج|ء ء،لآ 

حله حصل زؤج اش~! —رحمه الشخ فضيلة ثل م !
بيته،ق وجودها ونحرم طالق، بأما رماله٠ إليها فأرمل خلاف زوجته 

يفعل؟فإذا يراجعها، أن يريد ندمه ويعد 
مرتينطلقتها أن بق يولر العدة ق تزال لا كانتؤ إذا بقولهت فأجامحب، 

شاهدينتشهد أن إرجاعها إل والهلريق مراجحتها، فلك، ذللث، قبل 
يمين؛كفارة ُيتلث، إل رجعمتج إذا وعاليلأإ فلانة، زوجتك، راجعت، بأنلأؤ 

اللهلقول اليمين؛ حكم له والتحريم البيت، ق وجودها حرمت، لأنكؤ 
ؤآث،أمقحك َبماق لك آئت لنل *آ منم لم آلي؛ ؤبكهآ وتعال• تيارك 

،.مح4إمحكةإهر
للث،تحل ولا مك، تبين فانبما الثالثة الهللقة هى هدْ كانت، إذا أما 

إلأبعدزوج•
أجلهمن شسلأج تملك، أن يمكنك، لا شديدا غضبك، كان إذا ولكن 

قبلها.التي أو الثالثة هي الطلقة هده كان مواء عليلا،، طلاق( لا فانه 
"١.٢ الأبتازت التحريم، سورة )١( 



ه1وىاص ٣٢٨

الانفعال؛شديد أو الغضب مريع تكون لا بان أنصحك ؤإنتي 
ررلأتغضبااال! قالله رصول يا أوصني رجل! له قال ؤ. النبي لأن 

يملكأن ان للإنينبغي قاليي } ر تغضب(( ررلأ قال! مراوا فردد 
الشيهنانمن باض أعوذ فليقل! بالغضب أحس ؤإذا الغضب عند ه نف

فليضهسمع،حالنا كان ؤإن فليجلس، قاما كان إن ثم الرحيم؛ 
اش.ثاء إن وغضه غيفله يذهب ذلك فإن وليتوضأ 

ءإيث؛ي؛أآ 

زوجتهالرجل طلق إذا اض~! ~رحمه الشيح فضيلة مسل !  ١٣ص؛ 
انإنأي ولا الزوجة، تعلم ولر المحكمة، ل يراجعها ولر واحدة طلقة 

الفعل؟هذا يصح فهل طلقها، بأنه 
الحكمة،وبدون شهود بدون يهللمها أن يصح نعم بقوله! فأجاب 

الأفضللكن محكمة، وبدون شهود بدون العدة ق يراجعها أن ويصح 
قبملهنبلص ؤ؛يا تحال! اذJه لقول ذلك؛ عز يشهد أن بلاشك 
ناركقامر • ب-ءه عير ذوى وأانإ-دوأ يمموف هانجقؤهن أو يمتثؤف 
الفارقة.أو الرجعة عل بالإشهاد وتعال 

لم/وم(، ٦١١٤)برقم الغضب/ من الخدر باب الأدب/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٠٧^١()٦٠٩)برقم الغضب/ عند ه نفيمللث، من فضل باب والصلة/ الر كتاب 

.٢ الطلاق، سورة ر٢( 



٣٢٩مم1باسملأة 

عمرابن حديث ق الوه~1 ~رحمه الشخ فضيلة ممل I سهّاا 

عئأشكل لكن الحيض، و طلق حيتا ظواجعها؛؛ ررمرْ عنها؛ افه رصي 
الهللاق؟إلابعد لاتكون واراحعة ٢ هلواحعها،<ل ^٥ ١١النيقول 

قولهق كا الرحؤع، بمعنى تكون قد ا.لراحعة لا؛ بقوله؛ فأحار-ج 
طووع ۶؛ ؤ بمد بى لن محل هلا  ١٠٧٤١٠ي ؤ تعال؛ 

بعدالأول للزوج الرحؤع أن ومعلوم  ٠٢يراج؛آهأ أن عيثآ ■،ؤح هلا 
أيلغوية، مراحعة هي بل اصعللاحية، مراحعة ليس الئاف الزوج 

عصمته.إل لردها أي رردأتحاحعها« معنى فيكون إليها، فلرجع 
ءإ؛-ءإي ءأ؛• 

الزؤجراجع إذا افه—ث —رحمه الشيح فضيلة سئل !  ١٣٦س
فهلقلبه؛ ل ذلك نوى وإنا ذك، عل يشهد ول؛ العدة، ل زوجته 
ثيء؟عليه يترب 

٠٠

الرجعياتمن ~وهي العدة فا زوجته الرجل راجع إذا موله؛ فاجاب 
الهللاقيكن لمر إذا إليه ترجع المرأة فإن مراجعتهن"، يمك اللاق 

برقمه/ أ)ئثاء تلقم إدا ١^ ؤكآما تعال! اف قول باب الطلاق/ كتاب البخاري/ رواه ( ١ ر 
برقمرصاها/  jJuالخائض محللاق تحريم باب العللاق/ كتاب لم/ وم(، ٥٢٥١)

.٢٣•)أ(سورةالبقرة،آية: 



اثققهفتاوى  ٣٣٠

يكنلر ما بعقد، إلا إليه ترجع لا فانيا بائنا الطلاق كان فان بائنا، 
غرم.زوجا تنكح حتى له نحل لا فانبما تهلليقات، ثلايث، آخر الهللاق 

أفضل.الإشهاد زكن ماصية، فهي إشهاد بدون المراجعة أما 
هو أه 

الرجعةق الكناية هل —! افه —رحمه الشيح فضيلة مثل ! س/ا"\\ 
ارلنأو ذمتي؛*، ل ارهي يقول؛ كأن رجعة، الأول أو الثانية لطلقة ال 

لأحد((؟أتركها 

ذمته،ق لأنيا برجعة ليس ذمتي(( ق ررهي قوله؛ بقوله؛ فأجابخ 
.د'إلث4 ق تعال؛ اض لقول الزوج؛ ذمة ل فالرجعية 
ولكنهبرجعة، ليست أيصا فهده لأحد(( أتركها ررلن قوله! وأما 

وفسوحهعقوده محعل أن الإنسان عل محب والذي سثراجعها، بانه وعد 
ويكونالمممح،، وعل، القاصى وعل علته الخناس يقع لا حتى بينة؛ صرمحه 

ذمتي،،ق ررهي قولك؛ معنى ما وسئل بالرجل، جيء لو ربا صربجا، 
قوللعموم بالرجعة؛ له محكم أنه نقول قد فهدا مراجع؛ أق معناه قال! 

نوى((رأ،.ما امرئ 3كل ؤإنإ باليات، الأعال ررإنإ : الخبى 

.٢ ٢ ٨ آية! البقرة، سورة ( ١ ) 
لم/وم)١(، برقم الوحي/ بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.١٩٠٧)برقم بالية/ الأعال إنا باب الإuرة/ كتاب 



٣٣١مم1ساإطلأق 

الرحيمالرخمن افه بم 
الحرمالصالح محمد الشخ مإحة 

بعد!أما وبركاته، النه ورحمة علتكم اللام 
لزوجته..,.طلاقه حول الخاصة؛ا'اسهتاء,,.., المكانية طيه إليكم 

حطاوسدد وتوفيقه، بعونه اف أمدكم ترونه، بإ والإفادة للاطلاع 
والإخوان,المشايخ من ولكم، لديكم عرير لكل وتحياتنا ابمع، 

•• ■ • الكثرى. المحكمة رئيس 

الرحيمالرحمن النه م ب
أنإلا حديد، بعقد إليه زوجته رجعة من مانع لا بأنه أجمبا 

لذكر لأنه عقد، إل محتاج لا فإنه عدما، انقضاء قل راجعها قد يكون 
تدكرفان بعده، أو عدما انقضاء قبل كان هل ونمى راجعها، كان أنه 
له.فيعقد ؤإلأ للعقد حاجة فلا الحدة انقضاء قبل أنه 

العثيمنالصالح محمد كتبه 
أوه ؛إي 



هناوىارذق4 ٣٣٢

لزوجته؛الرؤج قال إذا اف~ت ~رحمه الشيح محيلة مسل 
ثلايا؟يع فهل ءلالق«، طالق طالق ررأنت 

طالق((،طالق طالق ررأنت لزوجته! الرحل قال إذا بقوله؛ فاجاب 
أنإلا أخمد؛ الإمام مذهب من المشهور عل حتى الثلأدث<، به يقع لا 

الثلاث.بموي 

وقؤعالمذهب أن ويقلن المسألة هذه حكم يجهل قد الناس وبعض 
كلهاالحملة تكرار الفرق له يستن ول؛ العبارة، -يذم الثلاث العللاق 
نواه.إلاإذا الهللاق به يتحدد لا وحده الحر فتكرار وحده، الحر وتكرار 

ولوبالثالث، الهللاق يقع لا فانه نراه اكوي الرامح القول أما 
طالق((،أنت، طالق أنت طالق ررأنت قال؛ لو حتى كلمها، الحملة كرر 

.الّثمح، عهد عل الهللاق رركان عنه،أ؛ الله رصي عباس ابن لحديث 
واحدة،الثلاث طلاق كان عمر حلافة من وسين بكر أي وعهد 

أمضيناهفلو أناة فيه لهم كان قد أمر ق استعجلوا الناس إن عمر! فقال 
تيميةابن الإسلام ثّخ اختيار هو وهذا ،٠ ر عليهم(( فأمضاه إ عليهم 

بعدكان إذا إلا متعددا يقع لا باللففل الهللاق ذكرار بأن اطة؛ رحمه 
أعلم.والله حديد. نكاح أو رجعة 

برقم)أب؛ا(.الثلاث/ طلاق باب الطلاق/ كاب لم/ م)ا(رواْ 



٣٣٣ممUال٠اIلأة 

الرحيمالرحمن اض بم 
اضحمظ4 الشمن الصالح محمد الشخ محيلة 
وبعل؛وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

لها:قائلا ه ١ ٤ ١ ٠ U/ ٦; يوم و زوجي طلقت أن حصل لقد 
المحكمةس صالث، بدلك وصدر الثلاث. بنية طالق« هنالق ررطالق 

١ه٤ ١ ٠ U/ ٩/ جلد)٤( ( برقم)٥٣الكمّى؛■•••• الشرعية 

علراصتان دوليها بأما عم زو'م، إن الرجوع ف بم، ذبم، 
هذانحاه يلزمها- -أو الفرعية الماحية من ثيء يلرمتي وهل، الرجوع، 

خراافه وحزاكم لذلك. أرجوالبيان الأمر؟ 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم 

صدرتالش الطلاق، صيغة أن العلم أهل أقوال من الراجح القول 
الله-رحمه تيمية ابن الإسلام شيح اختاره كإ واحدة، طلقة تعتر منك 

اركانقال؛ عنهعا الله رصي عباس بن عبدالله حديث إل استنادا تعال— 
طلاق،عمر حلافة من وسنتثن بكر وأبي( المي. عهد عل الهللاق 
/واحدة((١ الثلاث 

(.١٤٧٢برقم)الثلاث/ طلاق باب الطلاق/ كتاب لم/ مرواه 





٣٣٥ه1باسملأة 

الرحيمالرحمن افه بم 
القحقفله عثيم؛ن ين صاغ ين محمد الشخ الفضيلة صاحب 

ويعد!ويركاته، اف ورحمة عليكم اللام 
إفتائهj فضياككم لدى ويرغب • • • • المدعو. إلينا تقدم حيث 

هو-كإ ئالما من لزوجته حللاقه تم والذي زوجته، إل الرجوع 
اطهجراكم طلاقه. موصؤع ل إفتاءه نأمل المرفقة"، بالصورة موضح 

نحففلكم.وافه خثرا، 
....القاصى؛المحكمة. محيكم 

الرحيمالرحمن اطه م ب
وبركاته.افه ورحمة السلام وعلميكم 

فضياكsكم،من الصادر يالصك المثبتة الطلاق صيغة عل اطلعت 
واحدة.طلقة تعتر الصيغة وهده طالق،،، طالق ررطالق بلففل وهي 

بقيوز العدة، ق دامت ما زوجته يراجع أن فلمه عليه، وبناء 
فيكم.افه بارك ، sUJjbفبلغو0 أفتيه، و؟رن،ا منفردتان، طلقتان منه 

وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام 



هن1وىالفق4 ٣٣٦

الرحيمالرحمن افُ بم 
تعالالله حفظه الكرم..... الشخ إل العثس٠ان الصالح محمد ْن 

وبركاته.افه ورحمة عليكم لام ال

معاملةوبرفقته وصل ه ١ ٤ ٠ ٢ / ١ t/ ٥ المؤرخ الكريم كتابكم 
أنهالمكرر الطلاق ل نرى والذي • زوجته•••• طلاق حول المدعو..... 

رجعة؛أو جديد نكاح عقد الهللقتين بين يكن ل! ما واحدة، إلا يير لا 
عهدعل الهللاق رركان عنهإت الله رصي عباس ابن حديث لعموم 
خلافةمن وسنتين بكر وأبي( وسلم آله وعل عليه افه صل الله رسول 
ليسالطلاق عل الطلاق ولأن ،؛ واحدة«لالثلاث طلاق عمر، 
الهللقةإن قالوا! حيث العلم، أهل بذلك صرح كإ للعدة، طلامحا 
طلاهايكن لآ للعدة طلاها يكن ل؛ ؤإذا العدة؛ بما تستأنف لا الثانية 

علميهليس عملا عمل ررمن الّك، لقول مردودا؛ فيكون به مأمورا 
ا.فهورد،ال أمرنا 

زوجتهراُثع قد أعلاه باسمه الذكور الرجل كان هان هذا وعل 

١(. ٤٧٢برقم)الثلاث/ طلاق باب الطلاق/ كتاب لم/ مروا0 ( ١ر 
اuكم/أو العامل اجهد إذا باب والمة/ بالكتاب الاعتصام كتاب الخاري/ روا، )٢( 

^٧١الأحكام نقص باب الأقضة/ كتاب لم/ ومتعيقا، ( ١٧٣٥ ، ٧٣٥رقم)٠ مل 
(.١٨(ر١٧١٨برقم)وردصلىُت،الأمور/ 



٣٣٧كت1باثطلأة 

فإماالعدة انتهاء قبل يراجعها لآ كان ؤإن زوجته، فهي العدة تمام قبل 
جديد.بعقد له تحل 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام محففلكم، واش لرم، ما هذا 
٠٠٠



فت1وىالققع ٣٣٨

الرحيمالرحمن افه بم 
افّلبمه . .. الشخ.. فضيلة 
وبعد!وبركاته افه ورحمة عليكم السلام 

محلىق ذلك وتم .... زوجتي• طلقت قد« بأش فضيلتكم اعلم 
الرفقة.الصك بصورة والموضح متفرقة، بألفافل لأدا، طلامحا قضائكم 
فآملبالييتونة، المهللقة زوجتي عل نحكموا لر فضيلتكم كنتم فإذا 

الشيحفضيلة إل لتقديمها ذلك؛ نست، وثيقة بإعطائي التكرم منكم 
ذلكعل حصول بعد إل زوجتي رد ل ستنفلر الذي عثثمتن بن، محمد 

الإبات•

حهلاكم.ومدد اف أثابكم أفيدوي 
.....مقدمه/ 

التارخأ/آُ/م\»؛اه
اللهسلمه عثيم؛ن، بن صالح بن محمل، الشخ مإحة 
وبعد؛وبركاته، القه ورحمة عليكم اللام 

وامتفتاءْمإحتكم؛الهاتم،، كلم قد بأنه لنا وذكر • •• راجعتا•• لقد 
ؤ.٠لزوجته.. لاقه طل 



٣٣٩ه1باثطلأة 

....الطلق. نول حب الطلاق أنما ند بانتا مإحتكم نفيد 
الهللاق،بصاك هوموصح حسإ متفرقة، بألفاظ ثلايا، طلاها المذكور 
هلبالهللاق نحكم ولم في^\إ٦إبى^\بى ٣٦برقم ْنا الصادر 

صغرى.أو بسونة هو 

وأعانكماف حففلكم منامنا، ترونه ما واتخاذ الاطلاع، آمل 
في٦|\'/v*^\ه.حرر واللام. والمسي؛ن، الإسلام دمة خل 

وافهمحكم 
الكثرى...الشرعية بالمحكمة القاصي 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاتهاطه ورحمة اللام وعلتكم 

لزوجتهطلاق.... بشأن إليه، ار المثالصلئ، عل اطلعن:، لقد 
الذكورة.

لماإثبات؛ محرد هو ؤإنإ منه، ببيتونتها محكم ب فضيلتكم كان ؤإذا 
هوكا واحدة، طالقة منه الصادر الطلاق أن أرى فال الزوج، من وير 

النبيعهد عل القللاق لاكان •^،1؛ الله رصي هماس ابن حديث ظاهر 
وهو،. لواحدة(( الثلاث طلاق عمر حلافة من وستتثن بكر أي وه 

(.١٤٧٢)برقم الثلاث/ طلاق باب الطلاق/ مماب لم/ م)ا(روا0 



الفقعه1وى  ٣٤٠

قبلمنه يصدر لر ؤإذا اش~، ~رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ اختيار 
لكنتإن بعقد له! تحل فايبما عقد، أو رجعة يتخللها طلقتان ذلك 
العدة.ق تزل لآ إن وبدونه انتهت، قد عدما 

الأمور،لكم اطة ير هده، يفتواي إحيار0 فضلتكم من فآمل 
وبرلكته.الله ورحمة عليكم واللام الصواب، باب لكم وفح 

إ/ا،//>،إاه.

١I ٤ ٠ ٧ ؟/ ه/ وتاؤيخ  ٢٧٣٦برقم مجلا الميد ل الأصل أرسل 
؛!؛•0 ه 



٣٤١كت1باتطلأة 

الرحيمالرحمن الله م ب
المالحمحمد من 

تعال.افه حمقك اتيرى، بالمجمكة القاصي اتكرم، الشخ فضبلة إل 
ويعد!وبركاته، الله ورحمة عليآكم الملام 

أنهذكر . ... زوحته. عل منه صدر طلاق ق استفتال..... فقد 
طلاقهعل مضى وقد مرة، ولأول متتالية طلقات ثلاث زوجته طلق 
كاملة.منة نحو 

إنبعقد ل! زوجته حل وهو عندي! الصحيح بالقول فافتيته 
علبناء العدة، ق تزال لا كانت إن وبدونه انتهت، قد عدما كانت 

ررأنلم~؛ مصحيح ق ~الثا؛ت عنها الله رصي عباس ابن حديث 
منوستين بكر وأي س الني عهد ق واحدة كان الثلاث الطلاق 
أمضاهفيه الناس وتتايع عمر عهد ق ذلك كثر فلما عمر، حلافة 

I ق مي الفتوى هده وكانت ءليهم«رن،  /YA / ه.١ ٤ ٠ ٧
منصا>ا صئا عل >ض ؛اه ♦ U/U/Yrالقلة هدْ وق 
ثلاثالمذكورة زوجته طلق أنه يتضمن ه ١ ٤ ٠ ٦ U/ / ه ق فضيلتكم 

الهللاقبان الزوج وأفهمت وأمضيته فأثبته ه ١٤٠٦/٧/٤قطلقات 

(.١٤٧٢^)الثلاث/ طلاق باب ك\ب\صا ْالم/ رواء )١( 



هن1وىاص ٣٤٢

عرضطلب محيلكم أن وذكر الخ، زوجته... عل لازما منه وقع 
مني.الفتوى صدور من والتأكد عل العللاق صك 

قرأتوأق حما، مني صدرت قد الفتوى أن فضيلتكم وأفيد 
طهالحمد ولكن قبل، من ُعلم به عندي يكن ولن المذكور، الصد الليلة 

الطلاق.-بدا منه ببينونتها تحكموا ب فضيلتكم أن 
كانفمن استْلختم، ما مهمته تسهيل أرجو محإق ذلك؛ عل وبناء 

كانما العبد عون ق واطه حاجته، ق تعال اطه كان أحنه اجة حق 
ويرمى•بحه لما الجمع الله وفق أحنه• عون ق العبد 

وبركاته.اطه ورحمة عليكم واللام 

ه١٤٠٧/٧/٢٣

.٠٠



٣٤٣ممuاثطلأة 

ارحيمالرحمن الله بم 
اللهملمه الشم؛ن صاغ بن محمد الوالد ّإحة 
وبعد!وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 
ؤإفتاءْبالاطلاع التكرم آمل امتفتاء..... طيه لسإحتكم أرفق 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام محفلكم، والله لماحتكم. يثلهر بإ 
الإسلامبكم ونمع عمركم، ق وأمد القوبة، لكم افه أجزل 

آم؛ن.المن، والم

محكمة.....قاصي 

الرحيمالرحمن الله بسم 

وبركاته.افه ورحمة السلام وعليكم 
—أعنيالمسألة هده ق الراجح والقول المرفق، الحفر عل اطلم,ث 

طلقةيعتر الصيغة  oJ-؛العللاق أن طالق((—! ثم طالق ثم ررطالق محوله! 
•تعال الله ومحقكم بدلك. الحميع إبلاغ فأرجو الرأة. يه تبين لا واحدة، 

العثيمينصالح بن محمد 

A\iy)/v/A





٣٤٥مم1بالطلأة 

الرحيمالرحمن اطه بم 
وبعدتوحده، ف الحمد 

اه٤٢٠ا/ ١ / Yrيومالئلائاءالوافق j قاصي.... لدىّ.... 
مرجاكنت، اه  ٤٢]/٠ ١ بمايخ ه قائلا: مشتاحضر.... 

روحتيأحد لم وحسث، الست،، ق ورائدا عمليايت، عدة أحريت، ئد 
لذلك،غضبت، أحتاجه، وما ا،ياء لإعطائى متى؛ قريبة الدعوة.... 

ونيتيءلالق،< ثم طالق ثم طالق راهي قائلا؛ وتلففلت، حفما غضبا 
عدمهمن الطهر حتنئ، من حالها أعلم لا وأنا الثلأُثح، الطلقاُتح إيقاع 
وقدآية، ولا حبل لستؤ وهي بعدم، ولا ذللت، قبل أطلقها ولر شيئا، 

لوأرغب و....ؤ  ٠٠٠٠ذلك،.عل أشهدمحتؤ أيام، خمسة بعد راجعتها 
وحالمريصا لكوف شرهما؛ ذلكا حاز إذا عصمتي إلى رحوعها 

الأولاد،من عدد عليها ول حال، كل عل ض والحمد سيئة، الصحية 
المرأة.....عل ذلك، وبعرض استفتاء—، —هكذا ذلك، ز إفتائي آمل 

3،عئ وقع المذكور الخللاق إن قائلة؛ أجابت • • • • أخيها• مع الحاصرة 
الرجوعj وأرغب بعدم، دلا ذلك قل يطلمقتي دل( فته يمربمي، ل( طهر 

لكونسواي، به يقوم من يوجد لا حيث شرعا، ذلك، جاز إذا إليه 
إلالأّشاء رف^ رأيت، وقد اجايت،، هكذا الممن؛ ل صغار اولادْ 



قت1ويىارص ٣٤٦

التيالفتوى لإصدار العقيمين صالح ين محمد الشخ الوالد إحة س
سإحته.يراها 

ستجا ض وي اض وض اه،  ٠٤٢ ١; ١ ; ٢٣و نحريزا 
وصحبه,آله وعل 

القاصىالكاتب العرف الأخ الروحة الرؤج 

افهحفظه عقيمين ين صالح ين محمد الشيح الوالد مإحة 
ويعد؛ويركاته الله ورحمة عليكم الملام 

يظهريإ والإفتاء الاستفتاء، هذا عل سإحتكم امحللاع قامل 
عليكمواللام آمين. مقويتكم. وأجزل الله، حففلكم لمإحتكم، 

ويركاته.اض ورحمة 

••• • ومحكم• ابنكم 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.اض ورحمة الملام وعليكم 
بقوله؛ ٠٠لزوجته...حللاق.... ق الكوب الحفبمر قراءة يعد 

ذلكيسبق ولر الثلاث، إيْلع ناويا طالق٠٠ ثم طالق ثم طالق ررهي 
أيام.حمسة بعد راحعها وأنه طلاق، 



٣٤٧ه1باثطلأة 

صحيحة،ومراجعتها واحدة، طلقة يعتبمر الطلاق هذا إن أفول؛ 
عليكموالسلام هدا. مثل تكرار عن الزوج وانصح بذلك، فابلغيإ 

وبركاته.الله ورحمة 

الشمينصالح بن محمد 

٠٠٠





٣٤٩ممuالطلأة 

الرحيمالرُص افُ بم 
وسلمهاش حفظه العثيم؛ن صالح ين محمد الشيح الوالد سإحة 
ويعدنوبركاته، افه ورخمة علكم السلام 
طلبالتضمن . . السح... لدينا فضيلة ب فممن برفقه 

المدعو.....طلاق ق إفتائه بشأن لمإحتكم الأوراق إحالة فضيلته 
■وج■■■■ •}

ٌأجويين•المسألة، هذه ل إفناءْ مإحتكم اطلاع بعد نأمل عليه 
وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام ورعاكم، الله حففلكم 

الرحيمالرحمن افه بسم 
وبركاته.اش ورحمة اللام وعليكم 
بلففل!لزوجته.... طلاق.... بشان الصادر الصك عل اطلعت 

ببينوٍا.محكم ب الصك مصدر وأن طالقا،، ثم طالق ثم ررطالق 
واحدة،طلقة الصيغة -بمده الطلاق بأن أفتي فاق ذلك! عل وبناء 

ماتؤإن الزوجات، حكم ها لرجعية لأما ورثته؛ الحدة ل مات فان 
ترثه.لر بعدها 

الصيغة،حدْ منه تبان الزوجة أن المسالة هده ق الساق والقول 



ه1وىارفقع ٣٥٠

حرمانبابقصد متهتا الخوف موته مرض ق طلقها كان إن هدا وعل 

هووهدا منه، ترث لم المخوف غير مرصه أو صحته ق كان وإن ورثته، 
نفتيالذي وهو واحدة، الهللمقة أن أرجح الأول، القول، ولكن الذهب، 

للصواب.التوفيق افه ونسأل، به، 

العثيمنالصالح محمد كتبه/ 



٣٥١مم1با|طلأة 

الرحيمالرحمن افه بم 
وسلمهافه حفظه العثم؛ن صالح بن محمد الشخ الوالد مإحة 
وبعد!ووركات4، افه ورحمة عليكم اللام 

وتاريخرقم..... الشيخ..... لدينا القاصى فضيلة حطاب برفقه 
إرجاعهاوطلبه لزوجته الدعو..... طلاق المتضمن اه  ١٤٢ / ؛ !/ 

صورته.المرقق الصك حب واحد بلفظ ثلائا طلاقها بعد 

هداموصؤع ق مأجورين إفتاءنا سإحتكم اطلاع بعد نأمل عليه؛ 
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام ويرعاكم نحففلكم واف الهللاق. 

١١ محكمة... رئيس 

الرحيمالرحمن اش م ب
وبركاته.اف ورحمة لام الوعليكم 

طالق((ثم طالق ثم طالق ءأنت بلفغل! الهللاق أن الراجح القول 
يتزوجهاأن الصيغة ؟؛ذه طلقها الدي فلزوجها وعليه واحدة، طلقة يعبر 

فليبلغهإمتفرقتان، طلقتان هدا يبق لر إذا جديد  ٠٧٠٠العدة؛انتهاء بعد 
دللف.فضيلتكم 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم واللام 
١ه ١٤٢ ٤/ ; ٢٥الخيمن الصالح محمد كتبه/ 



ه1وىالص ٣٥٢

الرحيمالرحمن افه بم 
افهحفظه جبن بن صالح بن محمل الشخ فضيلة إل 

ويعد!وبركاته، الله ورحمة عليكم السلام 

ثلاثنوحش طلمت إق حسث، هذا! بساوالي لفضيلتكم أتقدم 
أطلقها،مرة ولأول غضّ-،، حال ق لففلتها إن حيث، متتالية، طلقامتف 

لفظىمدة من ْمبى وقد الطلاق، قيل طفلا منها أنجست، إل حيث، 
الرجؤعوأرهمجإ تريدف، وهي أريدها ءُني حيث كاملة، منة الطلاق 

الإجابةمحضّيلنكم من وأرجو هذا، ّوالي ز فضيلتكم رأي فا إليها، 
والصلاح.الخثر فيه لما يوفقكم وافه عليه، 

.....مقدمه/ 

الرحيمالرحمن ادنه م ب
وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم 

فانلك،، تحل الزوجة هده أن العلم؛ أهل أقوال من الصحح 
جديدعقد من فلابد الطلاق، بعد مراُت، ثلاث حاصت، قد كانتج 

المحروقة؟الشروط عل-صمإ ومهر، 

نحارهابل لحقد، تحتاج لا فاما مراُت، ثلاث حاصن، تكن ب ؤإن 



٣٥٣ممuاسلأة 

وتشهدراحعتكا،، ررقد لهاث وتقول لك، تحل أما ْن به أفتيتك با 
شاهدين.لدلكا 

الصالحمحمد كتبه 

^j٠ا٦/٦vه\^

هءإة؛؛؛* 



هتاوىاJفقه ٣٥٤

الرحيمالرحمن اف بم 
اشحفثله العثيمن الصالح محمد الشخ فضيلة الكرم 
....زوجة• واناد ّ أنا.... 

أولاقبيلة..... أمير بوامطة وصلنى الذي حهلابكم عل وبتاء 
وابني•••••ل، تمح لا التي سة الحضور عن لكم اعتذر 

عني.نيابة أرملته 
زوجتهأحضر..... وزوجته؛ حدث؛؛ن.... ما لكم أحكي ثانيا"• 

بعيدالبيته ور"؛ع باليت، وتركها اللحفلة نفس ل محلي ولر بالبيت كا 
البنتأحثرتني لنا حضوره وهبل الئاف، اليوم صباح إلينا وحضر عنا، 
أروجدت وهناك للمتوصف فأحذتها ثدييا، ضريا ضر؟؛ا يأته 

هلمت،حضرت وعندما العين، من بالقرب الأيسر يالخد وأذى الضرب 
ررهيفقال،: عياللثج؟ وأم يروحتك، الشنح القمل هذا تفعل لماذا له: 

ثلاثؤلمالق، ثم طالق ثم طالق تراها أمامي؛ هال، ثم وطلقتهار؛، )حيلة( 
شهيد.أهول، ما عل واف متخالفان. طلقات 

حرمتؤإذا حلت، حيت، إذا شخ يا ذمتك ل ذمتي من وتراها 
عليكموالسلام ه. رسوله وسنة اف بكتاب تحكمون وأنتم حرمتا، 

وركاته.اف ورحمة 



٣٥٥

الرحيمالرحمن الله بم 

الظهرمعي صلوا ثالث رجل ومعها الزوجة واحو الزوج حضر 
فراجعهالزوجها، بحلها وأحرنمم ه ١ ٤ ٠ خ/٨ / ١ ١ الثلاثاء يوم 

اليوم.ذلك بشهادتنا 

أوثو أ•؛ 



الفقهفتاوى  ٣٥٦

ويسنسني حصل اش~ث ~رحم4 الشخ فضيلة سئل 
أواسمها أمم وب طالق؛؛ ررإنك ت بقول فتطقت تفاهم سوء زوجتي 

لروإن الواحد! ويالخروق فقال الشيح فسألت طالق؛؛ ررأنت أقول؛ 
وليسالطلاق، يع فلا طالق أنت قلت! أو باسمها، لفظت، فقط تكن 

المرضغاية ق مريصا كشت، الثانية المرة وق الها<، ثاء إن قيء عليلث، 
طالق،طالق، ر١أنت، فقالت،: وبينها بيتي حلاف وحديث، القراش، وعل 

وتراصيتاالشماء، بعدم عل تدعوا لأما عصبية؛ حال ق وأنا طالق؛، 
إلفدهيح، أمري، من جمرة و وأصبحت بدف، أقربماوصح ام واكني 

إلفدهبت، عندي، حل لك يوجد لا ل: فقال فسألته منا قريب شخ 
حديداعقدا وأعقد حتىآق معالث، أهي ^_،، ق حؤج لا وقال؛ شخآحر 

الحديدالعقد كيفية علمني ولكن عنى، بعيدة ص فقالت،؛ وبيتها؟ بيتلثؤ 

حديداعقدا فعقد آحر وشخص القرية بإمام وجشتا أهل إل فرجمتا 
وصرناحديد، ممد بها فاتصل، لدلل، هلي اطممن حأى وبتها، بئى 

أظنكتح، الطلاق قيل أنتي وأحيهللث، أشهر، ثلاثة مدة الحال هدم عل 
طالقات،،ثلات، الأول المرة ق الإنسان يقول أن هو الثلأُث، الظدق بان 
قالأن وأنا ثلاُثج، أيصا الثالثة المرة وق طالقات،، ثلايث، الثانية المرة وق 

أفعل؟أن عل وماذا هده قضيتي ق الحكم فا أمري، من حثرة 





الفقهفتاوى  ٣٥٨

ل؛زوجتك بأن الأول المسألة و أفتاك من فتوى فذكون هذا وعل 
صحيحة.غير فتوى تطلمق 

شديداغضتا فأغضيته مريقا كان أنه ذكر فقد اكانية الحادثة وأما 

يسأله،شخ إل ذهب ثم طالق( طالق. طالق. )أنب بقوله! نطق حتى 
.إلخ.٠ عقد. من لأبد وأنه حكم؛بينونتها، الشيح فتوى وظاهر 

الغضب،كان إذا الحادثة؛ هده حواب، ق نقول فإننا حال! كل وعل 

كانلو حتى يل يقع، لا طلاقه فان يقول ما يدرى لا يحسثح ثدييا 
يمغأن يستطع لا حتى وحمله أرغمه الغضثإ لكن يقول، ما يعي 

وذللث،الصحيح؛ القول عل طلاقه، يير لا فإنه بالطلاق فقال غضبه 
هداولأن ،٠ إغلأق،ار ق طلأى ررلأ والسلام! الصلاة عليه النثير لقول 
الزوجة.غر أحد من الخارجي الإكراه فيشبه ياطتي نمي إكراه 

ولكنيقع، العللاق فإن الحد هدا إل يصل لا الغضي، كان إذا أما 
اكلأيث،ينو ولر طالق( طالق، طالق، )أنت، قال! إذا واحالة يقع الطلاق 

الله.رحمه أحمد الإمام مل.هب، من المشهور عل حتى واحدة، يخ فإنه 

قباب الطلاق/ كتاب داود/ وأبو (، ٢٦٢٦برقم)• / rvAافد"؛؛/ي أحمد رواء 
الكرْطلاق باب اسلق/ كتاب ض! وابن (، ٢١٩٢برقم)-غلط/ عل الخلاق 

•٢(.٤٦برقم)وانّبى/ 



٣٥٩مماباو1للأة 

فإنهالثلاث نوى محنالق( ءلالق، طالق، )أنت ت بقوله نوى إذا وأما 
افه.رحمه أحمد الإمام مذهب ق أيصا الشهور عل ثلاثا العللاق يقع 

حتىألفاظه بتكرار الثلاث العللاق يقع لا أنه عندي! والراجح 
الهللاقرركان عنهإ! الله رصي عباس ابن حديث لعموم ذلك؛ نوى لو 

طلاقعمر خلافة من ومتثن بكر أب وعهد ه الني عهد عل 
^٠٠فقد طاJقة عقب طالقة طلق إذا الإنسان ولأن ا. ل واحدة،، الثلاث 

ءثلمئىأؤآء ئئتثِ ^١ آلو ر؛ؤكآما تعال؛ افه قال وقد العدة، نمر 
لمث:آكلأل

الإنسانطلق لو قالوا؛ الخإء أن العدة نمر طلق كونه ووجه 
فإماثانية ا طلقهمربتن حاصت أن بحد ثم واحدة طلقة زوجته 

الطلاقأن يعني وهدا الأول، العدة عل بني بل العدة، تستاف لا 
ه،لعد؛إ-رتن تحال؛ افه قال وقد لعدة، طلاقا يكن لر الثاف 

استئنافها.عليها وجب للعدة طلاقا كان ولو 

الهللاق،به يتكرر لا الهللاق ألفاظ تكرار أن هو؛ الراجح فالقول 
الذيوهو الأوه~ ~رحمه تيمية ابن الإسلام شخ احتتار هو القول وهذا 

برفم)أم\أل(.الثلاث/ طلاق باب الطلاق/ كتاب هيم/ )ل(رواْ 
ل.)أآ(مورةالطلأق،آية:



الفقعه1وى  ٣٦٠

فتكونهدا وعل عنهإ، الله رصي عباس ابن حديث ظاهر عليه يدل 

فانطالق( طالق، طالق، )أنت بقولك! طلقتها التي الزوجة هده 

فانباالعدة انتهاء بعد كانت ؤإن عقد، إل تحتاج لا فإما العدة ق كانت، 
الرجل،لهدا شخصتا جواب ليس قلته الذي ابواب هذا عقد، إل تحتاج 
بثيءأفتي أن أحب لا لأف الحادثة؛ هذه مثل عن علمي جواب ولكنه 

احتلمت~إذا للعامة تذبذب فيه محصل ذلك لأن قبل؛ أحد به أفتى 
وثلث،.وتردد الفتوى" 

والديلدي يوجد اللة~! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٤ _• 
اللهإلا بماعدمإ يقوم احد ضإ ولسن السن، ل ?٧^^^ وهما ووانمق، 

أعقدأن وأردُت، طؤيلة، مدة مند والدق طلق ئد والدي إن نم أنا، نم 
أنفأحشى دلك، رفضت والدق للأ،سفا ولكن والدق، عل لوالدي 
حعالت،ولو فيه، موجودا والدي كان إذا الين لحول والدق ترقص 

فهللعجزهما. بشه يقوم أن ئهم كل لريستطع بيتا ْنهإ واحد لكل 
يلامامن مكون بيت لدي يوجد ا حبسواحد يبتا ل ضمهإ محور 

حيرا؟افه وجراكم ذالث،، عل أرجوالإجابة غرفج، 
بعدمنه أجنبية صارت والدتك طلق لما والدك إن بقوله؛ فأجاب 



٣٦١ه1باثطلأة 

واحد،دسى ق يقلو-٦١ أن ولا إليها، يفلر أن له محل فلا عدما، انقضاء 
تنزلهإأن لك محل محلا هدا وعل لها، يرما ليس لأنه ما؛ افر يأن ولا 

بيتاكإن حيث بيتلث،، إل محمها أن للث، لكن منفردين، واحد يت بق 

علتحئهإ أن رأيت، محاذا بينهإ، الخلوة تحصل فلا وأولادك، أهلك، فيه 
أظهإ—ولا ايا ؤإن ولك،، لهإ خثر فهدا أولادك، ومع معلئ، يسكنا أن 

أهلكإل يتضا أن أنصحها والدي عليها، الضرر فان يائيان" 
الموفق.وافه لنفسك،، وأطمن لها أريح ذلك، فان و؛يتلأ،، 

ؤ،ي# ٠٠ءي 

ويم،يته حصل زؤج اطه~ت —رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ ١ ٤ سا 
محدالطلاق ورقة فكشج، طلاقها، ورقة منه محطاJت، حلافج، زوجته 

قويرم، تتزؤج، ز سسنوايثف يلأيث، مفي وبعد وثاهدين، القرية شيح 
يراجعها؟أن له يصح فهل إليها، الرجوع 

شرعي،جديد ؛ارقد إليها ير-بع أن له يصح نعم، بقوله• فأجاب 
الثالثة،هي كانت، فان الثالثة، هي إياها طلقها الخي الهللقة تكون أن إلا 

ؤألملمح،وتعال• تبارك افه لقول آخر؛ زوجا تنكح حتى له تحل لا قاما 
آردجا ثدلإ ■حئ بمد بى لث محل، ق ^؛؛١ لأيا ؤ محوله! إل مدافيا4 

.٢٣٠-٢٢٩الآظن:ا٣ررةاJقرة،



الفقهحاوي  ٣٦٢

ذمتكإل فترجع أهلك؛ إل الرحؤع ق راغبا السائل"" —أنبا كت فإذا 
إذاهذا أن واعلم الشرعي، العقد من إجراؤه محب ما بإجراء جديد من 

تكححتى للث، محل فلا الثالثة الطلقة كانت فإن الثالثة؛ اظلقة كن -ب 
وحينئذعدتبا وتنقفى أوالطلاق بموته ؤمارقها رغبة، كاح آخر زوجا 

نحولك•
٠٠٠

 Y_ رخمه الشخ فضيلة مثل ; ١ ٤— I—زوجتهطلق رجل اش
فهلأشهر، سبعة معها وجلس رجل تزوجها ثم طلقاُته، ئلامث، 

الأيل؟نحلازوحها 
كاحلا رغبة كاح الثاف الزوج تزوجها إذا بقوله• فأجاب 

للزوجحلتا عنها؛ أومالت، وطلقها، عنها، رغب ثم وجامعها، تحليل، 
منالئللاق يبتدئ أنه يعني ثلايث،، بهللاق الأول( للزوج وتعود الأول،، 
آوقمئجِءوموذ، ؤتثالفم مزياي وتعال! تبارك اش لقول، جديد؛ 

غ؛رْر؛نروجآ خؤأ خم( بمد يى لم محل، ْلأ ْلدثها ؤن ؤ قوله؛ إل رإ->صتنه 
الأولالزوج عل، أي محناه يناخ ؤء اكان( الزوج أي كلإآه 

طلاقعل وترجع ا، \شهر حذوئ يقثا ا0 ظنا يرائآءان ون والزوجة 

.٢٣-•٢٢٩الآظن:)١(ّورةاJقرة،



٣٦٣مم1بادطلأة 

الأول،الزوج ْن السابق الطلاق هدم الثاف الرواج أن بمي، ثلاث، 
تزوجهالكنه طالقات ثلاث إليه رجعت، أن يعد الأول للزوج فيكون 

آخربزوج تزوجتا ثم طالمتين زوجها طلقها إذا ما بخلاف جديد، من 
بزواجهالأول الزوج إل عادلتا ثم عنها، مائتا أو طلقها ثم وجامعها، 

طلقةإلا له يبقى لا أنه أي طلاقها، من يقي ما عل إليه ترجع فانيا منها 
غجره.زوجا تنكح حتى عليه حرمتا طلقها فان واحدة، 

نكاح—أعني الثانية الممالة ق الكاح أن بينهإت الفرق ووجه 
الثازغالزوج نكاح بخلافج شيئا يوثر ب الثاذية~ المسالة ق الثاف الزوج 

الهللاقفهدم الأول للزوج حلها وهو شيئا أثر فإنه الأول؛ لمسالة اق 
السائق.

زوجتهطلق رجل الله—؛ —رحمه الشخ فضلكة مثل I ١ س٣٤ 
أوأشهر أربعة مدة ليتزوجها آحر شخص ْع اتفهم، ثم طلقارت٠، ثلاث 
علندم الذي الأول زوجها ليزجمها يطلقها؛ ثم أشهر خمسة 

الأولا٠ا^ارجعها ثم ^^، حصل وقد امزجاعها، ق ورغم—، طلائها، 
إذاالحكم وما باطل؟ أم صحيح النكاح هدا فهل جديد، يعقد فعلا 

حملت،؟



هن1وىالص ٣٦٤

الحرمةالحيل من بالله" "والعياذ هدا ت يقوله افه" رخمه — فأحابت 
امتحليل أن ومعلوم اطه، حرم ا متحليل إل الإنسان ا -بميتوصل التي 
ورسولهتعال فه محادعة لأنه شدة؛ إلا الأمر يريد لا بالحيل اطه حرم 

ثمشيئا عليك افه محرم أن الحرية من فان اطه بحكم واستهزاء 
يحلموتعال سحاته اطه إن الثيء، هذا إل تتوصل حتى وتدور تلف 

حداعكأعليه يلتبى ولن الصاسور، نحمي وما الأعين حائنة 
لحنوقد محرمة، الأمر هدا عل المواءلاة أن القضية هده وحكم 

واطل•حرام ايحلل ونكاح • ^١٢والمحلل المحلل و0 المي 
بعقدإليها الأول الزوج رجؤع فيكون الأول للزوج محل لا و:ال"ا 

وأنعنها، يتخل أن الأن الأول الزوج عل والواجب، له، تحل لا باطل 
الكاح،صح إذا إلا يقع لا الطلاق لأن طلاق؛ فراق لا يفارقها 

إذله، تحل لا الأن حتى لأتبما مباية؛ فراق لكه صحيح غر والمكاح 
نكاحوهو مقصود، غر نكاح التحليل به وقع الذي النكاح هذا إن 

الهداية.المسالمين ولإخواننا لما اطه ال وناطه، بأحكام تلاعب 
ءإةه  ٦٠

(،١١٢برقم)'له/ وايحلل المحل ل جاء ما باب التكاح/ أبواب الترمذي/ رواه 
(.٣٤١٦^)امملقةلأاوئبساسم/ إحلال باب ئابسق/ والماتي/ 



٣٦٥مماuاثطلأة 

البينونة، juالفرق عن اف—I —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ٤ س1 
والصغرى؟الكثرى 

تحلالتي هي الصغرى البينونة أن بينها! الفرق بقوله! فأجاب 
جديد.بعقد لزوجها 

طلقهالو لكن روج، بعد إلا له تحل لا التي فهي؛ الكثرى وأما 
ثمؤللقة مرات! ثلاث طالئها ولو صغرى، بينونة فهد0 عوض عل 

انتهتمواء كرى، بينونة فهدم ء؛للقة ثم راجع، ثم ؤللقة ثم راجع، 
زوج.بعد إلا عاليها له رجعة فلا تنته، ب أم الحدة 

سواءعقد، بعد يتزوجها أن فيمكن الصغرى البينونة ق أما 
بعقد،إلا يتزوجها لا عدما ل كانت ؤإن حتى تنته، ل؛ أم العدة انتهت 

إلايراجع أن يمكن فلا واحد درهم عل ولو عوض عل طلق فلو 
أنهوتحرف طلقني( فلأن )يا لزوجها! المرأة قالت، لو ولهدا بعقد، 

فقثررجل )أنت، فقالت! يراجع؛ أن طلق إن نحشى لكن سيطالق، 
فالأنريال( مائة عل )طلقتك، فقال! ريال( مائة عل طلقني ومحتاج، 

كانلأنه وول؛ ومهر ورصاها جديد بحقد إلا يراجعها؛ أن يقدر لا 
عوض.عل طلامحا 

ءوه ه 









٣٦٩ه1باثذصار 

لزوجتهالريج قال إذا الله"• "رخمه الشخ فضيلة مثل ت ١ ٤ سه 
الحكم؟فإ أختي® أو كأمي ارجعلتك 

الإكرامق وأخته لكمه أنيا القول ذا  ٠٢أراد إن بقوله' فأجاب 
بأس.فلا والاحترام 
تعالافه فإن محونا لا حرام فهدا التحريم ق وأخته كأمه أراد ؤإن 

آوإلا محتقن إن محي ئئ دث1>هرتا تن بملتينِء ؤٌِ قال: 
أنموعمرهر١،.آلموو ين نمء لموزن وإنأم دأدد4ث 

إليرجع أن أراد ؤإذا الكلام، هدا من افه إل يتوب أن فعليه 
فيعتقالكفارة، من عاليه الله أوجب با يقوم حتى يقرحا لا فإنه زوجته 

يمسها،أن قبل متتابعين شهرين صام محي لم فإن ذلل؛،، أمكن إن رقبة 
قتحال افه قال كإ مسكينا؛ ستين يهلعم فإنه الصيام يستطع إ فإن 

رمةهمز دازأ 0مدونل1تا أم يكيب ين يئهثمحن ؤمحأئ!بم، الجادلةث سورة 
محييِ ثن  ١٥١حير ساؤذ  ١٠٤نآثث هء مععلؤق دللآر أف ٥؛^! ين 

يثنءم متيغ ؤ ص أن:ct م بن ءص سامُ 
ءعداوللت؛تين أثو حدود وهإذك.> وننوِلهث ئاف .لتفي>وأ ، ٤١١,^ينكنأ 

ب

أ,ء:نم)آ(

.٢ آية! الجائلة، مررة ( ١ ) 
المجادلة،آيتان:)؟(سورة 



هن1وىاثفق4 ٣٧٠

الرحيمالرُص ايئه بم 
القهحفظه صالح ين محمل الشخ فضيلة 
يعد!أما ويركاته، افه ورحمة عليكم السلام 
الرجعيةمطلقته عل تلففله والضمن ,.. الدعو. من الإقرار مرفقه 

إثباتتم وقد زؤج(، يعد ولا زؤج، قيل لا تحرم، حلت ما )كل بقوله؛ 
حتىزوجته يراُثع 'آ/*ا/ها؛اهولم اُبتارخ المحكمة ل طلاقه 

انتهتووليها روجته و؛؛ن بيته دعوى حصلت وقد عدما، من حرجت 

لوليهامبلغ يقع يشرؤد لزوجته المقر يعود أن عل بينهم، بالصلح 
أحبرذللثج وأثناء عليه، اتفقوا ما الخ لها... مناسب لكن واستئجاره 

لأنهونثلئا إقراره؛ ق المذكورة العبارة من زوجته عل يه تلففل يإ المقر 
لالفتوى ق القر ولرغبة غبرها، أو كفارة اللففلة هده عل يترمبؤ قد 

 ٣vمنآمل لدا يالعرض، الأمر لتعلق ونفأنا تلك،، لفثله عل الأرت
العليلذكر مع أحكام من اللففل هدا عل يترتب فيإ الإفتاء فضيلتكم 

السالمين.بكم وينفع نحفظكم، وافه الفائدة. لعم لك، ذل 
بمحكمه.....القاصى 



٣٧١ممبااذص1ر 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.افه ورحمة اللام وعليكم 

تتعال لقوله يمتن؛ كفارة وفيه الحلال، تحريم باب من القول هذا 
هنجم علا وأك؛ آقك متبماث تش لك آئث لنل مآ محزم لم البن ؤكأ;ما 

بتنفرق ولا يمينا، التحريم افه فجعل ز محو نؤ وسآلئث هد 
الكريمة.الأية لعموم الراجح~؛ القول —عل وغرها الزوجة تحريم 

الصالحمحمل. كتبه 

في1لإ/م>ا/ا،اإاه

٠٠ه

الأيتازتاك>ريم، سورة ١



هن1وىاافقع ٣٧٢

زوجهاالرأة حرمت إذا اله~ت ~رحمه الشيح فضيلة مسل ١ ٤ ساُ 
الحكم؟فإ علها 

اليمين،حكم حكمه شمها عل زوجها اراة تحريم بقوله• فاجاب 
كفارةتكفر أن عاليها محب فانه التحريم، هدا بعد مكنته إذا أنيا وسنى 
أؤنيكممصاق ُبي، لك أئث لتل تآ محتم لر آلي؛ ؤكخآ تعال• لقوله يمتن؛ 

ّسحانه١^، فثن ،؛ بآر أنمام محلي نؤ آثث مءس ئد ٥" يم عئور وآدئ4 
مءسبقأ قال! ولهذا ^؛ ١١٠٠^حكم حكمه الله أحل ما تحريم أن وتعال 

افه،أحل ما تحريم عن نبمى أن بحد اليمثن كفارة ذكر تعال اض ولأن 
هم \ةه تل ثآ ين عع\ لا ء أق;ق >ثأ:ثا تعال: فقال 

يجتأئي هُ ٣  liهزأ.0 س محت لأ أشَ آث ثتدُتأ 
١^£!^ؤآ أسو أس بواحد،م لا تويثوث. هء أثد اثئ أس وأنموأ 
ألآبمس4لئثرلإ تا لإاحدً==فم وئى 

فتحريماليمثن، حكم حكمه الهليثات تحريم أن عل هدا فدل 
يمثن.كفارة عاليها محب الباب هذا من زوجها الرأة 

١~٢.)١(مورةالتحريم،الأيتازت 
.٨٩— ٨٧الاتل،0،آوات! محورة )٢( 



٣٧٣ممباوفص1ر 

تحريرأو كمومم أو مساكين عشرة إطعام هي• اليم؛ن وكفاره 
متتابعة.أيام ثلاثة فصيام محي إ فن رقبة، 

وجهتن؛عل يكون اكتن معثرة ؤإطعام 
ياكلوا.حتى إليه فيدعوهم عشاء أو غداء طعاما يصغ أن إما 

بجعلأن وتحس الرز~، من كيلوات -متة حثا يعطيهم أن ؤإما 
أعلم.واض الإطعام. بدلك ليتم لها؛ إداما يكون اللحم من شيئا معها 

٠٠٠

 U1_ داتمإتل تقول زوجتي اطه—! —رخمه الشخ فضيلة سئل ! ١
هداهل الدنيا((، ل ئ ثيء وكل أبير، وأنت أحي، وأنت، زوجي، ر>أوت، 

لا؟أم الكلأممحرمنىضا 
لأنعليكه؛ محرمها لا منها الكلام هدا الحواب بقولهت فأجاب 

قعندي أنت معناه! ذلك.، أشيه وما وأحي®، أي ررأنت محولها! معنى 
التحريمل تحعلك أن تريد وليست، وأحي، أي بمنزلة والرعاية الكرامة 
تحرملا فانلئ، ذللث، أرادت أما فرض لو أنه عل وأبيها؛ أحيها بمنزلة 
مناكون ؤإنإ لأزواجهن، النساء من اكون لا الفلهار لأن عليها؛ 

لأزواجهن.الرحال 



ح1وىادص ٣٧٤

كظهرعئ ارأنت؛ له! قالتا بأن زوجها من الرأة ظاهرت، إذا ولهذا 
ولكنظهاوا، يكون لا ذلك، فان ذلكؤ؛ أشبه ما أو أحي« أوكظهر أبيي، 

بكفارةإلا نفسها من تمكنه أن لها محل لا أنه بمعنى اليمين، حكم حكمه 
دفعتهاشاءت ؤإن تمع، ي أن قبل الكفارة دفعت، شاءت فان اليم؛ن، 

عتق،أو كسوتم، أو مساك؛ن، عثرة إطعام اليمين! وكفارة ذلك،، بعد 
متتنابعة.أيام ثلاثة فصيام محي لر فان 

هه ه 

أنللرجل بجون هل اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل ! ١ _A؛ 
أمى،ا؟أورريا فقط الحبة بقصد أخ؛ياا اريا لزوجته! يقول 

وماأميُا ورريا أحنى<ُُ رريا لها* يقول أن بجور نعم، بقوله• فاجاتإ 
بعضكان ؤإن والمحبة، المودة توجب التي المات من ذلك، أشبه 
ولكنالعبارات، هذه بمثل زوجته الرجل يجاؤلب أن كره العلم أهل 

?،ذميّو إ الرجل وهذا باليات، الأععإل لأن وذلك، للكرامة؛ وجه لا 
إليهايتودد أن أراد ؤإنإ والحرمئة، التحريم ق كاجته أما الكالئات 
كانمواء الزوجذن، بذن للمودة محبا يكون ثيء وكل إليها، ويتحسس، 

مْللوب•أمر فإنه الزوجة من أو الزوج من 
ءوءإ؛- ؛؛:- 



٣٧٥مم1باولصاد 

لروحها!قالت امرأة افه—؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ ٤ س٩ 
القول؟بمالإضللكوا«؛ماغبضس أوأحي »أ;تعئكأبي 

أوأي كفلهر عئ ررأنت لزوجها؛ المرأة قالت إذا بقوله؛ فأجاب 
الزوجمن يكون الظهار لأن بفلهار؛ ليس فهذا عمي'؛ أو أحي 

تهللقلا فالمرأة للزوجة، الزوج من يكون العللاق أن كإ للزوجة، 
لتابمودوث لإ مبيم بن يئهئؤن تعال؛ افه قال إحللأيا الرجل 

ولسسالإناث.الذكور، فالظهارسالأزواج قالوأهم، 
منالرجل يستبيح ما منها الزوج وامساح هذا قالت، إذا ولكن 

كفارةعليها أو الفلهار كفارة عليها فهل امرأته، 

الظهار,كفارة عليها أن العلمإء؛ بعض يرى 

._؛j، كفارة عليها أن آخرون؛ ويرى 

أبي«كفلهر عل ررأنت ا؛ لزوجهقالت امرأة إن السائل؛ قال وهنا 
زوجهاولكن نكاحه، عليها محرم من نحوه أو ص'؛ أو أحي رركظهر أو 
منهايستبيح ما منها فاستباح إليه أمرها لأن منها؛ يمتنع أن يمكن لا 

فنقولالفلهار، كفارة يلزمها الأول الرأي عل نقول؛ امرأته؛ من الرجل 
متتا؛*٠^،شهرين صومي فنقول؛ أجد، لا قالت،؛ فإذا رقبة، أعتقي لها؛ 

الآة:؛.)ا(مورةالجادلة،



د1وىاوفقٌ ٣٧٦

مسكيط.متين أطعمي نقول! أّتطيع، لا قالت! فإذا 
يلزمهالا فنقول! يمين كفارة عليها يقول الذي الثاف القول عل أما 

فصيامنحد إ فإن رقيه؛ تحرير أو كسوتهم، أو اكين، معشرة إطعام إلا 
كفارةيلزمها لا أنها يعني الصحيح، هو القول وهذا متتابعة، أيام ثلاثة 

منظهار لا أنه نقول دمنا ما لأننا يمين؛ كفارة ا تلزمهؤإنإ الفلهار، 
عليهاوحينئذ بفلهار، ليس وهو ار الفلهبمقتضى نلزمها فكيف المرأة، 
اليمين.كفارة 

هث؛ي ءو 

وقدمتزوحة، فتاة الله—! رحمه — الشيح فضيلة مثل \ ه * س 
مثلابنك زوجهاث لأم فقالت، زوجها، أهل وب؛ز، بينها مشاكل حصلت، 

عنامتنعت وقد أحوها، نحرم كإ عليها تحريمه ذلك من تقصد أحي، 
منصدر إذا القول هذا مثل ق الحكم فإ هذا، الكلام دسج< زوجها 
المرأة؟

سيذاتنعلق أن لها نحل لا أنه القول هذا ق الحكم بقوله! فأجاب 
كذبفهو عليها، اطه حرمه بمن لها افه أحله من ثبهتا لأنها الهلق؛ 
كفارةتتكفر أن يلزمها لا أنه —أي الفلهار حكم له ليس ولكنه وزور، 

يثهئينؤو؛لن قال! حيث بالرجال الغلهار حصى تعال اش لأن ظهار-؛ 



٣٧٧مم1بارههار 

ا.د\ؤأهل بممدؤنث أم متيم بن 
وكفارة،، jwjكفارة يلزمها لزوجها قالته إذا للمرأة بة بالنلكنه 

محيلر ومن رقبة؛ نحرير أو كسوتهم، أو مساكين، عشرة إطعام اليمين 
المساكينإطعام والإطعامت متتابعة، الأيام وتكون أيام، ثلاثة فصيام 
إليهويدعوهم عشاء، أو غداء يصغ أن قاما وجهين! عل يكون 

بلادهمق الناس يهلعم ا مأومهل س إليهم يدفع أن ؤإما فيأكلون، 
يؤلمهلحم معه يكون أن والأول العشرة، لحمع كيلوايتإ تة م مقدار 

ويكمل•الإطعام يتم حتى 
ءأ؛•و ءه 

يمينعئ رمى زوجي اش-ت -رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ ٥ 
ورجعناصب وحصل وأخى،<، كأمي عئ محرمة ررأنت، وهال،؛ الهللاق، 
أنعليه أص وحكم الماع، الشهر ق حاملا وكنت، ثانية، مرة لبعضنا 

لزوجيلشهرين، وصمتإ الأن وأنا الوضع، ئل ممح، ئلامح، بملعم 
الأن،حش يطعم ولن مكينا ثلامح، يطعم أن نيته ول صمة، ظروفه 

مشكورين.يدللث، أفيدوي 
طلامحاليس عليك زوجك أطلقه الذي اللفقل هدا بقوله؛ فأجاب 

الآة:مآ.الجائلة، مورة 



فت1وىاتذقع ٣٧٨

كإار والظهوأختي،١؛ لكمي عئ محرمة ررأنت ال! قلأنه ظهار؛ لكنه 
اللهإل بوب أن زوجك فعل وزور، القول من منكر وجل عر الله وصفه 

وقدبه، الله أمره ما يفعل حتى يستمتع أن له محل ولا منه، وغ تما 
ن*تيمثن يظتهثمحن وآك ؤ ار! الظهارة كفق وتعال بحانه افه ال ف

لماؤأثة ؤت0لو>ؤكح1 ألآؤ مثآثأ 1ن ثؤ، من رمت ممر ئارأ نا يمدؤث لإ 
ئنس.آتا أن من من ثتن1تيرن ثلمنيي دصأام محي ؤ ئش ه سلو0 

بكويستمتع يقربك أن له محل فلا ا، بكنا ثن ومثيع؛نلعام 
حتىذلك من تمكنيه أن أنت ك محل ولا به، الله أمره ما يفعل حتى 
به.الله أمره ما يفعل 

وليس-خطأ مسكينا،؛ ثلاؤن يطعم أن عليه ®إن له! أهللثح وقول 
فانرقية، عتق عليه! الواجس، أن عل تدل الكريمة الأية فان بصوايسخ، 

مسكينا؛سجن فاطحام يستطع لمر فان متتابعين، شهرين فصيام ل حمر 
وصيامالرق، من ومحرره المملوك العبد يعتق أن معناه! الرقبة وعتق 

يومابينها يمطر لا لكملتن شهرين يصوم أن معناه  ٧٣متاشهرين 
زالإذا فانه سفر، أو كمرض شرعي عدر هناك يكون أن إلا واحدا، 

فلهمساكينا 'ست؛ن إطعام وأما وأتمه، صيامه من مضى ما عل بني العير 

الآظن:آ،فسورةالجالأ،



٣٧٩القمار كتاب 

يأكلوا،حتى المساكن هؤلاء إليه يدعو طعاما يصنع أن فإما كيفيتان! 
منمد واحد لكل الناس، يطعمه مما نحوه أو ررا عليهم يونع أن ؤإما 
غجره.من صيع ، ونصفونحو0، البر 

ءوء؛ي  ٠٣

لزوجته!قال رجل عن الأإه~! ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١  ٥٦س
تلزمهفهل الأحيرة، الطلقة طلقها ذللث، يعد ثم أمي*، كظهر عئ ررأنت 
الفلهار؟كفارة 

لأنعاد؛ ما لأنه ظهار كفارة عليه وليس منه، تبثن بقوله؛ فأجايب، 
الحعإع.يعني؛ ، ^١^^ ١٥ي■وبونل٠-ا تعال؛ قوله 

ءٌمم 

زوجتههدد رجل اله~؛ ~رحمص الشخ فضيلة مثل ؛ ١ س'*اه 
إلذمت( إن أمي مثل ارأنت، لها! وقال الأماكن، أحد إل الذهاب( بعدم 
فإذاالمكان، ذلك( إل ذمتج أنها ذلك، بعد وعلم ومافر المكان،،، ذلك 

يلزمه؟

أوجهأن أحمس، السؤال هذا عل أجيمتإ أن قبل بقوله؛ فأجاب 
يعصىإن حيمث، الأحمق، التصرف( هدا من لمين الملإخوان؛ النصيحة 

الآة;آالجائلة، سورة )١( 



٣٨٠ Aهإرىالفق

.(oJSأذشيئا يفعل أن أراد أو ثيء، من زوجته يمنع أن أراد إذا الناس 
أوالتحريم أو الهللاق صيغة يستعملون ذهبوا نفيه؛ يؤكد أن أو 

منكربأنه تعال الله وصفه فالفلهار منهم؛ ينبغي لا أمر وهذا الظهار، 
نزهZ وكأجا للنبي تعال افه قال والتحريم وزور، 

عموئز>بمهلا/زآثث أرمحك ثنبماق تش تك 
حالماكان ررمن والسلام! الصلاة عله النبي فيه قال واليم؛ن 

يقعكيفا بل المسلم؟ من يكون فكيمر ا. ر  ١٠ليصمت، أو بافه فليحلف 
أهلأعتاب، يتتبع وذهب ندم فعله إذا الذي التصرف، هذا مثل منه 

أنهذا كلامي سْع من لكل فنصيحتي لذللمثج، حلا محي لعله العلم 
الغضبعند نفسه _iLJ؛v قويا شجاعا يكون وأن ه نفق الله يتقي 
سلي،.تصرها يتصرف، أن يمكن حتى 

بقوله!قصد قد الرجل كان فإذا السؤال هذا عل الخواب أما 
مذلاهر،أنه فلاشلثط الصيغة مذه تحريمها قصد أمي*' مثل عئ ررأنت 

ؤوأؤ-ئقوله! ق به له افه أمر ما يفعل حتى يقرحا أن له يجوز لا وأنه 
أ4ؤمثاث\ ق ثل تن رمه همر هازأ يمدوزه لإ مي ثن ئمحن 

.١ الأية; الطلاق، محورة )١( 
(،٦٦٤٦)يرقم بآبائكم/ نحلفوا لا باب والنذور/ الأبجان كتاب الخاوي/ رواْ )٢( 

)٣(.( ١٦٤٦؛رقم)تعال/ اش بغم الخلف عن الهي باب الأبجان/ كتاب لم/ وم



٣٨١

ثثتاسآن٣^^!< صيام محي ؤ ثن ه ساؤذ ينا نألله هء رعتلؤث 
أفيحك.لتفينزأ منكنا ستن  ٢١٠^،-بتّقع ؤ همش أ0 مفي، بن 

التيارة انأكفبيذْ يكفر أن زوجته يجامع أن قبل عليه فيجب 
الفعلهدا من الزوجة مغ ُه قصد قد كان إذا وأما وجل، عز الله ذكرها 
حكمحكمه يمينا يكون هذا فان نحريمها يقصد ول؛ عنه يجاها الذي 

بالكفارة.وينحل يمن كفارة يكفر اليمن 

 t• .ءإ؛

الظهارلكفاره هل —ث افه —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٥ 
الزوجة؟تفعل فإذا يكفر إ ؤإذا حلاله؟ يكفر أن يلزمه معن ونت، 

تهلالبهأن الحق فلها زوجته من الإنسان ءلاهر إذا بقوله! فأجاب 
الحاكم.إل مرجعهإ فان الامتنيع عل أصر فان الخاصة بحقوقها 

هه أو 

ورةس' 



ح1ؤىاوهة4 ٣٨٢

امرأةتزؤج رحل اله~ت —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ سهه 
عندللعلاج المرأة ذهبت السنة وبعد تنجب، ب كاملة نة ّقرابة وبقيت 
العلاجبأخذ وأوصت الهرمونات، ز صعما فيها أن فأمحرما حلييية، 

الهليييةأوصت المراجعة أثناء الأمحر الأّسهمع ول أمابح ثلاثة لمدة 
الرؤجقال للمنزل عودتيا وبعد أّبوع لمدة أهله عن يمتغ أن الرؤج 

لجامعها ثم الأمسوع<،، هدا ل أمي كظهر عئ راأنتا مازحا! لزوجته 
الأنوالزوجة حامل، المرأة أن ين فترة وبعد أوالساع، السادس اليوم 

ومرةفاالحكموس؟
هداأمي كظهر عل أنت يقوله! أراد أنه الظاهر بقوله! فأجاب 

ْعولكن المدة، هده يهرحا لا أنه أي الهلبيبة قالته ما تأكيد الأبؤع 
لموئزلقال! تعال افه لأن التعبير؛ هدا ق أحطأ هو ذلك 

عليهمحب وحينئد ،. عءوئهر ثنمو آقث وإث ووو>\ آلمول ين ححظآ 
ذكروقد ه، ينفهو قيده كا كاملا أسبوعا مدة المرأة هده يتجنب 
زوجتهمحرم أنه بمعنى مع؛ن وقت ل موقئا يصح الظهار أن العلمإء 

حلالا.له صارت المدة هزا انتهت فإذا المدة هدم 

إليهيرحع فهتا أوالساع السادس اليوم ل زوجته جامع كونه وأما 
.٢ ت آية الجائلة، سورة ( ١ ) 



٣٨٣ه1باص 

الأسبؤعأيام من بقي ما بقية بالأمبؤع أراد يكون قد بالأمبؤع أراد ماذا 
فإذاأيام سبعة فهو كاملا الأمبؤع أراد إذا وأما أيام، ستة من فيكون 

أمهكظهر وجعلها ه نفعل حرمها حال ق وطئها قد صار كيلك كان 
الكفارة.فتلزمه 

٠٠٠

منهطلمت رجل ارله~• ~رحمه الشيخ فضيلة مسل ساُها؛ 
طالقارأنت وقال! منها، فغضب عليه وأصرت فرفضن، الطلاق زوجته 

الأقارب،بعض بينها فأصلح والآحر٥أ،، الدنيا ق كامي عئ وحرمت 
الهللاق؟وقع وهل ؤلهار؟ كفارة عليه فهل إليها، فر"أع لهونادم، 

سديد،غضب هو هل الغضّت، عن أل نأولا! بقوله! فأجاب 
لاغتايعتبمر الكلام هدا فان كيلك، كان فان تقول؟ ما تدرى لا بحيث 

يدرىلا حد إل يصل الذي الغضبان لأن الغلهار؛ ولا العللاق يعم فلا 
بحسن،ذلك<، دون الغفب، كان إذا أما سيئا، كلامه يعم لا يقول ما 

والفلهارالئللاق ، UJlpوقع قد فإنه نفك، فتملك، قلت، ما تتصور 
لقولهالفلهار؛ هو بأمه زوجته الرجل وتشبيه بامكؤ، ثبهتها لأنلث، أيصا؛ 
تعال:وقال آلإف إلا أكلاهم أكبمهن.إن هرى ^ما تعال؛ 

١.الأية: الجائلة، ورة س١ 



الفقعد1ؤى  ٣٨٤

الأنعليك فيجب نثن دْكهرمحتي أؤى جمل ق، 
رقيةفتعتق به اض أمرك ما تفعل حتى تطأها لا أن تعيدها! أن أردت إن 
ل؛فان تباشرها، أن قبل من شهرين فتحوم ؤإلأ وحدت، إن 

ماإل تضاف واحدة طلقة عليه ويكون مساكينا، متثن فإطعام تستطع 
طلقها.قد كان إن القنللاق من سبقها 

يعل،إلا ترجع فلا منه، بائنا فتعتبمر الأ-محرة الهللقة كانت، إن وأما 
الثاف،الزوج فارقها ثم صحيحا، ناكاحا بروج تزوجت فإذا زوج 

يكمر.فلايقر-ااحتى للنكاح سرحعهاوأرادأن 

لالشرعي الحكم ما الله—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ سلأه 
غضبحال ل ذلك وكان واحدة، يمغ، ل باكلأت زوجته طلق رجل 

والدها،ست، ؤ ذلك، وكان مثل حراما رركوف لها؛ فقال شديد، 

أوطلاق حذا يقع فهل المس، تمع ولم زوجها بيتا j، والزوجة 
ماذا؟أم ظهار 

الملمينإخواننا ننصح الموال عل الإجابة قبل بقوله؛ فأجاب 
هوهدا أْى،ار ظهر مثل حراما رركول المحرمة! العبارات هده مثل عن 

٢.الأة: الأحزاب، ّورة 



٣٨٥مم1باص 

بملتهئونؤآإتج1 تعال؛ فقال وزور، القول من منكر أنه عنه افه ذكر ما 
وإغ1مولديهم آمح، إلا أكهنثهم إن أبجه ثُى ما متيهر تن منم 

أمموعمور4رو\ثظ ئئأ ٢^، تن مهئثل ثمورن 
مافعل إذا إلا زوجته يأق أن له محل لا الرحل هذا فإن هدا وعل 

مشر ٧١٥يمدؤن,ل1ا أم نهمم بمن يظنهثؤن ت قوله ق به الله أمره 
ؤثن ه -صر سلؤذ ^١ ؤأيثة ؤة0لووكح1 يقاثا أن ٥^ تن رمؤ 
سشنمقوءنلثام ؤ تن بمتآتآ أن م بن ثتتاميرن ثيى صام نجد 

عدابأثؤ -ئدود نيلذكن ووضوه^ أش لأهميزأ يخلى يتكنأ 
آ,ءك)أ(

المنكرهذا من تعال افه إل تتوب أن ، UJLpالأخ~ ~أتأا قانت 
حتىودواعيه زوجتك تقرب لا أن وعلميك قلته، الذي والزور 

يه.اممه أمرك ما تفحل 

محتمللا صريح ظهار لأنه حذا؛ الطلاق يقع لا فإنه الطلاق أما 
اكاويل•

واحدة.يمثن ل بالثلأيث، طالقها إنه اوساولت قول وأما 

الآة;آ.الجائلة، سورة )١( 
الأتان:الجائلة، سورة )٢( 



هت1وىالهقع ٣٨٦

صورةلتا يسين إ واحد0،ا يمتن ق بالثلاث ارؤللمها كلمة ت فنقول 
شرحل؟أوبغير بشرط ■عليها الْللاق هوأوقر هل ندري فلا قال، ما 

الطلاق.يع فانه ثلامحا؛، طالق ررأنت قال! كأن شرط بغير كان فان 
طالقفزوجتي كذا فعلت ررإن ت يقول أن مثل بشرط كان ؤإن 

هزافان أشهه وما ثلأئا« طالق قانت كدا أنت فعلت ررإن أو ثلأئا« 
وليسوالتح_اوير، الغ بذلك محصيه كان إذا اليمتن حكم حكمه 
فإننامنه ونعر الذي صورة لنا يذكر لم دام ما والرحل الطلاق، محصيه 

عنه.سمال ما عل نجيب أن يمكننا لا 
هه ه 

امرأةعل رجل عقد ادله~• رحمه الشخ فضيلة سئل ١ سخه 
أميمثل، عئ محرمة أرهم، قال• بجنها حلاف ولموء :يا، يدخل ولي 

ماحوؤين؟القضية هذه ز الحل فإ الخلاف، سوء فذم، وأخنى*ا 
لكنفه—، —والحمد سهل القضية هذه ق الحل بقوله• فأجاب، 

أحلشبه حيث وزور، منكر قول الرجل هذا قاله الذي القول هذا 
محاقنؤ تعال• لقوله ظهارا؛ يمي وهذا عليه، النساء بأحرم له النساء 
ظبمليون ؤآل;بم ولقوله: ،، دازأه١١لنا بمبدوف م نهمم ثن يأ4 
الآ؛ة:ّا.الجائلة، )ا(ّورة 



٣٨٧ممباص 

يمولونوإّئم ولديهم ألإل إلا محثهم إذ أشهر محي ما نمهر ثن 

الرحل!هدا عل فالواجب 

الزور.النكر القول هدا من الله إل يتوب أن أولا! 

إنرقبة فيعتق به الله أمره ما يفعل حتى زوجته يمس لا أن ويانيا• 
متتنأطعم يستطع لمآ فان متتابعين، شهرين صام محل ب ؤإن وجد، 

زوجته.يمس أن له أحل الكفّارة هده أدى فإذا مسكيسا، 

أنثل ؤ*0 تعال؛ لقوله زوجته؛ بمس أن له محل فلا ؤإلأ 
الإطعام،ق هدا يدكر إ بحانه افه وكون والصيام، العتق ل ا مثاقاهر 

أمهلالإطعام أن العلوم محن لأنه الإطعام؛ قبل ال،امة تحوز أنه يحني لا 
الصيام.من وأسهل العتق من 

فمنعهيصموم أن وقبل يعتق أن قبل العامة من الإنسان مغ فإذا 
النبيأن الحديث ق جاء ولذا أول؛ بابا من يطعم أن قبل المعامة من 
،٠اش«ل أمرك ما تفعل حتى مربيا ررلأ ال؛ ق. 

آية:؛.الجائلة، سورة )١( 
الآية:*آ.المجادلة، )آ(مورة 

يكفر/أن ئبل يواغ الذلامر ق جاء ما باب واللعان/ الطلاق أبواب الترمذي/ رواه )٣( 
(.٣٤٥٧برقم)بابالظهار/ ئاباظلأق/ (،J_/ ١١٩٩برقم)



هن1وىالهمع ٣٨٨

نفهمغ أراد زؤج اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل I ١ س؟ه 
فقال;عاد، ولكه الذنب، أفعل لا وافه فقال.' ذنب ق الوقهمع من 

الذنبرهذا ؤ، فوقع أمي٠٠ كظهر عئ هروجتي العمل هذا إل ررلوعدت 
فإذاطرمه؟

ثانتا.وظاهر أولا حلف ذكرأنه الرجل هذا بقوله• فأجاب 
فلومقصوده، لإدراك سببا لكان اطه® ثاء ررإن قالث فلو حلفه أما 

حلفما إدراك ق مببا هذا يكون ربإ إليه® أعود لا ثاء إن راواطه قال! 
لكلوالذي حنث، ولهذا اطه®؛ شاء ررإن يقل• ل؛ لكنه عليه 

ررإنقال! إذا لأنه اطه®؛ ثاء ررإن يقول! أن حازما— كان ~ولو حالم، 
فاJدتين!، UJJbاصتفاد اطه® شاء 

عليه.حلف ما فعل عل الإعانة الأول! الفائدة 
ودليلكفارة، عليه يكن لمآ يفعل ولآ لوحنث، أنه اكانية؛ والفائدة 

أنبياءأحد —وهو اللام عليه مليإن أن الجوية! السنة ق ثستا ما ذللئ، 
عليهلوف أن يوم ذات حلف، والمللث،— البوة اطه آتاه إسرائيل بني، 

ولدامنهن واحدة كل تلد امرأة—، تعن يجامع ~أى امرأة تسعن، 
يقللمر السلام عليه لكه اطه، شاء إن قل! له فقيل اطه، مسل 3، يقاتل 

قامرأة تسعيح، فجامع والعزيمة، الحرم من نفه 3، ما عل اعتعادا 



٣٨٩

لكملا؛إنايا لا إنسان شق ولدت واحدة، إلا منهن تلد ولر الليلة تلك 
لخاجته((رُدرثا اش(،لمبمثولكن شاء قالالميه:»لوقال:)إن 

إلتعود لئلا نحلف أن أردت حين أنلثح لو الأخ! لهذا نقول ولهذا 
ل؛لكن تريد ما لإدراك سبتا هذا لكان اش« شاء ارإن قلت! المعصية هذه 

أوالكن، معشرة إطعام وهي اليم؛ن كفارة حينئذ فعليلث، محصل؛ 
متتابعة.أيام ثلاثة فصيام نحد إ فان رقية، تحرير أو كسومم، 

أنهذا! كلامي مع يمن كل وأنصح الإخوان، أنصح إف ثم 
لمحلكمأو العصية من لامتناعكم مسا النذور أو الأمحان نجعلوا لا 

يىأبمّغم جهت أم اؤوأم،تموأ فقال! ذللثخ، أكر تعال اممه لأن الطاعة؛ 
علميكميحني ه مهلا طاعه مسنط لا ئل وئظ أمثتثم 
القرآن.من نص وهذا قم، بدون معروفة طاعة 

ررإنهوقال! النذر، عن مى أنه النبي عن ثبت فقد السنة أما 
هوالذيالبخيل أن يحني ،، اليخيلءار من به يستخنج ؤإنإ شيئا، يرد لا 

(،٦٧٢٠)بريم الأيان/ ق الأسشاء باب الأبجان/ كفاران، كاب الخارى/ رواء )١( 
برةم)؛هآ؛(رّ؛آ(.؛ابالأسشاء/ كابالأُ،ان/ لم/ وم

)\(ّورةالور،آة:ّ؛ه.
لم/وم(، ٠٦٦ )٨ برقم القدر/ إل العبد النير إلقاء باب القدر/ كاب البخاري/ رواه )٣( 

١(. ٦٣٩برقم)شيثا/ يرد لا وأنه النير عن النهي باب النير/ كاب 



قت1وىاص ٣٩٠

ثمطاعة ض ندر ان إنمن وكم النير، طريق عن بالصدقة ه نفيلزم 
ينجولعله عال؛ كل باب يطرق وصار يفعل، ول؛ ذلك بعد عليه ثقلت 

الوعيدهدا ق فيقع بنيره، يول لا أن النهاية وتكون النير، هدا من 
ءاثننايث أممه عنهد س ؤؤوثم-م بقوله• تعال الله ذكره الذي الشديد 

محييءتن ءائنه> يلمآ و؟ آلمبمدحبم ئ رلةؤن تثولأ ء لصه ين 
كؤه.إل؛رو محمم ق يبما، هأعؤم مصة. ونم يرزأ ي بجأ 
،•يكذبونىه؛ دءقامأ وبتا وعندوْ ما أثللؤاه يما 

أنحلف أنه وهي الموال، ق الأول الفقرة عن الحواب هو هدا 
اش«ثاء »إن لوقال: أنه ذلك وخلاصة إليه؛ فعاد الذنب هذا إل يعود لا 

اليم؛ن،كفارة يكفر أن إليه عاد ح؛ن عليه محب وثانيا: له، خثرا لكان 
محيل؛ فان رقبة، تحرير أو كوتبمم، أو اين، معشرة باطعام وذلك 
متتابحة.أيام ثلاثة فصيام 

^إنفقال: عاد إن زوجته من ظاهر أنه وهو الثانية، الفقرة أما 
منأشد أيصا فهذا أمي® كظهر عل تكون فزوجتي هذا إل عدت 

ينقوله: ق وجل عز اممه وصفه كإ الفلهار لأن الأول؛ 

كذب؛لأنه ^^،٤٠١^ محرم، لأنه ه آلحم؛ ين ؤ٠ثن٩ظرل ، ^١^^ آلمول 
.٧٧، ٧٥الأيات: )١(سورةالتوبة، 

الآة:آ.الجائلة، )مآ(سورة 



٣٩١ص كتاب 

عليلثاتكون زوجتك أن الظاهره بهذا أردت هل ت الرجل لهذا فيقال 
بدلكأردت أو مغلظة؛ وكفارته خلهار، فهدا التحريم، ق أمك كظهر 

عليهعلمت، أك، الفعل هدا تكره ما شدة من وأنه لنمك، الرائع قوة 
الظهار؟

تآكفر،حتى تقربها أن للث، محل لا زوجتلث، فان الأول كان فان 
وستهنيل؛ فان متتايعين، شهرين فصيام نحد ب فان رقبة، عتق والكفارة 

مسكينا.ر،ستين فإطعام 

هداعن لشك، الرائع قوة بدللئح أردت أنلث، أي الثان،، كان ؤإن 
عليالثحتكون إليه عدت لما أنلئط يعني اليمتن، حكم فحكمه الفعل 
رقبةتحرير أو كوتهم، أو اكثن، معشرة إطعام وهي اليمتن،، كفارة 

نبمايةق أنصحك ؤإنني متتابعة، أيام ثلاثة فصيام نحد لر فإن مؤمنة، 
هداعن تقلع وأن وجل، عز الثه إل تتوب بان أنصحكا الحواب؛ هدا 

ؤإذاتعود، لا أن عل فيه تعال فه محلصا أكيدا عزما تعزم وأن الذنب، 
منه.ومتعك وسيدك أعانلث، النية صدق منلث، تعال اطة علم 

هو ءه 



حاوىالفق4 ٣٩٢

قولهنزول مجب ما اله~ت —رخمه الشخ فضيلة مسل ت ١ ٦ ٠ س 
محؤآممت أش إل رنيها ؤ، عثدلك ؤ مل أثق منيع تعال؛ 

الأية؟هذه معنى وما بميير_هرا،، تمح ^ه 
الصامتبن لأوس امرأة أن الأية هده نزول سبب بقوله! فأجاب 

يقولأن والغلهار أوص، زوجها منها ظاهر وعنها- عنه الله -رصي 
الحاهلية،j تللامحا الفلهار وكان كظهرأمي((، عئ ررأنت لزوحته! الأنان 
حلوأنزل شكواها، تعال الله مع فس الني إل تشتآكي فجاءت 
رلههال عثدأك اق مل أثق ثخ فقال: نبيه. عل قضيتها 
حلاله.نويدمك شأنه ق تحايلك اأي: آسب<أ إل زيئتكآ 

وهوقولها الله سمع حقيقي، سمع وحل عز الله من هنا والمع 
ئاركعنها• الله رصي عائشة قالت ولهل.ا عرشه، عل سإواته فوق 

وتحفىثعلبة بنت حولة كلام لأسمع إق ثيء، كل سمعه وسع الذي 
عرشهعل عال عرشه فوق وعلا حل والله وهي بعضه عل 

قولها٠سمع 

تعاللأنه ه، البي ْع تحاورها يسع اض أن وجل عز افه ثم 
.١ أية; الجائلة، سورة )١( 
المجادلة.محورة بر تق٣ ٤ ْ/ ممر ابن تقبر انظر )٢( 
٢(.٠  ٦٣برقم)الظهار/ باب الطلاق/ كتاب ابنماجه/ روا0 )٣( 



٣٩٣مماو،الخم1ر 

ياولا جفي صوت من فإ الأصوات، ممعه ومع قد بصثر، مميع 
محبحانهوهويراه إلا يرى ثيء من وما وتعال، سبحانه يسمعه وهو إلا 

بينا.أم حفيا مواءكان وتعال، 
القولمن منكر يأته الفلهار وهو القول هدا حكم تعال افه بين ثم 

افهأحل الش زوجتك( تكون كيف إذ التكددس(، أند من فهوكدب وزور، 
-أيالأم فتحريم حماعها، عاليك اض حرم الخي أمك مثل حماعها لك 

أبلغمن الزوجة وتحلل وتحرمحا، إء يكون ٌا أشد من جاعها" تحريم 
محرملأنه منكر قول وهو تبمدا؟ هدا يثبه ، فكيفؤإباحة؛ حلا يكون ما 

طلبإذا غفور، عفو الله فان هذا مع وتكن وحل، عز الله تحكم مفاد 
وتعال.سبحانه له غفر والغفرة العفو ربه من الإنسان 

بمسهاأن لزوجها محوز لا فانه الزوجة جهة من حكمه جهة من أما 
شهرينيصوم فانه يجد لر فان رقة، يعتق حتى به؛ الله أمر ما يفعل حتى 

أنقبل مزكينا متين فاطعام يستطع إ فإن يمسها، أن قبل متتابعين 
٠

وكبمره،وتحريمه الظهار عفلم عل دلل السديدة الكفارة هذه ول 
فلاشمه، ق تعال افه يتقي وأن منه، لسانه يطهر أن المرء عل يجب وأنه 

وبزوجها، ١٢والإصرار والزور، الكر من فته لما زوجته؛ من يفلاهر 
المستعان.وافه 



الهق4فتاوى  ٣٩٤

علظهار مني حدث اله-ت —رخمه الشخ فضيلة مثل ت ١ ٦ سا 
أثلهاث قلت والغضب، الشيطان ومعل حاليا، معي الموجودة زوجتي 
القصةوأفهمته يالإيان لهم المشهود العلمإء أحد إل وذهبت كأمي، 

دمالكريم، القرآن ل الذكورة ظهار كفارة عئ بجب أنه وأفهمني 
ولأنتيمكيئا، متثن أوإطعام متتابع؛ن، مهرين اوصيام رقية، 'عتق، 

ولعدممكينا، تن عل به أنفق ما لاأمللث، السنة تللث، شرل رجل 
متتابس؛شهرين صيام عل استطاعتي وعدم رئة، عتؤآ عل امتهناعتي 

ذكورخمسة يأطفالى منها ورننت، المدة، هدم طيلة روجتى وانمتث، فقد 
م هدهأنتي إلا ثا، نومتعلم وأصوم أصل ثاب أنني العلم ْع وإناث، 

غضب،من ذللث، يكون أن وأحثى شديد، وذعر حون، ق أعيش الأيام 
زوجتيمعاشرق من يوم؛ن بعد أنه وأذكر الظهار، ذللث، بأسياب عل القه 

حتىأعمله الذي فإ الحثران، عف ووزعتها رغيما متثن عدد اش،رستج 
ماعل والندم اليأس حياة أعيس فآنا عل، وتعال سبحانه الله أرمى 

فأرجوومذعور، حائمج أنا كم تعال النه ويعلم افه، جنب 3، فرطتا 
الخير؟فيه لما افه وفقكم ضميري، يرح عمل إل إرقادي 

تكفرأن قبل أهللث، لإتيانلث، بالنسبة ثيء عليل—، ليس بقوله• فأجاب 
يأقأن يجوز أنه يرون العلم أهل من كثثرا إن بل معسرا، كنمتط دمت، ما 



٣٩٥كت1بالاص1ر 

الصوماستطاعته لعدم الإؤلعام عليه الواجب كان إذا أهله الرجل 
o^L<؛متئ ؤ قاوت تعال افه لأن الرقة؛ وجود وعدم 

أنهعل هدا فدل يتاسا أن قبل من يقل ل؛ تعال اممه فإن ،وقالوا: منكثاهر
١٢٠^*-أن قبل زوجته يمس أن يجوز فإنه الإطعام الكفارة كانت متى 

ستونهل الفلر يثقى لكن فقير أنك نفك عن ذكرت إنك ثم 
وهلمسكينا؟ ستثن لإطعام تكفي هي هل الحيران أطعمتها التي رغيما 

منها،تتحقق أن ينبغي ماله هذه المساكين؟ من الوقت ذلك ق الحيران 
هؤلاءلإطعام تكفي الأرغفة هده وأن محله، صادف، قد الأمر كان فإن 

بوإن ، vIUj^jذمتك، فإن اكين؛ مكانوا الستين هؤلأء وأن الستين، 
مسكينا.ستين الأن تطعم أن حقك، ق الأحوط فإن كيلك، الأمر يكن 

عنالعجز حال وق العتق، أو الإطعام، عن الإعسار حال وق 
هدهأحد عل القدرة إل الشخص ذمته ق دينا هذا يثقى هل الصيام: 

الأشياء؟

الكفارةنسقهل هل وهي العالم، أهل بين حلاف فيها المسالة هده 
تشل؟لا أو بالعجز 

.٤ ت الأية الجائلة، محورة )١( 
(.١٥٨)آ(انغراكوىرقم)



هن1وىاثمق4 ٣٩٦

السائلسؤال من محهسثا الدي لكن يالعجر، تسقط اما والصحبمح. 
كانأنه الثلاثة أو اليوم؛ن حلال ق رغيثا ستن أحرج إنه ~حيث 

هنفيثرأ أن قليل~ قبل له قالت —كإ فالاحتياط هدا وعل واحدا—، 
الأن.من مكينا ست؛ن باطعام وذمته 

هه ه 

والداهعليه ألح ثاب افه—ت —رخمه الشيح فضيلة مثل ! ١ س'اآُ 
فهلمنوات، عشر مضي قبل نزوحنا إن الحرام عئ فقال: بالزواج، 

هدهعل دحلت، إن قال: وكيلك، ثيء؟ عاليه هل ذلك ئل تزلج إذا 
فاأحك،، أد أمي مثل علما فهي المدة هدْ حلال بنتا أي أو الينتا 

الحكم؟
اليمثنهدا حلف حيث نفسه عل أحهلا الرحل هدا بقوله؛ فأجاب 

أمرما حلاف فعله ما لأن وذلك سنوات، عشر بعد إلا يتزوج ألا عل 
الشبابمعشر رايا قال: س المح، فإن لام، والالصلاة عليه المى به 

للق/ج،وأحصن للصر، أغض فإنه فلميتزيج، الباءة منكم اّتهلاع من 
وجاء«لله فانه بالصوم، فعليه يؤتي لر فمن 

(،٥٠٦٦برُم)فليمم/ الباءة نشر يلر من باب النكاح/ كتاب البخاري/ رواْ )١( 
١٤٠برقم)إلته/ ه نفتاقت لن النكاح استحباب باب النكاح/ كتاب لم/ وم ٠•)



٣٩٧كت1باص 

الزواجفيكون والداه به وأمره الرواج له اش بر قد الرجل فهدا 
فتصرفهيتزوج؛ أن والديه وبمللب وجل، عر الله بأمر حقه• ي متاكدا 

ومايتزؤج أن له وينبغي عليه، يستمر أن ينبغي ولا أحمق، تصرف هدا 
لأنهؤلهارا؛ هذا يكون ولا يم؛ن، كفارة عنه يكفر فإنه تحريم منه حصل 

يصحلا الراجح القول، عل والظهار منها، يظاهر حتى زوجة له كن يب 
ممير يصن تعادت لقوله عليها؛ عقد قد زوجة من إلا 

بمايتزوج أن قبل والمرأة ايه، نإل الغلهار قاصاف هاؤأ4ل؛ بمودوزتا 
ظهاره.علميها يقع فلا نسائه من ليت 

كالأنه يعقد؛ لر مادام معينة غر أو معينة كونيا متن فرق ولا 
ؤمحأؤ-نقادت الله إن حنث زوجة، عل إل الظهار يقع لا ذكرت 
فكذلكزوجة عل إلا يقع لا الطلاق أن فكإ يم،م4، ين بضة 
متنفرق ولا الظهار، فكذلك، زوجة إلا يقع لا الإيلأء أن وكإ الظهار، 

عشرام متإل بقي ؤإن الراجح—، القول، —عل الثلاثة الأمور هذه 
حلفما أتم لأنه الكفارة، ناحية من عليه حرج فلا تزوج ثم سنوات 

عله.

ظءأد ئم 

الآة:ّا.الجائلة، سورة :١( 



فت1وىالهةه ٣٩٨

الظهار،كفارة ماهي اف~! ~رخمه الشيح فضيلة مئل ! ١ سماُ 
ئدزيجته جامم إذا الحكم دما الترتيب، عل أم التخيم عل هى وهل 

الكفارة؟

أنهو فالفلهار هو، ما نعرف أن لابد الغلهار أولا؛ بقوله• فأجاب 
أست،يقول! أن مثل مؤبدا، تحربجا عليه تحرم بامرأؤ امرأته الرجل يشبه 
ماأو _، كْلهر عل وأنت أم،، كظهر عل أنت أو أي كظهر عل 

ؤوء؟أمتعال• اطه قال كمما وزور، القول من منكر وهو ذلك،، أشبه 
،•نزآون نمئك لمورف 

ؤوأؤ-بميقول؛ الله فان الزوج من ذللث، وقع فإذا محرم، وهو 
ئلآريثآتا أن ثؤر نن ؤمذ فمم هالوأ لما يمدؤن *م متيم ين بشئوط 

مذنلوأوةاأثمرِتي ءصيام محي محِ ئن ير تملؤن يما ؤأش بهء معغلوين> 

/ثنثكن١هل ؤءلعام ؤبسلإع همش يثاثا أن ثل بن 
شهرينفصم تحد ل؛ فان رقة، عتق عليلث، محب، ا،لظاهر: لهذا فنقول 

فإنمرض، أو مفر من لعير إلا واحدا؛ يوما ولا بينه،ا تفهلر لا متتادعين 
التحار٠لا الترسبج مبل عل والكفارة ممكنا، متن فاكلعم تطع سإ 

الآة:رالجائلة، سورة )١( 
الآ؛تان:م،أ.الجائلة، سورة )٢( 



٣٩٩هابادئص1ر 

تعال!الله لقول يكمر؛ حتى زوجته محاْع أن لل<فلام محل ولا 
آثم،فهو يكفر~ أن قل جامع ~أى فعل فإن ، مثآقاهر أن ثل خا 

يستانفأن وعليه العلياء! قال وحل، عز الله إل يتوب أن وعليه 
أيامخمسة عليه وبقي زوجته جامع فإذا هذا وعل حديد، من الصيام 

اشترطاممه لأن حديد؛ من الشهرين يعيد أن فعليه الشهرين من فقهل 
أنثل ق فقال: 

٠٠٠

ؤو1ئبمتعال! قال افه —رحمه الشح فضيلة مثل :  ١٦٤س
أوؤمثآثأ أن ثل تن رمة ممن هارأ  ١٧بمدوف لإ متيم يظنهثين؛ن 

٠ثتادعيرنصيام محي محِ ئى ?٠ ■ئر سأؤف يما محآفث يدء رععلؤيك 
باشهقتوأ ذؤ,للثا مسكنا سشن فإحلعام متؤ^ لقز فن يتمأسا أن مل ين 

،•ألمه؛ عياب حدود وتثيك ^٣^، 
الرهبة،محييي أن إلا واضح؛ شرحها الآياتا أن من الرغم عل 
التحذير~ومع مكينا الستين ؤإطعام التايع؛ن، الشهرين وصيام 
هوالحكم؟فإ الاتئاعة؛ مع وردُت، الأياُته-، ل الشديد 

الآة:*آ.الجائلة، )١(سورة 
*؛،ة.الأتان: الجائلة، سورة )٢( 



ه1وىالهقع٤ ٠ ٠

قعإ اكسر عن عجز أعالم- -واش السائل هدا بقوله؛ فأجاب 
ول؛معها ا.لإمة منه حصل وأنه امرأته، من ظاهر أنه يريد وأنه ه، نف

يتوبأن عليه فانه فهمنا كإ الأمر كان فإذا الظهار، كفارة يكفر 

يوديجمك، أهله قربان عن الأن ْن يم وأن وجل، عر افه إل 
ءالمأنه تبين قد إنه يم عليه، الواجس، هو هدا ، ١٦٢اش أمر التي الكفارة 
يليقمحلا كدللث، كان ؤإذا وزور، القول من منكر وأنه الظهار بحكم 

وتعالبحانه اش وصفه الذي الأمر هذا مثل يتعاطى أن بالمسلم 
الموفق.واش والزور، بالمنكر 

٠٠٠

بيتيخلاف إتر عل اش-؛ رحمه — الشخ فضيلة مثل ؛ ١ سهاُ 
بعدتراحعن، ولقد أمي، مثل عل محرمة أنت، لها: قيتؤ زوجتي و؛ين 

زالحل ف،أ به؛ أفتوف ما أصدق ولر العلمإء، من كثثرا وسألته غضبي، 
فضيلتكم؟رأي 

وسالمشكلة به نزلت إذا الإنسان أن عائق من يقوله؛ فأجاب 
الإنسانيكون لا حش عليها، أجيم، لا أني العلم أهل من أحدا عها 

إلذهب جوابه يوافقه لمر فإذا العلم، أهل من أل يمن يسأل متلاعتا 
منه.أيز يجده لعله آخر رجل 



٠٤ ١

أهلأنه يعتقد العلم أهل من عالتا الإنسان مال إذا والواجب 
كانؤإلأ غثره يأل ألا عليه فالواجب الحق، هو يقوله ما وأن للسؤال، 
متدبديا.متلاعبا 

إمحتاءكأمتْلع لا فإنني عليها أسير التي القاعدة هده عل وبناء 
أقوالعل عندك افترقوا قد داموا وما العلم، أهل الت قد دمت ما 

الصوابإل الأقرب ويعرف الصواب، إل أقرب أنه نفلن من فانع 
وجل،عز ض وأتقى وورعا علتا هوأكثر من فإن وورعه؛ علمه بكثرة 

كيلك،.ليس ممن الصواب إل أقرب الغالم_،س ~في رأيه فإن 
٠!'' ٠٠' ٠٠

ومنبيني حصل اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل سا*اُات 
تقلته هل أدر ولر أهل عل حرمت، أن عنه نتج تفاهم، سوء والدي 

حقيقته؟قاصد وأنا العمل هدا أعمل ولر قالته، ماذا أم أهل؛ من حرام 
حيرا.افه وجراكم ذلك،، ق أفيدوي 

أمرالزوجة تحريم أن الوال هدا عل الحواب بقوله! فاجاب 
ثيننج،لك آثت نو -أمآ عمم ين ألبن ؤثألأا لنبيه:٠ قال افه فإن ينبغي، لا 

محلينؤ مءسآس ث ه عمورنجم نآثث تصاق 
التحريم،صورة )١( 



فتاوىاتفقه٤ ٠ ٢

علإ)محرم ازت إنقال فإذا بمعنى الزوجة وتحريم 
محرمولا فعله، إن يمخن كفارة فياكفي يمينا يكون ذلك فإن زوجتي( 

بدلك.زوجته عليه 

رمحيه،عتق او كسوتهم، او صماكن، عشرة إكلحام المن وكفارة 
متتابحة.أيام ثلاثة فصيام محي ب فإن 

الزوجةتحريم عن الملمن إخوان( وكافة السّائل أنصح ولكنني 
كلمةان الإنيقول وقد خهلرة، الأمور هذ0 لأن منها؛ الفلهار أو 

حديوالله الفاعل، تعتب وليالغافل، فليتنبه زوجته، وبن بينه تفرق 

اعلم.واقئه مستقيم، صراحل إل يثاء من 
مم ءك 

%٠٠%رء 



ةت1د،اس







ه1وىالفقع٤ ٠ ٦

وجعلالأولاد وأخذ إليها ذهب بفراقها الأول زوجها علم وبعد 
واستمرلها، زوج وكأنه البيت و ومحرج ويدخل حمنا، عليهم يصرف 
هوأيوتبناه الحقيقي، والده عن وأخفوه حملها، وصمتج أن إل كدللث، 
الحالهدم ق الحكم فا ولده، أنه عل إقامته ق وأضافه الأول، زوجها 

عقيبدون عندها وحروجه دخوله حيث ومن الولد، إضافة حستا من 
جديد؟

وفيهاوالعياذ كثيرة مسالة المسالة هده بقوله! فأحاد_، 

عرادإه يتقي أن الرجل هدا وعل الثاف، الزوج عل عفليمة جناية 
إلالولد هدا يضيما وأن منه، يترأ وأن بالولد والده محر وأن وحل، 
إليه؛الثاف الزوج ولد نب يجعل أن الأول للزوج يجل ولا والده، 

باق،!.والعياذ الذنوب، كبائر من هذا لأن 

المرأة—تلك غير ~من بناته إل الفلر يستحل له ولدا يجعله وكيف 
غيرإل له؛ ابا ليس وهو الولد هذا يريثا وهو يرثه، لا وهو منه ويريثا 

وجل•عز الله حرمالتا فيها تنتهلث، التي المسائل من ذللثخ 

التامةالمعروفة بالشروؤل بالزواج له حلت، ؤإن للمرأة بالنسبة أما 
لأنهالفلهار؛ كفارة من به افه أمره ما يقحل حتى وطؤها له محل لا فانه 

افهأمره بإ يقوم حتى يقرببا فلا له زوجة وهي بالعقد منها ظاهر قد 



^j_luL ،٤٠٧

يستطعلم فإن ^٣٧، شهرين فصيام يجد لم فإن رئة، إعتاق من 
سزكينا.سن فإحلخام 

ءا*#٠٠ مأ> 
ءأ؟^ ٠٠مء 

والثلاثونالراح المجلد تعال اممه بحمد تم 
والثلاثونالخامس المجالد وجل عر النه يمشيئة ويليه 

ه؛!؛• -؛إي 









٤١١مرسالوضوعات 

الصضمهالؤضؤخ 

٧كت1باوطلأة 

حدث؛صحة وما حكمه؟ وما الطلاق؟ مشروعية من الحكمة ما سا؛ 
٩الهالألأقاا؟ إل الحلال ءابغض 

 Y_ : ١١المجاة؟...........................>ق ؤإل الطلاق ق تب الش القاط

 ■.T_ ١١٠..........الطلأق«؟............٠ اف إل الحلال ض الحديث: صحة عن

بعلندمهم من محصل وما الطلاق كثرة ق الأزواج بعض ناهل سةتعن 
٥١ ّ .؟٠...... ٠١...١..١ ١  ١.١......لهللاقه؟ ؛^■^١ لعالهمحل. وذها-م ذلك 

بانلزوجته رسالة كب ثم خلاف، زوجته وبتن ينه حمل رجل عن ؛ سه 
وبعدومزقها، الورقة  aJuيرسل،لر ولكنه الطلاق، وقصده يدها أمرها 

١٧صحيح؟ فعله فهل راجعها سنة 

٢٠اظق سيئة امرأة طلاق حول رسالة: ٠
٢٢ ...٠ ........٠ ّ.....٠ ّ. انتهت،... قد والعدة الطلاق ق قديمة مسألة حول رسالة: ٠

٢٥يو؛ع إ طلاق محضر حول سالة: ره 
٦٢ .....١ ٠ بأصل. وليس صورة وأته موقع ولا مؤرخ غر طلاق محضر حول رسالة: ه

فإالصلاة عن ومتكامل الهللاق بالتلفظ. كثير والد له ابن عن ساُ: 
٢٧....وحالق؟ دين ذايتج لكوتيا بالمال والدته محمى أن للابن وهل نصيحتكم؟ 

حكمفإ ثاب، الأمؤلأتفه العللاق ق يسارعون الأزواج من ممرا نرى سما؛ 
٢٨حنثي؟ طلاقهم 

 U_:A  ٢٩اظلاق؟ ق الشرعية الحدود ص







ه1وىاوفقه ٤١٤

٧٤....•••••••••••..••••••زوجته؟ يطلق أن ابنها من الأم طلت إذا الحكم ما .' ٣٦س
والدم،طلب ورفض الابن فامتغ زوجته طلاق والده منه طلجؤ ابن عن 

رقصولكنه الإصلاح حاول وقد زوجته، والد مع والده لمشاكل وذلك 
٧٥توجيهكم؟ فإ ابنه، وقاني 

الخلافواشتد وأهله، زوجته من دائم خلاف وهناللثح أولاد وله تزوج ٣.' 
البستايزك أم لوالده اء إرضالزوجة يهللق فهل للخارج، سفره يعد 

٧٧الأولاد عل حفاطا 

فإككىطلاق تويق يريد من يراجعها رسمثة جهة ل أعمل رجل أنا ٣؛ سه 
ذا17ؤيكتفي الشهود، وشهادة الطلمة لففل بسملع الخهة تلك عن المسوول 

متعذر،ذللئ، لأن الطلاق؛ حن المرأة حال من اكاكد دون الطلاق لوقؤع 
حالمن للتاكد عل بجب اذا وملا، أم ثرعا سائغ الإجراء هدا فهل 

٧٨خزا اض جزاك المرأة، 

الضربشدة من مرة من أكثر الطلاق زوجها من المرأة طلبت، لو ساُّات 
٧٩ذنب؟ علها فهل لها والإهانة 

٨١موثوق..............••••ءالم فيها أفتى مسالة ق التقدم؛الاستفتاء حول رسالة! ه
وجلتاأهلها عند فدهسن، حلافات،، زوجته وبن بينه حمل زوج عن _U'؟! 

وبعدفهللمقها، زوجته طلاق الزوج هذا من شخص وطلب ونمقا، سنة 
٨٣..................... العمل؟ هذا يصح فهل الأحر تزوجها يوما عثر خمسة 

بنالعثرة ساءت نم أختها، من الأصغر أخيه زواج لأجل تزوج عمن 
حكمفإ طفلة، منها وله طلاقها، ؤيريد سنوات، أرع ومافر الزوجين، 

٨٤إثم؟ عليه وهل المدة، تلملمثا هجرها 



٤١٥ا،اوضوع1و، هبموس 

الدين؟ب إذا زوجها من الزوجة تهللق هل س؟"؟؛ 

فمنهمالأزواج، بعض عند الطلاق انتشار حول فضيلتكم نصيحق ما ; ٤ ٠ ص 
٨٧..........حلاف؟ أي حدوث عنل. يطلق من ومنهم ب، لأدنى يطلق من 

اأنبمأم الزواج بعد الصلاة ترك إذا زوجها من الطلاق الرأة تطاو_ا هل ت ٤ ١ س
٨٩طويلة؟ مدة نصحه ق تمر ت

٩١•••••••••••••••••••••••••••••••••••الزوجتة• محت خارج الرجعية بقاء عن ت ٤ س؟ 
ا،يهللاقهفقام زوجته، يسبب حلافات والديه ْع له حصلت رحل عن ت

٩٧.... والديه؟ نحاه منه حصل ما عل ندم وقد الطلاق؟ هدا ق حرج عليه فهل 
وبعدزوجها ا فهللقهوأحنه، متزوجة أحرى امرأة أحبا رجل عن : ٤ سة 

٩٩ّ..٠.......ّ. ّ ّ . ١٠.١ ١ منه...١ وأنجسن، أحبها الل.ى الرحل من تزوجت، العدة 

٠١ * سبب،؟ بدون الطلاق حكم ما ٤ سه 

عليهاغضه فاثمتد زوجته وين بينه حلاف حدث وقد متزوج رجل ؛ ٤ ساُ 
١٠*..لعنها؟ أن بعد عليه حرام أم حلال هي وهل ذللث،، ق الحكم فإ ولعنها، 

 U_ العيش،لقمة أجل من سنوات ثلاث مند زوجته عن متغيب زوج عن • ٤
يتوجب،الل.ة هذ.ه طوال عنها غيابلثؤ إن له؛ يقول البعض من سمع وقد 

١٠٢قولكم؟ فا الخلاق، 

وهلوالأوهام الوسواس طريمح، عن جاء إذا الزوجة 3، الشك حكم ما ت سمة 
١٠٣الخلاق؟ محك، 

هذافهل ا، وجههعن له كثمتإ الخلاق وبعد زوجته طلق زوج عن ؛ ٤
١لا؟ أم حرام  ٠٤



الفقعهنإوى  ٤١٦

والدها،ورفض قر، للمالدما من حلمها زوجته من اقترض عمن ت ٥ ٠ س 
ثمه، نفعل الزوج فحرمها الليالة، هذه طالق إحداكن ولأمها: لها وقال 

١ ٠٥أحذه؟ا.......................... ما رد يكن ولر وعاشرها، مفره بعد عاد 
أوالطلاق، أبواب ق فرأ إذا امرأته طلق يأته الوسواس يصه عمن : ٥ ١ س 

جد،حدهن ؛ائلايثح وحديث،: الطلاق؟ منه يقع فهل غره عن حكاه 
١٠٨.....معناه؟ وما هوصحح هل والعنق® والكاح، الطلاق، حد: وهزلهن 

١١ ١ سكران رجل طلاق عن رسالة: أ'ي 

١١٣الكران؟ من الطلاق يقع هل : ٥ 

ألةمق بالأسفتاء التقدم حول وقانية عله، صغط. س طلاق عن رسالة: ه
١١٥موثوق عانر فيها أض 

 T0_ : سةولا ذلك، الزوجة وأنكرُت، امملاق عل الإكراه الزوج اذعى إذا
المتربوما أحدهما، محلف وهل قوله؟ يقبل فهل الإكراه، عل للزوج 

١١٧ءلذلاك،؟ 

وصربو٥أقاربه به حأن بمكرها، ثلاما زوجته طلق س حكم ما : ٥
ذكرولذلك، طلائها، ، ilJJLينو؛لر ولكنه فطلقها، الهلالآق عل وأحبموْ 

منذلها الفقة دير ق واستمر بهللاقها محرها ل؛ وكذللث، اسمها، غجر استا 
١ ١٧.............................. مأجورين؟ ذللا، ق الحكم ما ستة، س أممر 

طلأقه؟ّّ..........ّّ.....هاايقع فهل ضاyلأقفطالق 
١٢٠.......... أهلها.إل الفر س منعها ؟_، العللاق؛عل المرأة إصرار عن : ٥ سا" 

مرةإلا بمللمق ب وأنه القاصي لدى إقراره عن ارجل رجؤع عن رسالة؛ ٠
١٢٦زعل؛يّهءا إثر بالثلاث أقر وكان واحدة 





قت1وىاتهق4 ٤١٨

١٥٨الغضب شدة ق الطلاق عن ت رمحالة ءه 

فهلأشهر ثلاثة الوكيل وتأخر طالق بأما زوجتي بإبلاغ شخصا وكلت ؛ ٦ س'ا 
١٥٩العدة؟ من الدة هده تعتمِ 

١٥٩.............الطلاق؟ ذلك يقع فهل بذلك خرها ولر زوجته طلق رجل ؛ س٣٦ 
بحضر_نهتمن وقال طالق هي الزوج; قال إذا الماس: بعض قال ٦؛ _■؛ 

١٦٠صحيح؟...................ه..... هل.ا فهل مرجوعة تعتبر فإما مرحوعة، 

أوبفتوى كبرى بينونة أنه اكاصي عن صدر إذا الثلاث طلاق عن رسالة؛ ءرأ 
١٦٢حكم 

١٦٦.....ؤ٠٠بب٠٠..١....ّّ.١١٠١١١١.٠ّبطبيعية غجر نفسية حال ق طلق عمن رسالة: ه

١ ٦٨فيه حامعها طهر ق الطلاق عن رسالة: ه

١^١ ٠ حائض وهي زوجته طلق عمن سالة: ر٠ 
١٧٢ّ..........١........ ّ ّ ّ ّ ّ ؤ. .  ٠٠٠  ٠٠دم. عليها نزل وقد زوجته طلق عمن رسالة: ءأ 

عنهاأومات الأحر طلقها ثم باحر تزوجت ثم مرتثن امرأته رجل طلق ؛ ٦ سه 
قحديد من العدد تستأنف فهل حديد بعقد الأول الزوج إل عادت ثم 

١٧٤مفى؟ ما عل أوتني الْللاق 
الرجؤعوتريد الهللاق، وقت حائض أنيا القافي عل ا،لرأة أحقت إذا : س٦٦

١٧٤................................... الحكم؟ فإ لأطفالها، حفظا زوجها إل 
١٧٦اء؟................................والفالحائض عل الطلاق يقع هل : س٧٦ 
١٧٩الحيض؟ حال الهللاق يقع هل : س٨٦

وماالحيض ق الرأة طلاق حول اف~ ~رحمه باز ابن الشح محإحة إل ؛ورسالة: 
١٨١عاليه مع 



٤١٩ههوساإوثوصإوا 

١٨٤الخائض؟ طليق يجوز هل سه٦ت 

١٨٥الحامل؟ طلاق يمح هل ٧؛ * س
١٨٦الحامل؟ طلاق حكم ما ٧: س١ 

كظهرعئ هي ت فقال فلانة له حطبوا قد بأنم أهله إليه أرسل شاب عن • ٧٢س 
نحريهدا الوا: فقسألهم لأهله قدم وعدما بالثلاث، طالق وهي أمي 

الفتاةهده ق الشاب هدا رغب وبعدها الأن، إل نخطبها لم ونحن اقتراح 
ا ٨٧السابق؟ قوله ْع عليه فإ 

 •Uوبينبينه حلاف حدث ساعة وعشرين بارح النكاح عقد قبل رحل _'؟
وبعدمطلقة، تكون وف، فكدا فعلت، لو العقد: قبل فقال الزوجة أهل 

١٨٩.المللاق؟ وقع فهل محرها، ولر الشيء هدا فحل ق زوجها لها أذن الزواج 
١٩١...............................الخلوة؟ وقبل العقد بعد الطلاق يمع هل ٧: 

محلىق طالق؛ أنن، طالق، أتت فيه؛ جامعها طهر 3، لزوجته قال رجل _؛؛U؛ 
أمواحدة طلقة تحب، فهل الغضب،، حالأُت، شدة وهوق واحد، 

١٩٢طلقتتن؟ 

،وكيفالحال؟ هذه ق العمل فإ الغربة، بلاد ق زوجته الرجل طلق إذا • س٦٧
١ ٩٣محرم؟ يدون أهلها إل نافر 

UU_ • ١٩٤المهللقة؟.........عدة وما زوجها؟ بيت 3، الرجعية المْللقة بقاء حكم ما

١ ٩٧العدة؟...وقعت، ق معه تتحدث وأن لزوجها نحرج أن للمهللقة يجوز هل • س٨٧
 '•U^_ تقعدأم زوجها بيت من المرأة تحرج هل طلقتتن زوجته الرجل طلق إذا

١ ٩٨يعيدها؟ ، وكيففيه 

أنمنها أطالب، ولر تقريبا متوات ثلاث قبل زوجتي طلقت، يقول: رجل ٨• س٠ 



ه1وىارهق4 ٤٢٠

مزالرغبتها، حسب، أبيها بيت ق الطلاق ويع حسنا معي العدة تقفي 
١٩٩ءلء؛ئمحً؟ 

٢٠١...............طلائا؟ يكون هل ورقتك سأرسل لزوجته الزوج قال إذا ٨؛ ١ ص
UA_ • ،تعدب إن ا أنيأهلها عند المثيت، منه طلبت، عندما لامرأته رجل قال

٢٠١عليه؟ فإ تعد فلا الغد ضحى 

VA_ ; اأوأنأواذهبي احرجي الخصام." بينها اشتد عندما لزوجته قال، رجل
لرجهل عن هذا أن ؤيقول، هدا عن عدل، ثم العللاق، به ينوي منك بريء 
قالشرح حكم فا مرارا، هذا يقول، ودائا أولغوا تحربجا فيه بأن يعلم 
٢٠٢هذا؟ 

٢٠٥والكاية(............................الطلاق)الصريح ألقائل ق القول، فائدة: ٠
 •Aأثناءموجودا وكنتا تفاهم وسوء مشاجرة وزوجها اب~يا بع، جرتما لفد _؛

ابنتي:لزوج وقلت، افه لعنه الشيطان ودهاق جدا فغفبتؤ المشاجرة تللثج 
تأسشح،الوقت، أثناء وق ^ا( ابش؛حن. زوج تكون لن ١^، مني رطلاق 

٢٠٧........قلته؟ فيعا الحكم قعا المشاجرة، أثناء مني بدر الدي الكلام هذا عل 
منهب، وطلقبيلته، عند مقرر هو مما أكثر بمهر امرأة عل عقد ثخص سهخ: 

تكونقل المأذون: له وقال( مقرر هو مما أكثر يسلم لر أنه ، محلفأن المادون 
يعتبرفهل العللاق؛ نية بدون منه طلب، ما وقال، طالق، رامي من زوجتي 

٢٠٨بكم؟ اممه نفع أفتونا طلاق هذا 
٢٠٩ءا^فائدتانقالهللأق 

ثلاثفله المريح من تحوم أو طالق أننت، لزوجته: قال، إذا الأول: الفانية 
٢٠٩حالات، 



٤٢١ههوسامض>ءاوا 

٢١١...........أقام عل هال،ا عليها تقع طلقة فكم الهللاق به وقع إذا اكانيةت الفائدة 
كانتإذا سق ما حميع ق التكرار بعدد الهللاق ومع من تثنى يتشيه• ٠

٢١٧٠٠..........يعدها ما يلزمها ولا بالأول نين فإنما يما مدحول غثر الزوجة 

علمبنى صيغته تكرار بعدد الهللاق عدد وقؤع من مبق ما مع آحر• تشيه ٠
القولعل ا أمائنتبن؛ يقع وارتن ثلائا يقع الثلاث الطلاق بان القول 

٢١٨٠...٠٠...ظاهر فالأمر واحا.ة إلا يقع لا صيغته ا،لكرر المللاق بأن الراجح 
حرام،عل أنت لزوجته؛ الرجل قول ل اف رحمه القثم ابن قاله ما عل تعليق ٠

٢١٩٠٠٠الخنزير.ولخم والدم كالمتة حرام عل أوأنت حرام، عئ اف أحل أوما 
الحرامعل الإنسان! قال أو حرام، عل أنن، لزوجته؛ قال من تمتون بم ساُخ؛ 

علافه أحل ما قال؛ أو المزل، المخاطب يدخل ولر النزل، تدخل لر إن 
ؤإذامكفرة؟ هويم؛ن أم طلأيا يعتثر هل يفعل، ولر كدا، تفعل لر إن حرام 
طلاقأو ائن بهوطلاق فهل لغثري، حل عل، حرام طالق، أنتنا قال،؛ 

احدعطف أو الظكٍا«  Xaliغبر ثلاثا اللفظ كرر إذا وهل رجعي؟ 
قوله؛وهي واحدة كلمة ق أوحمعها أونم، الواوأوالفاء العطف حروف 

إلاتكون لا الثانية الطلقة أن ترون أم ثلائا، طلق بأنه تفتونه ثلائا؛ طالق 
٢٢٢عقد؟ أو رجعة بعد 

بعدولكنه فلأن، بيتإ دخلت، إذا عل محرمة إنلئ، لامرأته؛ قال رجل عن 
٢٢٧٠.........يفعل؟ أن عليه وماذا ذلك؟ ق الحكم فا بالدخول. لها أذن قرة 

لووأختي أمي مثل امرأق عل نحرم فقلمتح؛ ما؛ فعل ترك عل عزمنا 
هذهق عل فاذا الأمر، لث، ذلفحلستح بل أنفذ لر ولكنني ذللمثؤ، فعلت، 

٢٢٨رقبة؟ عتق معنى وما الحال؟ 



ه1وىس ٤٢٢

ثانسةمرة الدخان شربت إذا بقلي ملت وقد الدخان أثرب ان إنأنا 
عئنحرم ت قلت أش وتذكرت شربته، ثم فنسيت زوجتي، عئ تحرم 

٢٢٩..........خر. كل اطه حزاكم أفيدونا الحال هذه ق يلزمني فإذا زوجتي، 
١٢٣ . ٠٠٠٠٠..الحرام(. عئ أو الطلاق )عئ للفظ الماس استخدام كثرة حول ا؛4؛ رمحه
٢٣٣واحد.................... بلفظ الملاث طلاق طالق( طالق )طالق ئول: حكم ه

يجوزفهل بيته ل معه نكن والت ما ولكنها ثلاثا زوجته طلق رجل ؛ ٩ ٠ س
٢٣٣هدا؟ 

٢٣٥...  ٠٠٠طالق(...................ثم طالق ثم لزوجته؛)طالق قال عمن رسالة؛ ه
٢٣٧الملاث طلاق عن رسالة؛ ه

٢٣٨......... الملاث.....١ الطلاق حول اغ رحمه باز ابن الشخ سإحة إل رسالة؛ ه
وانقفت،حائض وص الزوجة طلق إن والحكم ا،لكرر، الْللاق حول رسالة؛ ه

٢٤٤العدة 

آ*؛؟ب.؟ّّ؟ّّ؟ّّّّ......ب...ب.طالق( طالق )طالق بصيغة الهللاق حكم عن رسالة؛ 
٢٤٨الملاث الطلاق عن سالة؛ ره 

عليهاالحملة هده قرئ ١^^١٠ ثلاثا طالق ٠رأذت زوجته؛ له قالت رجل ؛ ٩ سا 
٢٥٠طالما؟ تصح فهل 

بعمدتزوجها ثم العدة من فخرجت واحدة طلقة زوجته طلق شخص ؛ س٢٩ 
زومنكام مل يراجعها أن له هل واحاوة دفعة طلفمن طلقها ثم جديد 

٢ ٥٣.... منه صدر لحكم القاصي نقض حول ة وقائل• الملاث، الهللاق حول سالة؛ ر٣ 
٢٥٦هرّالة: 



٤٢٣مرسامضوعإوا 

أتتمطلقة، أنت( زوجها! فقال أختها زوج مع مشاكل لها حصل زوجة !
تصالحامدة ويعد لأختلثج، ذهبت، 1)1( مرات، ثلامث، مطلقة، أنتا مطالقة، 
٢ ٥٨عليهم؟•••••••••"•• فإذا يعارض لر الزوج علم أنا وبعل• لأختها، وعادت 

فهلذللث، عن يرجع أن أراد ثم صفة، عل زوجته طلاق ان إنعلق إذا I ٩ ٤ ص 
وئؤعتلففله حال قاصد.ا كان ولو يم؛ن كفارة يلزمه وهل ذللث،؟ يملك، 

٢٥٩الحث،؟ أو الغ لا الخلاق 
٢٦٠ابنها؟ كلمت، إن بالخلاق زوجته عل حلف، رجل عن ! ٩ سه 

٢٦١البيت(......••••••••••••.••• من بخروجها امرأته طلاق علق من حول رمالة! ٠

الكفارةفيه ونحب( اليمين( حكم فيها الخلاق ياخذ التي الحالات هي ما رس1ه! 
٢٦٢شل؟ 

اعرفكب هدية أي أحل• لأي اثازيّنج إذا لزوجته! الزوج لوقال سم\ه! 
لرأنه رغم عليه محرمة هي فهل ااال~، ق ( الإسرافمن منحها ~لقصاو 

٢٦٣محرم؟ شء أي يقصد 
اءؤإنبمفر العل زوجها موافقة وبعل• أولاد، أربعة ولها متزوجة امرأة !

لوا بأنهبالخلاق وأقم قاطعا، رقما أخرى مرة رفض الإجراءات كل 
لوالحرام عل قال؛ وأخثرا أصرت، ولكنها عليه، محرمة تكون فسافرت 
٢٦٥..•••...•..•.....•••••••••••••••••••••••فسافرن؟ طالما، لتكون سافرت 

والصلاةارة الطهق والوسواس بالشكوك مصابة زوجة له زوج عن • سهه 
عدةالطلاق كلمة منه وخرجت( عليها عضإ يوم وق كشرا، فتاصحها 

٢٦٦عليه؟ فإذا الطلاق يني لر ولكنه مرات 
معلقطلاق والثانية منجزا، طلأيا الأول الطلقة طلق رجل عن رسالة! ءأ؛ 









٤٢٧ءرسامحضوطت 

أمثلائا، الطلاق يسر فمه ق حنت إذا فهل الدار، هذه يدخل ألا ثلاثا 
٣١٥........................... زوجتين؟ له أن العلم مع واحدة طلمة يكون 

 UY_ بعضفول يمح وهل زوجه؟ له نحل هل داما بالعللاق محلف من : ١
٣١٧.......................الاس:إنهفيحالصلأشءضايوج؟ 

 AY_ ١ I الابنهدا لأن ابنها كالمت، إن بالطلاق زوجته عل حالف رجل عن
٣١٨..••.١١...........................الحكم؟ ف،ا محارة ق يثاركه أن رفض 

الكلمة؟هده معنى ما الحرام( )عئ بكلمة محلفون الناس يعص سمعر ١ ٢ سبم 
٣١٩الخلاق؟ بما يقع وهل 

إحداهنفهللق زوجات له كان إذا الرجل إن يقول؛ من قول يمح هل I ١ ٣ * ص
٣٢* زوجاته؟ جح تطلق فإنه 

فكيف،العدة من وخرجت السنة طلاق زوجته الرجل طلق إذا ! ١ ٣ ١ ص

٣٢٢يراجمها؟ 

والثالثةوالمراجعة، الاستفتاء قبل العدة لانتهاء ماصتن طيّا عن رمالة! #

٣٢٣خلع ءوضفهي عل 
٣٢٥العدة انقضاء يعد الرجعة حول رسالة! ٠

يوماوعشرين أشهر لأثة مفى وبعد واحدة طلقة زوجته طلق رجل I ١ ٣ ٢ س
٣٢٦١١.يلزمه؟ماذا وأنجبت حل لها حمل ثم راجعها، 

ومحرمطالق ابما رسالة إليها فارمل خلاف زوجته ْع له حمل زوج : ١ س٣٣ 
٣٢٧ّ؟؟ّ....ّ...... يفعل؟ ماذا يراجعها أن يريد ندمه وبعد بيته، ق وجودها 

تحلمول؛ الحكمة ق يراجعها فلم واحدة طلقة زوجته الرجل طلق إذا ؛  ١٣سة
٣٢٨الفعل؟................ هدا يصح فهل طلقها بأنه ان إنأي ولا الزوجة 



الفتهقتاوى  ٤٢٨

ررثرهالحيض؛ ل زوجنه عمر ابن طلق لما س الض قول عئ أشكل سه'ما؛ 
٩٣٢ ...................... . الطلاق؟ بعد إلا تكون لا وا،لراجعة ملثراحعها* 

قذلك نوى وإن،ا ذلك عل ينهي ولر العدة ق زوجته الزوج راجع إذا ؛
٣٢٩ثيء؟ عله يترتب فهل قله، 

يقول:كأن رجعة، الأول أو الثانية الطلقة j الرجعة ق الكناية هل :

١٣٣ أويحده؟...... عدنيا انقضاء قبل كان هل ني لكن وراجع طلق عمن سالة؛ ره 
٣٣٢.؛٠.... ؛ ئلأتا؟ يقع فهل طالق، طالق طالق أنت لزوجه: الزوج قال إذا سحر؟\: 

٣٣٣................... رجحة؟ له شل الثلاث، بنية ثلاثا زوجته طلق عمن رسالة؛ ه
٣٣٥طالق...ب.ؤ......ّ.ا....ّّّّ....بّ.ّ.اا. طالق طالق بلففل: طلق عمن رسالة: ه

٣٣٦رسالة: ه

٣٣٨ّ.ّ.ا...... ؤ ؤ ؤ. بالبينونة... القاصي محكم ل؛ إذا واحدة الثلاث طلاق أن رسالة: .
٣٤١الرجؤع...................... وأراد العدة انقضن، ثم ثلاثا طلق فيمن رسالة: ه

طالقمطالق.............ّّ؛...ّّّّّّ...؛ؤؤ؛ّّّم؛آثم طالق سمقال: 

٤٣٤ ٠ ؤ؛. ؤ؛ ....... ّ......٠ طالق(....... ثم طالق ثم طالق )أنت، قال: عمن سالة: ره 
٣٤٥الثلاث............. ايقيع ناويا طالق نم طالق نم طالق هي قال: عمن ت رسالة ه
٣٤٨الثلاث طلاق عن الة: رّه

٤٣ ٩ .  ٠٠. ٠٠ؤ ٠. ؤ ؤ ّ ٠ ّ ّ ٠ ّ ٠. ٠ ّ...٠ طالق.......... نم طالق ثم طالق قال: نمن رسالة: ه

٣٥١..٠٠طالق(.........................ثم طالق ثم طالق رأنت، قال عمن رسالة: -ي 
٣٥٢الثلاث طلاق عن رّالة: ه



٤٢٩ائوضوعات فهرس 

افرحمه الشخ أءتا0 ثم طالق. نم طالق ثم طالق تراها ،; Jliعمن I رماله ه
٣٥٤...................اض. رحمه الشيح حضور ق فراجعها الرجعة بجواز 

ولرطالق( )إنك مول: فطمت سوءتفاهم زوجتي وين بيتي حمل :
٣٥٦....................ذلك؟ حكم ف،ا طالق(، )أنت أوأفول: اّمها أم 

والديطلق ومد المن، و طامحان وهما ووالدق والدي لدي يوجد : ١ ٤ • ص
يجوزفهل والدق، عل لوالدي أعقد أن وأردت طويلة ة مل. منذ والدق 
٠٣٦ .. غرف؟ ثلاث من مكون بيت لدي يوجد حيث، واحد، سن، ق صمهإ 

فكتبطلاقها، ورقة منه فطلسن، حلاف زوجته وبن بينه حمل زوج ت ١ ٤ ١ س
لرٌنوات ثلاث مفى ويعد وشاهدين، القرية شيح عند الْللاق ورقة 

٣٦١•••■••••••••يراجعها؟ أن له يمح فهل إليها الرجؤع ذ ويرغب تتزوج، 
سبعةمعها وجلس رجل تزوجها ثم طلقات ثلاث زوجته طلق رجل : ١ ٤

٣٦٢الأول،؟ لزوجها تحل فهل أشهر 
ليتزوجهاآخر شخص ْع اتفق ثم طلقات ثلاث زوجته طلق رجل ت ١ سمة 

الأولزوجها لمرجعيا يهللقّها ثم أشهر حمسة أو أشهر أربعة مدة 
ثمذللئ، حمل وفد استرجاعها ق ورغب، طلاقها عل نا>م الذي 

باطل؟أم صحح النكاح هذا فهل يد، جل. بعقد فعلا الأول استرجعها 
٣٦٣حملت؟ إذا الحكم وق 

٣٦٥ؤ.................. ........ والصغرى؟ الكثرى المنونة بن الفرق عن ت ١ ٤

٣٦٧هاuاثظهار 

٣٦٩...........الحكم؟ فإ أحتي« أو كأمي )اجعلتلث، لزوجته الزوج سهةلمإذاىل 
٠٣٧ •■••••••■■■ • زوج(■ بعد ولا زوج نل لا تحرم حلت ما قال؛)كل عمن رسالة؛ ه

٣٧٢الحكم؟ ما عليها زوجها الرأة حرمت، إذا : ١ س٦٤ 



الصفتاوى  ٤٣٠

 U_ لثيء وكل أبت، وأنت أحي وأنت زوجي أنت داء ل تقول زوجتي ت ١ ٤
٣٧٣لا؟..........................فيالووا،هلهزاسم 

ياأو فقط الحبة يقصد أحتي يا لزوجته• يقول أن للرجل يجوز هل ' ١ ٤
٣٧٤أمي؟ 

يترتبما كذا؛ تفعل ب إذا أوأحي كاءبي، عئ أنت لزوجها• قالت امرأة ت ١ ٤ ص؟ 
٣٧٥القول؟ ذلك عل 

لأمفقالت زوجها، أهل وين بينها مناكل حصلت وقد متزوجة، فتاة ! ١٥٠محي 
أحوها،محرم ك،ا عليها تحريمه ذلك من تقصد أحي، مثل ابنك زوجها' 

٣٧٦ذلك؟ حكم فإ 
وأختي،كأمي علا محرمة أنتا وقالت الهللاق بم؛ن عل رمى زوجي ت ١ ٥ ١ س

٣٧٧.................. الحكم؟ فإ ثانية، مرة لبعضنا ورجعنا نمحسس، وحصل 
 Y_ الطلقةطلقها ذلك بعد ثم أمي كفلهر عل أنن، لزوجته! قال رجل عن ! ١ ٥

٣٧٩الفلهار؟ كفارة تلزمه فهل الأمحرة، 
مثلأنن، لها! وقال الأماكن أحد إل الذهاب بعل.م زوجته هاوي رجل ! ١ س٣٥ 

إلنهث-.تإ أم—ا ذللث، بعد وعلم ومافر المكان، ذلكر إل ذهبت، إن أمي 
٣٧٩بلزمه؟ فاذاالمكان ذللث، 

يكفرنر ؤإذا حلاله؟ يكفر أن يلزمه معين وفت، الفلهار لكفاره هل ! ١ ٥
٣٨١الزوجة؟ تفعل فإذا 

فاوصيتاتنجم، لآ لأنبا للعلاج ذهبت، نة الوبعد امرأة تزوج رجل ! ١ ٥ سر؛ه 
الراجعةاء أثنالأحثر بؤع الأمحوق ابيع أمحسثلاثة لدة العلاج ؛احاو 

عودماوبعد بؤع أّلدة أهله عن يمتنع أن الزوج الهليية أوصتا 
هذاؤ، أمي كظهر عل )أنح، مازحا! لزوجته الزوج قال للمنزل 

أنبتن فترة وبعد أوالساع، السادس اليوم ق جامعها ثم الأمحبؤع( 



٤٣١الوضوم1ت هوس 

٣٨٢ذلك؟................. و الحكم فا حثرة j الأن والزوجة حامل، الرأة 
منهافغضب عليه وأصرت فرفض الطلاق زوجته منه طلت رجل ؛ ١ ٥ سا" 

بينهإفأصالح والآحرْ، الدنيا ق لكمي عل وحرمت طالق أنت وقالت 
وملظهار؟ كفارة عليه فهل إليها، فرجع نادم، وهو الأقارب، بعض 

٣٨٣الطلاق؟ وقع 
واحدةيم؛ن ق الثلاث بزوجته طلق رجل ل الشرعي الحكم ما ت ١ سلأه 

وكانأمي، مثل حراما كوق لها• فهال، ثديي ءضسس، حال ق ذلك ولكن 
فهلالممتن، سمع ولر زوجها بت ق والزوجة والدها، ستا j ذللث، 

٣٨٤ماذا؟ أم أوظهار طلاق مدا يقع 
هيناوت ينهإ حلافا ولسوء بما، يدخل ول( امرأة عل رجل عفد ت ١

مدْق الحل فإ الخلاف، سوء فذهبا وأختي أمي مثل عل محرمة 
٣٨٦مأجورين؟ القضية 

المذنب،أفعل لا وافه فقال; ذنب، ل الوضع من ه نفمنع أراق■ زوج ؛ ١ ٥ ص؟ 
ا،أمي كظهر عل فزوجتي العمل هدا إل ®لوعدت فمال! عاد ولكنه 
٣٨٨يلزمه؟ فاذا الذنب، هذا ق فوفر 

Xj^^Jرنيها 1، ءند-لق، أؤ( مد نخآثه جهن تعالت قوله نزول بتج ما ت ١ ٦ ٠ س
٣٩٢..........الآJة؟ هزه معنى وم، بنياأ_ه مع آثن ^^^ ١٥٤بمنع أنيوآئه إل 

أحدإل وذمتا حاليا، معي الموجودة زوجتي عل ظهار مني حدث ت ١ ٦ ١ س
تلكل ففتر رجل ولأنني الظهار، كفارة بوجوب وأفهمني العلكاء 
علاسطاعتي ولعدم كينا مستتن عل به أنفق ما أمللث، لا السنة 

خمسةبأطفال منها ورزقتا المدة هازم طيلة زوجتي واقعنا فقد الكفارة 
٣٩٤ذكورولناث،فارجوإرشادي؟ 



ه1رىاثفقع ٤٣٢

مفيقبل تزوجت إن الحرام عئ فقال,' بالزواج والداه عليه ألح ثاب •' ١ ٦ 
إنقال: وكيلك ثيء؟ عله هل ذلك نل تزوج إذا فهل سنوات، عثر 

مثلعلإ فهي المدة هده حلال بنت~ ~أوأي البنت هده عل دخلت 
٣٩٦الحكم؟ أسأوبيما 

الحكموما الترتيب، عل أم التخي،ر عل هي وهل الفلهار، كفارة ماهي •' ١ س٣٦ 
٣٩٨الكفارة؟ قبل زوجته جامع إذا 

٣٩٩...الأية؟ شر ما ه، للما يمدؤن لإ مبيم ين يلهثمحن واه ؤ ت*الت قال • ١ ٦ ٤ ص
أمي،مثل عئ محرمة أنت لها؛ قلت زوجتي وبتن بتض خلاف إثر عل ت ١ ٦ سه 

ماأصدق ولر العلمإء من كث_بمتا أك ومغضبي بعد تراجعت ولقد 
٠٤ ٠ ••••••••••••••••••••••• ••••••••••• فضيلتكم؟ رأى ل الخل ما به• أفتوف 

وبأهل عل حرمت أن عنه نتج تفاهم، سوء والدي وبن سي حمل : ١ س٦٦ 
اوأنالعمل هذا أعمل ولر قلتا، ماذا أم أهل من حرام هل أدر 

٤٠١. ٠١٠................خثرا؟ اممه وحزاكم ذلل؛خ، ق أفيدول حقيقته، قاصد 
٤٠٣مم1باسز، 

٤٠٥٠...١١١٠غرهما؟.ب.ب..ؤؤ....دون الزوجان به خص لماذا اللعان باب ق •' ١ سيآ" 

نزوحكثم الظهار، حرمة حرمها وقد طلقها ثم برجل تزوجتا عمن : ١ س٨٦ 
الثيتؤيدخل فجعل الأول، علم ثم منه، حاملا وكانت، وخالعته آخر 

وهوالأخروالده عن الولد أخفوا ولدت ولما زوج، وكانه ونحرج 
٠٤ ٥ ... ..١ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ...٠ ء.........٠ ؟ ّ . القضية؟ هئزه ق رأيكم ما الخالع، 

٤٠٩القهر٣، 

الكتاب،فهرس النه بحمد تم 




