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�ل���م��س���مى ��خ����ق��ط ��س��ق��ط ا
ُ
�ل��خ���لع �ق ا

املبـــــادئ
1- الصحيح أن اخللع ال يسقط إال املسمى، وجيوز عىل بعض املهر.

الســـــؤال
براءة ذمته من نصف مؤجل  امرأة سألت زوجها أن خيالعها عىل  سئل يف 
صداقها، ونفقة عدهتا، وخالعها عىل ذلك، وقبلت املرأة منه اخللع، وقامت تطالبه 
بباقي املؤجل، فهل ليس هلا ذلك، وسقط باخللع املذكور؛ حيث إن اخللع يسقط 
كل حق لكل واحد عىل اآلخر مما يتعلق بالنكاح كاملهر -مقبوضا أو غري مقبوض- 

قبل الدخول أو بعده، والنفقة املاضية كذلك؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصح علامؤنا بأنه إذا خالعها واشرتطت عليه أن يدفع هلا بعض املهر فإنه 
صحيح، ورصحوا أيضا بأن اخللع ال يسقط إال املسمى، وهو الصحيح، وحيث 
يسقطان  اللذان  فهام  العدة  ونفقة  املؤجل،  املخالعة يف حادثتنا عىل نصف  وقعت 
بسبب تسميتهام، وال يسقط باقي املؤجل؛ ألن هذه التسمية أفادت اشرتاطها عليه 

دفع باقي املؤجل.

أما النفقة فيام مىض قبل الطالق فال يسقط منها دون الشهر، وما زاد عىل 
ذلك فإن مل تكن مقضيا هبا وال متفقا عىل تقديرها من الزوجني برتاضيهام، فتسقط 
بالطالق بال نزاع، فإن كانت مقضيا هبا، أو متفقا عىل تقديرها ففيها خالف معروف، 
خلع  طالق  وهو  للطالق،  الطالبة  هي  الزوجة  ألن  حادثتنا؛  يف  سقوطها  واحلق 

* فتوى رقم: 168 سجل: 2 بتاريخ: 10/ 7/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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فال تتصور فيه احليلة من الزوج عىل إسقاط النفقة فتسقط، إال أن تكون تداينتها 
بإذن قاض، وما صححوه من عدم سقوط النفقة املفروضة قد عللوه بخشية اختاذ 
الطالق حيلة لسقوط حقوق النساء، وهي يف حادثتنا غري ممكنة؛ ألن الزوجة هي 

الطالبة كام تقدم. واهلل أعلم.

J
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�ل��خ��ك�اح �ل��خ���لع ك�ل �ح�ق �م��ق�ع����ق �خ�ا �ق��س��ق��ط �خ�ا
املبـــــادئ

1- يسقط باخللع واملبارأة كل حق لكل واحد عىل اآلخر فيام يتعلق بالنكاح كاملهر 
مقبوضا أو غري مقبوض قبل الدخول هبا أو بعده والنفقة املاضية تسقط به أيضا إال 

نفقة العدة فإهنا ال تسقط إال بالنص عليها.
2 - إذا أباهن�ا ث�م عقد عليها بمهر آخر فاختلف�ت معه عىل مهرها برئ من الثاين ال 

من األول.
3 - الدي�ن ال�ذي عىل الزوج هلا ال يس�قط باخلل�ع؛ ألنه ليس من احلق�وق املتعلقة 

بالنكاح.

الســـــؤال
فقدر  نفقة،  هلا  ليقدر  الرشعي  القايض  أمام  سئل يف زوجة طلبت زوجها 
هلا ]مبلغ[ 60 قرشا شهريا ألجل النفقة، ومبلغ 70 قرشا كل ستة أشهر يف نظري 
مبلغ  والكسوة  النفقة  من  املذكور  زوجها  عىل  املذكورة  للزوجة  وجتمد  الكسوة، 
اقرتضه  قرشا   449 املذكور  زوجها  عىل  املذكورة  للزوجة  وأيضا  قرشا،   1425
منها ]وليس[ له تعلق بالنكاح، وعليه أيضا باقي مقدم صداقها مبلغ 154 قرشا، 
ثم رفعت عليه دعوى أمام املحكمة األهلية تطالبه بدين النفقة والكسوة املتجمد، 
أثناء ذلك سألت الزوجة  وباملبلغ الذي اقرتضه منها، وبباقي مقدم صداقها، ويف 
اثنان  أن خيالعها من عصمته عىل مؤخر صداقها وقدره  املذكور  املذكورة زوجها 
مرصيا  جنيها  ثالثون  قدره  مبلغ  وعىل  رشعا  تنقيض  حتى  عدهتا  نفقة  وعىل  بنتو، 
أخذها الزوج املذكور من الزوجة املذكورة باملجلس، واشرتت عصمتها منه بذلك 
املبلغ، فأجاهبا الزوج املذكور فور سؤاهلا له بقوله هلا: »خالعتك عىل ذلك«، وقبلت 

* فتوى رقم: 249 سجل: 4 بتاريخ: 16/ 12/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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تارخيها 28  اخللع بموجب قسيمة  قبوال رشعيا. وحصل ذلك  بنفسها  اخللع  منه 
شوال سنة 1324، وبعد ذلك تويف الزوج بتاريخ 14 خلت من شهر ذي احلجة 
املتجمد املذكور، ودين القرض  النفقة  سنة 1324. فهل بذلك اخللع يسقط دين 
احلال؟  أم كيف  ونفقة عدهتا  الصداق كام سقط مؤخر صداقها  مقدم  باقي  وكذا 

أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
عىل  بعلها  من  اختلعت  امرأة  يف  »سئل:  ملخصه:  ما  احلامدية  تنقيح  يف 
صداقها  بمؤخر  تطالبه  وقامت  املجلس،  يف  له  دفعت  الدراهم  من  معلوم  مبلغ 
عليه، فهل ليس هلا وسقط باخللع املذكور؟ اجلواب: نعم، ويسقط باخللع واملبارأة 
كل حق لكل واحد عىل اآلخر مما يتعلق بالنكاح كاملهر مقبوضا أو غري مقبوض 
إذا نص  إال  ]ال تسقط  فإهنا  العدة  نفقة  إال  املاضية  والنفقة  بعده،  أو  الدخول هبا  قبل 
عليها فحينئذ تسقط«. انتهى. ويف التنوير ورشحه:[ »ويسقط اخللع واملبارأة كل حق لكل 

منهام عىل اآلخر مما يتعلق بذلك النكاح، حتى لو أباهنا ثم نكحها ثانيا بمهر آخر 
فاختلعت منه عىل مهرها برئ عن الثاين ال األول«. انتهى ملخصا. ومن ذلك يعلم 
أن النفقة املفروضة املاضية يف هذه احلادثة تسقط باخللع املذكور، وكذا يسقط باقي 
مقدم الصداق به، وأما مؤخره ونفقة العدة فهام مرصح هبام يف بدل اخللع املذكور 
فيسقطان أيضا. وأما الدين الذي هو للزوجة املذكورة عىل زوجها املذكور البالغ 
فإنه ال يسقط بذلك  املذكور  الوجه  مقداره 449 قرشا وهو ما اقرتضه منها عىل 

اخللع؛ ألنه ليس من احلقوق املتعلقة بالنكاح. واهلل تعاىل أعلم.
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�ل���م��س�����ق�ك��خ �ل�ح���ل ا �ل ��خ�خ��خ����ق��ق ا �ل��ق�ك����خ �ل��خ���لع ع��لى ا ا
املبـــــادئ

1 - إذا خال�ع ال�زوج زوجت�ه ع�ىل تكفله�ا بحملها بع�د انفصاله منه�ا باإلرضاع 
والنفق�ة واحلضانة حتى تنتهي رشعا، جترب عىل إرضاعه مدة الرضاع، وتلزم بنفقته 

وحضانته بال أجر حتى تنتهي احلضانة.

الســـــؤال
سئل يف رجل خالع زوجته عىل مؤخر صداقها ونفقة عدهتا إىل انقضائها 
واحلضانة  والنفقة  باإلرضاع  عنها  انفصاله  بعد  بحملها  تكفلها  وعىل  رشعا، 
دت يف قسيمة الطالق أن ال ترجع عىل املخالع بيشء ما  تنتهي رشعا، وتعهَّ حتى 
يف املستقبل، ثم بعد وضعها بنحو عام طالبته أمام القضاء الرشعي بنفقة وكسوة 
وحضانة ولدها منه، فقرر املطلق عىل نفسه طلباهتا، وقدر مبلغا يدفعه هلا شهريا 
نظري ذلك، وغرضه ونيته أن يرجع عليها وقت اليسار، وال يزال يواليها بالدفع عاما 
بعد عام، ويأخذ عليها سندا بام تسلمته، حتى بلغ الولد السابعة من عمره قطع أبوه 
ما كان يدفعه شهريا، وتسلم الولد منها، إال أن الولد شب عىل الرذيلة لفساد البيئة 
التي نشأ فيها، فطورا يمكث الولد عند أبيه، وطورا هيرب إىل أمه، وهكذا حتى بلغ 
احلادية عرشة من عمره، ويف هذه املدة مجيعها مل يطلب الوالد من املحكمة احلكم 
بتسلم الولد نظرا لوجوده عنده أغلب األيام. فهل -واحلالة هذه- جيوز له رشعا 
الرجوع عىل املطلقة بجميع ما دفعه هلا طول هذه املدة أو بعضه حيث ثبت يسارها 
بامتالكها منزال يساوي نحو مائتي جنيه؟ وإذا مل جيز الرجوع عليها بام دفع، فهل 
يكلف الوالد بدفع ما قرره عىل نفسه أو ال ما دام مل حيكم احلاكم بتسليم الولد إليه 

ولو مىض عىل ذلك سنون؟ أفتنا فيام توضح ال زلت باإلحكام مصدرا لألحكام.
* فتوى رقم: 103 سجل: 14 بتاريخ: 25/ 4/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
تكفلها  الزوج زوجته عىل  متى خالع  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  اطلعنا عىل 
بحملها بعد انفصاله منها باإلرضاع والنفقة واحلضانة حتى تنتهي رشعا، جترب عىل 
كام  احلضانة،  تنتهي  حتى  أجر  بال  وحضانته  بنفقته  وتلزم  الرضاع،  مدة  إرضاعه 
يؤخذ من املادة 286 من األحوال الشخصية، وإذا كانت معرسة وقرر القايض عىل 
األب نفقة وكسوة وأجرة حضانة لولدها املذكور وقدر هلا مبلغا يدفعه هلا شهريا 
نظري ذلك، كان ما دفعه مما ذكر دينا لألب يف ذمة األم املذكورة، يرجع به عليها إذا 

أيرست، كام يؤخذ من املادة 289 من األحوال الشخصية. واهلل أعلم.
J
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خ
�ل�عو�� ��خ �ل�حخ����قع ا �أ�خ و�مو�حخ �ا �ل��خ���لع حخ ا

املبـــــادئ
1- إذا حص�ل خلع ب�ني الزوجني بإجياب وقبول معتربين رشع�ا تم اخللع ولزمها 

العوض كله إذا مل تكن مكرهة وللزوج املطالبة باملؤجل منه.

الســـــؤال
العقد  بصحيح  بامرأة  تزوج  دام فضلكم يف رجل  قولكم  ما  باآليت:  سئل 
الزمن، ثم طلبت منه  الرشعي، ومكث يعارشها معارشة رشعية حقبة طويلة من 
يقبل فخالعته عىل مبلغ معني دفعت جزءا منه وكتبت  أن يطلقها، فلم  ما  لسبب 
له سندا بالباقي، وكان كل من الزوجني رشيدا عاقال غري حمجور عليه وال مريضا 
مرض املوت وال يوجد لديه ما يمنعه من التعاقد تعاقدا صحيحا، وكان االتفاق 
الوجهة  من  وصحيح  جائز  العمل  هذا  فهل  واحد.  جملس  يف  ومقابله  اخللع  عىل 
أم  عليه،  االتفاق  حصل  مما  املؤجل  باجلزء  باملطالبة  احلق  للزوج  وهل  الرشعية؟ 
يعترب أن املبالغ التي دفعت والسند الذي صدر تشوهبام شائبة البطالن أيا كانت؟ 

وما هو وجهه إن وجد؟ نرجو من فضيلتكم اجلواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن اخللع إذا كان بعوض فركنه اإلجياب 
يف  قال  تام.  غري  فاخللع  رشعا  املعتربان  والقبول  اإلجياب  يوجد  مل  فام  والقبول، 
اخللع  ركن  -يعني  ركنه  »وأما  نصه:  ما  الثالث  اجلزء  من   145 صحيفة  البدائع 
بعوض- فهو اإلجياب والقبول ألنه عقد عىل الطالق بعوض فال تقع الفرقة وال 

يستحق العوض بدون القبول«. اه�.

* فتوى رقم: 601 سجل: 39 بتاريخ: 13/ 11/ 1934 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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عىل  للطالق  تعليق  أي  يمني  الزوج  جانب  من  اخللع  أن  الفقهاء  ونص 
قبوهلا، ومن جانب الزوجة معاوضة؛ ولذلك رتبوا أحكام اليمني بالنسبة للزوج 
وأحكام املعاوضة بالنسبة للزوجة. فقد جاء يف املبسوط يف صفحة 173 من اجلزء 
بألف  طلقتك  أو  بارأتك  أو  خالعتك  قد  المرأته:  قال  »وإن  نصه:  ما  السادس 
املعنى  الزوج يف  من  اخللع  إجياب  أن  إليها يف جملسها، واحلاصل  فالقبول  درهم، 
تعليق الطالق برشط قبوهلا ألن العوض الذي من جانبه يف هذا العقد طالق وهو 
حمتمل للتعليق بالرشط؛ وهلذا ال يبطل بقيامه عن املجلس ويصح منه وإن كانت 
تقبل  أن  قبل  جملسها  من  قامت  وإن  ثم  جملسها،  يف  فقبلت  بلغها  إذا  حتى  غائبة 
بطل ذلك بمنزلة تعليق الطالق بمشيئتها ومتليك األمر منها؛ ألهنا تقدر عىل املشيئة 
القبول قبل ذلك والذي من جانبها  بقيامها فكذلك تقدر عىل  يف جملسها؛ فيبطل 
يف اخللع التزام املال، فيكون بمنزلة البيع والرشاء ال حيتمل التعليق بالرشط حتى 
إذا بدأت فقالت اخلعني أو بارئني أو طلقني بألف درهم فإنه يبطل بقيامها عن 
املجلس قبل قبول الزوج، وكذلك بقيام الزوج عن املجلس قبل القبول كام يبطل 
الزوج  إن كان  قبول اآلخر، وكذلك  قبل  املجلس  بقيام أحدمها عن  البيع  إجياب 
غائبا حني قالت هذه املقالة ال يتوقف عىل قبوله إذا بلغه كام ال يتوقف إجياب البيع 

عىل قبول املشرتي إذا كان غائبا«. اه�.

ويشرتط مع هذا يف لزوم بدل اخللع عليها أن تكون بالغة عاقلة غري حمجور 
صغرية  كانت  لو  حتى  القبول  عىل  مكرهة  وال  املوت  مرض  مريضة  وغري  عليها 
أو غري عاقلة أو حمجورا عليها أو مكرهة عىل القبول مل يلزمها املال، أما إذا كانت 
مريضة مرض املوت فللفقهاء يف ذلك تفصيل ال حاجة إىل ذكره يراجع البحر من 

باب اخللع.

ومن هذا يتبني أنه إذا حصل اخللع بني الزوجني املذكورين بإجياب وقبول 
بالسؤال ومل  ذكر  كام  كان حاهلا  إذا  كله  العوض  ولزمها  اخللع  تم  معتربين رشعا 
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تكن مكرهة عىل القبول، فله حينئذ املطالبة باجلزء املؤجل من هذا البدل ما مل يكن 
مؤجال تأجيال صحيحا ومل حيل األجل. نعم إذا كان اخللع حصل لكراهة هلا فقط مل 
حيل له أخذه البدل ديانة، أما جمرد االتفاق عىل اخللع ومقابله يف جملس واحد بدون 
حصول اإلجياب والقبول املعتربين رشعا فليس خلعا مستوجبا للزوم املال عليها. 

هذا ما ظهر لنا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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ل �خ�ل �م�ا �ا
ق �م����ق

� �ل��ط�لا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- جي�وز للزوج�ة التي ال ترغب يف البقاء مع زوجها لس�بب من األس�باب ويأبى 
الزوج أن يطلقها دون إرضار هبا- أن تفتدي نفسها منه بامل ليطلقها.

2- إذا تم الطالق عىل املال وقعت عىل الزوجة طلقة بائنة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 457 سنة 1963 املتضمن أن رجال تزوج 
ثم عاد  ثامين سنوات،  قرابة  الغائب وعارشها  بعد طالقها من زوجها  ثرية  بامرأة 
إىل  لتعود  الطالق  الثاين يف طلب  الغائب، وبعد عودته أحلت عىل زوجها  زوجها 
أنفق  ما  مقابل  الطالق  ذلك  عن  تعوضه  أن  عىل  واتفقا  وأوالدها،  األول  زوجها 
عليها يف الزواج مبلغا معينا من املال فقبل الزوج الثاين أن يطلقها عىل ذلك، وطلقها 
يف املجلس بعد أن حررت له أثناء عرضها عليه الطالق سندا باملبلغ الذي اتفق عليه 

نظري الطالق.

الزوج يف  الترصف، وأحقية  بالرأي يف رشعية هذا  اإلفادة  السائل  وطلب 
املبلغ املتفق عليه.

اجلواب
زوجها  مع  البقاء  يف  ترغب  ال  التي  الزوجة  أن  فقها  عليه  املنصوص  إن 
لسبب من األسباب ويأبى الزوج أن يطلقها ويمسكها وهي كارهة للبقاء معه دون 
إيذاء منه هلا وإرضار هبا جيوز هلا أن تفتدي نفسها منه بامل ليطلقها، فإذا بذلت املرأة 

* فتوى رقم: 54 سجل: 100 بتاريخ: 19/ 10/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ماال لزوجها ليطلقها نظريه وَقبَِل ذلك وتم طالقها عىل هذا املال يف جملس العرض 
وقعت عىل الزوجة طلقة بائنة، ولزمها املال الذي طلقت يف مقابلته وصار دينا يف 

ذمتها جيب عليها أداؤه للزوج.

ويف حادثة السؤال عرضت الزوجة عىل زوجها مبلغا من املال نظري طالقها 
الطالق  به  يقع  مرشوع  أمر  وهذا  باملجلس،  املال  ذلك  مقابلة  يف  الزوج  وطلَّقها 
البائن ويلزم الزوجة املال املتفق عليه نظري إيقاع الطالق كام سبق بيانه. ومما ذكر 

يعلم اجلواب إذا كان احلال كام جاء بالسؤال.

J





ق
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ور ع�����ق�� �ل���ل�ع��ق�� �ل���س����ح����حخ ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- املحج�ور علي�ه للعته إن كان يفي�ق أحيانا ففي حال إفاقته ه�و كالعاقل يملك 

إيقاع الطالق عىل زوجته يف حال إفاقته، وأما إذا كان ال يفيق فال يقع طالقه.

الســـــؤال
سأل ع. ت قال:

تزوج رجل ومل يمكث طويال حتى أصابه مرض اجلنون؛ مما أدى إىل دخوله 
مستشفى األمراض العقلية، ووقع عليه احلجر للعته، وأقيمت أخته قيمة عليه، وله 
تبارش عالجه حتى شفي منه بعض  نفقة شهرية، وظلت أخته  تتقاىض منه  زوجة 
اليشء، وأرادت ضم زوجته إليه للقيام بواجباته االجتامعية فامتنعت بدون حق وال 
وجه رشعي. لذلك يسأل الطالب عمن يقوم بطالق زوجة املحجور عليه، وعمن 
يقوم بعمل إشهاد الطالق أو الزواج لذلك املحجور عليه حتى تتمكن القيمة من 

حفظ كيان األرسة.

اجلواب
يأمرها  فيام  للزوج عىل زوجته أن تطيعه  الواجبة  إن من احلقوق الرشعية 
إيفائه  بعد  بيته  بمالزمة  تتقيد  وأن  رشعا،  مباحا  ويكون  الزوجية  حقوق  من  به 
عاجل صداقها وال خترج منه إال بإذنه، وتكون آثمة إذا طلب منها شيئا من ذلك 
وامتنعت، وإذا أبت الزوجة أن تدخل يف طاعة زوجها فله أو ملن يقوم مقامه أن 
استوىف  متى  هلا  هييئه  الذي  املنزل  يف  طاعته  يف  دخوهلا  بطلب  املحكمة  إىل  يتقدم 

* فتوى رقم: 29 سجل: 74 بتاريخ: 25/ 6/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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إفاقته هو  ففي حال  أحيانا  يفيق  إن كان  للعته  الالزمة. واملحجور عليه  الرشوط 
كالعاقل يملك إيقاع الطالق عىل زوجته يف حال إفاقته، وأما إذا كان ال يفيق فال 
يقع طالقه، وال يملك أحد التطليق عنه. والذي يزوج املعتوه الذي ال يفيق هو وليه 
الرشعي أو القيم عليه بإذن املحكمة احلسبية، أما الذي يفيق فيزوج نفسه. والذي 
املختص.  املأذون  هو  للعته  عليه  للمحجور  والطالق  الزواج  إشهاد  بعمل  يقوم 

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ق �ل�ع�د ء �م��خ �خ����خ����ق��ق ا �خ�ا ق ع��لى ال�أ
� �ل��ط�لا ا

املبـــــادئ
1 - ال تسمع دعوى اإلنكار بعد اإلقرار هبا.

الســـــؤال
سئل بإفادة من قايض حمكمة مركز املندورة وبالد األرز غربا مضموهنا: أنه 
يرغب االطالع عىل صورة الدعوى طيه، واإلفادة بام يظهر، وذلك ألهنا ملا أرسلت 
عدم  وجه  يبني  ومل  رشعا،  مستوفية  غري  بأهنا  عليها  أجاب  الغربية  مديرية  ملفتي 
الدعوى  املذكور، ومضمون صورة  القايض  استيفائها، ومل يزل األمر مشتبها عىل 

املذكورة واملقيدة بمضبطة املحكمة املذكورة يف 27 سبتمرب سنة 1896 نمرة 73:

صدور الدعوى بعد التعريف الالزم من أمان س. أ. املقيم اآلن بناحية أيب 
ت.  م.  صفية  عىل:  وجده،  أبيه  اسم  ذكر  بدون  غربية  دسوق  بمركز  الغربية  عيل 
فه،  بدون ذكر اسم جدها، من أهايل وسكان املحلة املذكورة، وسعيد س. ومل يعرِّ
ثالث  منذ  من  تزوجها  رشعي،  صحيح  بنكاح  ومدخولته  زوجته  هذه  صفية  بأن 
فقال  مشاجرة  بينهام  حصلت   1313 سنة  شوال  شهر  يف  وأنه  تقريبا،  سنة  عرشة 
فقال  شهور«،  ثالثة  العدة  بنفقة  »أبريتك  له:  فقالت  أطلقك«،  وأنا  »ابريني  هلا: 
خماطبا هلا: »روحي طالق مني عىل ذلك«، وأنه فارقها بعد ذلك وسافر، وملا عاد من 
سفره وجدها تزوجت بسعيد س. هذا، والذي أجرى له عقد الزواج مأذون املحلة 
املذكورة، وقيده بالدفرت عهدته يف 2 سبتمرب سنة 1896 نمرة 2، وأن أمان هذا سأل 
من العلامء عن الطالق الصادر منه املذكور، فأجابوه بأنه غري صحيح، وأنه يطلب 
التفريق بني صفية وسعيد هذين بام أهنا زوجته وعىل عصمته لعدم وقوع الطالق 

* فتوى رقم: 112 سجل: 1 بتاريخ: 21/ 10/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.



- 24 -

املذكور، ويسأل سؤال صفية وسعيد هذين وجواهبام  الثاين  العقد  املذكور وفساد 
بتاريخ 5 مجاد  املذكور  املفتي  املذكورة  الصورة  كتبه عىل  ما  عن ذلك، ومضمون 
أول سنة 1314 نمرة 40 فتاوى: أنه باطالعه عىل صورة الدعوى املذكورة وجدها 
غري مستوفية رشعا، وأن الطالق عىل الرباءة من نفقة العدة فقط واقع؛ ألهنا جعلت 

عوضا عنه.

اجلواب
الذي  الطالق  أن  اإلفادة ظهر  املرفقة هبذه  الدعوى  باالطالع عىل صورة 
ادعى املدعي عدم وقوعه واقع عليه، ويعامل بإقراره بذلك رشعا، ومع معاملته بام 

ذكر ال تسمع منه تلك الدعوى. واهلل أعلم.
J
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ق
� �عو�ى ط�لا د

املبـــــادئ
1 - جيوز الدفع بالطالق يف دعوى اإلرث بالزوجية وتقام البينة عليه.

2 - اإلق�رار بالزوجي�ة من املتوىف قب�ل وفاته بيوم مانع من الدف�ع بالطالق يف مدة 
سابقة عىل اإلقرار.

3 - يكلف مدعي اإلرث بالزوجية إثبات دعواه.
4 - تق�دم بين�ة مدع�ي الزوجية ع�ىل بينة مدعي الط�الق إذا دفع مدع�ي الزوجية 
الدف�ع بالطالق بإق�رار املتوىف بالزوجية قب�ل وفاته بأي�ام وكان الدفع بالطالق من 

أربع سنوات ويكون دفع الدفع صحيحا وتقدم بينة الزوجية.
5 - الدف�ع بالط�الق ثالث�ا قبل الدخ�ول غري مان�ع لدعوى اإلق�رار بالزوجية من 

املتوىف وحتى قبل وفاته بيوم.
6 - بينة الطالق تكون مقدمة يف حالة عدم وجود إقرار الحق من املتوىف بالزوجية.

7 - العربة بتاريخ إنشاء الطالق وليس بتاريخ اإلخبار به.

الســـــؤال
إحلاق بام هو مقيد هبذه املضبطة صحيفة 52 وجماب عنه بام هو مقيد أيضا 
هبذه املضبطة بتاريخ 24 حمرم سنة 1314 نمرة 83 فتاوى صحيفة 53، سئل بإفادة 
بلغ ملحكمة مرص الرشعية قرار اجلمعية  أنه بعد أن  من نظارة احلقانية مضموهنا: 
العلمية التي تشكلت لنظر الطعن املقدم يف احلكم الصادر من هذه املحكمة بزوجية 
عريضة  للنظارة  قدم  باشا،  إبراهيم  للربنس  أفندي  هانم  نعمت  الربنسيس  دولة 
من الربنسني نجليه بالترضر من توقف املحكمة يف قبول تزكية الشاهدين السابق 

* فتوى رقم: 117 سجل: 1 بتاريخ: 16/ 11/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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إقامتهام عىل الطالق الثالث الواقع من والدمها حال كون القرار املذكور قاضيا بعدم 
منع دعوى الدفع بالطالق من مدعيه وإقامة البينة عليه، إىل آخر ما أورياه، وحيث 
إنه مما ذكر يعلم وجود خالف بني املحكمة وبني حرضيت الربنسني املشار إليهام يف 
فهم عبارة القرار املذكور، ويف االقتضاء النظر يف هذا اخلالف بنفس اجلمعية التي 
أصدرت القرار، وتقرير ما تراه تفسريا له، فاألوراق املتعلقة بذلك وقدرها عدد 4 

مرسلة طيه بأمل اإلجراء وإفادة النظارة بام يرى.

اجلواب
توضح بإفادة عطوفتكم الواردة لنا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1896 نمرة 45، 
حرضيت  وبني  الرشعية  الكربى  مرص  حمكمة  بني  خالف  وجود  للنظارة  علم  أنه 
الربنسني نجيل املغفور له الربنس إبراهيم باشا يف فهم عبارة قرار اجلمعية العلمية 
التي تشكلت لنظر الطعن املقدم يف احلكم الصادر من هذه املحكمة بزوجية دولة 
بالنسبة  إليه  املشار  باشا  إبراهيم  الربنس  للمرحوم  أفندي  نعمت هانم  الربنسيس 
الطالق  عىل  إقامتهام  السابق  الشاهدين  تزكية  قبول  يف  املذكورة  املحكمة  لتوقف 
الواقع من والدمها املرحوم الربنس املومى إليه حال كون القرار املذكور قاضيا بعدم 
منع دعوى الدفع بالطالق من مدعيه، وإقامة البينة عليه، وذكر باإلفادة املذكورة 
القرار،  التي أصدرت هذا  بنفس اجلمعية  النظر يف هذا اخلالف  أنه من االقتضاء 
وتقرير ما تراه تفسريا له، وبعد إجراء ذلك تفاد النظارة بام يرى، وبناء عىل ذلك 
صار استحضار حرضات أرباب اجلمعية املذكورة، وحرضوا مرارا، وتداولوا يف 
ذلك بعد اطالعهم عىل األوراق، وأخريا قرروا أمس تارخيه أن البينة التي أقيمت 
عىل الطالق ال تزكى، واحلال ما سطر بصورة اإلعالم الرشعي املحرر من املحكمة 
املذكورة بتاريخ 15 شوال سنة 1313، وأهنم اقترصوا يف اجلواب عىل ذلك؛ ألنه 
حمل النزاع بني املحكمة املذكورة وبني الربنسني املومى إليهام كام هو واضح بأختامهم 
عىل الشقة إحدى األوراق املرفقة هبذا، وعمال بام أشري بإفادة النظارة سالفة الذكر 
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ودفعا   ،1314 سنة  حمرم   23 يف  املؤرخ  املذكور  السابق  القرار  تفسري  طلب  من 
للشبهة املشار إليها بإفادة املحكمة املذكورة املحررة للنظارة بتاريخ 9 ربيع أول سنة 
1314 نمرة 251، نفيد عطوفتكم بام يأيت: أن املراد بام ذكر بالقرار املذكور من عدم 
منع دعوى الدفع بالطالق ممن يدعيه وإقامة البينة عليه أنه لو صدرت اآلن دعوى 
يدعيها،  منها من  يمنع  بالنكاح ال  اإلقرار  يمنع دعوى  بالطالق عىل وجه  الدفع 
فال  باإلعالم  املذكور  الوجه  الطالق عىل  وأما دعوى  عليها،  البينة  إقامة  من  وال 
تصلح دفعا لدعوى اإلقرار بالزوجية كام يشري إىل ذلك ما ذكر بالقرار املذكور من 
أن سامع دعوى الدفع بالطالق ال ينايف ما صدرت به الفتوى من تكليف مدعيي 
الزوجية البينة عىل دعوامها؛ إذ مقتضاه تقديم بينة الزوجية، وبيان ذلك أن املدعى 
عليهام بعد اعرتافهام بام اعرتفا به من سبق الزوجية قاال إن املتوىف بعد أن تزوجها 
بنحو أربع سنوات طلقها طالقا رصحيا بتا بائنا؛ لصدوره من املتوىف قبل أن يدخل 
بمطلقته، وتكرر منه اإلخبار بالطالق املذكور حتى إنه أخرب بذلك قبل موته بأربعة 
أيام وأهبام تاريخ عقد الزواج، فكان تاريخ إنشاء الطالق الذي ادعيا صدوره بعده 
بنحو أربع سنوات مبهام أيضا، مع سبقه عىل تاريخ اإلقرار بالزوجية بيقني حسب 
بدعوى  املذكور  الطالق  دعوى  الزوجية  مدعيا  دفع  وقد  الدعوى،  من  املعلوم 
صدور إقرار املتوىف بأن موكلتهام زوجته وحالله بعقد نكاح صحيح رشعي قبل 
موته بأيام وبيوم ويف يوم وفاته، وعىل ذلك يكون تاريخ اإلقرار بالزوجية متأخرا 
عن تاريخ إنشاء الطالق املذكور فيكون هذا الدفع صحيحا، وتقدم بينة الزوجية؛ 
إذ املدار يف تقديمها عىل تأخر تاريخ اإلقرار بالزوجية ال فرق يف ذلك بني كون املدة 
مبهمة كام هنا أو معينة كام يفهم من عباراهتم، ففي الفتاوى املهدية ما نصه: »وأما 
إذا ذكر تاريخ للنكاح والطالق، وكان تاريخ النكاح مؤخرا فإنه تقدم بينة الزوجية 
القديمة كام إذا ادعت إقرار زوجها يف مرض موته بأهنا حالل له، وكانت رضهتا 
ادعت الطالق قبل ذلك فقط. ويشهد له ما ذكره يف التنقيح حيث قال: بينة املرأة 
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أهنا كانت حالال وقت املوت أوىل من بينة الورثة أهنا كانت حراما قبل موته بسنة« 
اه�.

بدون  بالنكاح  اإلقرار  تاريخ  تأخر  عىل  الزوجية  بينة  تقديم  يف  عول  فقد 
ألن  عليه؛  شاهدا  ذكر  ما  عىل  به  استشهد  ما  يصلح  مل  وإال  املدة،  لتعيني  التفات 
املستشهد عليه مل تعني فيه املدة، فدل ذلك عىل أن تعيني املدة فيام استشهد به ليس 
بقيد، وأن املدار عىل تأخر تاريخ اإلقرار بالنكاح، وما ذكره باإلحلاق مدعيا الطالق 
من أن الطالق الذي ادعياه هو طالق ثالث، مع عدم ذكرمها يف هذا اإلحلاق املدة 
اإلقرار  لدعوى  مانع  غري  الزوج  عصمة  يف  الزوجة  دخول  تصور  من  متنع  التي 
بالنكاح املذكور؛ ألن علامءنا مل يستثنوا من إطالقهم تقديم بينة الزوجية عند دعوى 
فيها ما  الثالث مدة ال يتصور  إذا ذكر مدعي الطالق  املتأخر إال حالة ما  اإلقرار 
ذكر فيبقى ما عدا ذلك عىل إطالقه يف تقديم بينة الزوجية بال خالف، ويف املهدية 
بالزوجية  اإلقرار  فيه  ومدعى  املرأتني،  إلحدى  بالزوجية  فيه  حكم  موضوع  يف 
قبل موت الزوج بخمسة أيام ما نصه: »أما لو أقامت مدعية الطالق البينة العادلة 
عىل دعواها صدور الطالق الثالث من الزوج يف صحته بطلب رضهتا قبل موته 
املطلقة  دخول  حصول  يتصور  ال  إذ  هلا؛  باملرياث  احلكم  يظهر  فال  يوما  بعرشين 
املذكورة يف عصمة زوجها يف مدة مخسة عرش يوما من تاريخ اإلقرار الثالث؛ لعدم 
احتامل هذه املدة ذلك، وأما ما ذكره العلامء من كون دعوى املرأة إقرار زوجها يف 
مرض موته أهنا حالل عليه دفعا لدعوى باقي الورثة طالقها قبل موته بسنتني فهذا 

ال يفيد يف مثل هذه احلادثة؛ لوجود االحتامل فيام ذكروه ال فيام نحن فيه« اه�.

فقد عول عىل وجود االحتامل وعدمه من غري التفات لتعيني املدة وعدمه، 
قائم فيام نحن بصدده كام ال خيفى، وليس ما هنا من مواضع اخلالف  واالحتامل 
الواقع بني الفضيل والسندي يف ترجيح بينة الطالق أو النكاح كام نقله يف املهدية 
حيث قال: »وهذا اخلالف عند عدم وجود إقرار من الزوج بالزوجية متأخر عن 
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تاريخ الطالق، وإال فالبينة الشاهدة به مقدمة عىل بينة الطالق قوال واحدا، كام أفاده 
يف اهلندية ونور العني وغريمها من معتربات املذهب« اه�. ومع ذلك فلو مل يذكر 
تاريخ للنكاح والطالق أصال فالذي عليه الفتوى تقديم بينة الزوجية عند دعوى 
أن فالنا مات وكانت زوجته، وآخران  ما نصه: »شهدا  األنقروية  العقدين، ففي 
أنه كان طلقها قبل املوت، قال الفضيل: بينة الزوجية أوىل، وجيعل كأنه طلقها ثم 
تزوجها، وقال السندي: بينة الطالق أوىل؛ ألن الطالق يكون بعد النكاح، وقيل: 
الفتوى،  وعليه  الفضيل  قاله  كام  فالقول  عقدين  تدعي  هي  أو  ورثتها  كانت  إن 
وإال فالفتوى عىل ما قاله السندي« اه�. ومثل ذلك يف فصول العامدي وذكر هذا 
األنقروية  عبارة  نقل  أن  بعد  املهدية  يف  قال  الثالث،  الطالق  صورة  يف  اخلالف 
ورصح  الطالق،  عن  النكاح  تاريخ  تأخر  بمنزلة  العقد  تكرار  »فجعل  املذكورة: 
بأن الفتوى عىل قول الفضيل عند دعوى العقدين املنزل منزلته« اه�. وهذا رصيح 
تاريخ  الزوجية ولو مل تذكر مدة معينة، وال  بينة  العقدين تقدم  أنه عند دعوى  يف 
للنكاح والطالق، كام يعطيه قوله: فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح، 
والتاريخ أصال  املدة  العقدين مع عدم ذكر  الزوجية عند دعوى  بينة  وإذا قدمت 
الزوجية  بينة  تقدم  النكاح -فباألوىل  تاريخ  تأخر  منزلة  العقد منزال  لكون تكرار 
عند تأخر تاريخ اإلقرار بالنكاح ولو بدون تعيني مدة؛ ألنه األصل، املقيس عليه، 
وال يمنع من ذلك قول املدعى عليهام أن املتوىف تكرر منه اإلخبار بالطالق املذكور 
حتى إنه أخرب بذلك قبل اليوم الذي مات فيه بأربعة أيام، ويف يوم وفاته؛ ألن العربة 
لتاريخ إنشاء الطالق ال لتاريخ اإلخبار باإلطالق املذكور، وال يتوهم أنه جيعل هنا 
اإلخبار بالطالق املستند املذكور دفعا للنكاح عمال بام قيل من أن اإلقرار بالطالق 
يدفع النكاح؛ ألن الذي جعله مدعيا الطالق دفعا للنكاح إنام هو الطالق املذكور 
نفسه، وادعيا أنه هو الذي تكرر اإلخبار به، فال يصلح ذلك دفعا لدعوى اإلقرار 
يتوهم  ال  أنه  كام  الستمراره،  القاطع  الطالق  إنشاء  عن  تارخيا  املتأخر  بالزوجية 
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لإلقرار  دافع  إنه  يقال  حتى  املذكور  املستند  بالطالق  اإلخبار  تاريخ  اعتبار  أيضا 
بالزوجية املذكورة؛ ملا رصحوا به يف كتب املذهب من أن تاريخ اإلخبار بالطالق 
املستند لزمان ماض إنام يعترب حلق الرشع وهو العدة فقط عند اجتامع الزوجني رفعا 
الدخول، فال يمكن  املدعى طالقا قبل  للتهمة، وال عدة هنا، وال اجتامع؛ لكون 
اعتبار تاريخ ذلك اإلخبار ويكون املعول عليه هو تاريخ إنشاء الطالق بال شبهة، 
ومع ذلك فإن تكرر اإلخبار املذكور ال يقيض بأهنا مطلقته وقت اإلخبار بالطالق 
املذكور، بل حيتمل أن تكون وقت هذا اإلخبار زوجته وعىل عصمته، ومع وجود 
هذا االحتامل ال تصلح دعوى الطالق وتكرار اإلخبار به عىل الوجه املذكور دفعا 
الدعاوى من مجلة رشوطها كام  االحتامل يف  رفع  بالزوجية؛ ألن  اإلقرار  لدعوى 
رصح بذلك يف املهدية وغريها، وعىل ذلك فتقديم بينة الزوجية وسامعها وتزكيتها 
واحلكم بمقتضاها عىل الوجه املسطور باإلعالم املذكور يف حمله، لكن لو أتى اآلن 
مدعيا الطالق بدفع جديد صحيح يناقض دعوى اإلقرار بالزوجية ال يمنعان منه، 
وال من إقامة البينة عليه كام هو املراد مما ذكر بالقرار املذكور؛ ملا رصحوا به يف كتب 
املذهب من جواز الدفع قبل احلكم وبعده، وال يمنع من ذلك البند السابع عرش من 
الئحة املحاكم الرشعية؛ ألن ما فيه من منع سامع الدفع بعد احلكم حمله ما إذا صدر 
الدفع من املحكوم عليه احلارض وقت احلكم بخالف ما نحن فيه، هذا ما ظهر لنا 
يف تفسري القرار املذكور بموافقة ما تقتضيه النصوص الرشعية، وعىل مقتضاه فعدم 

تزكية شاهدي الطالق يف حمله. واهلل أعلم. وطيه األوراق عدد 10.

J
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ء ىق
���ا ���ش ع ��خ

ق ل� �ق����ق
� �ل��ط�لا �ل�مق���م��ق�خ �خ�ا ا

املبـــــادئ
1- صيغة: »عيل احلرام من بيتي...« يمني بالطالق فال يقع هبا يشء.

الســـــؤال
سأل ع. م. إ. قال:

إنه سبق حلف اليمني اآلتية: عىل زوج أخته يف رمضان املايض وهي: »عيل 
املذكور من  اليمني، وخرج  نفذ  باكر« وقد  تقعد معي من  مل  إنك  بيتي  احلرام من 

املنزل، ويريد اآلن أن يدخل بيتي ويقيم معي ثانيا. وسأل عن احلكم.

اجلواب
إن صيغة عيل احلرام وإن كان قد تعورف إيقاع الطالق هبا إال أهنا يف الصيغة 
املسؤول عنها يمني بالطالق فال يقع هبا يشء؛ طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 

الذي اخرتناه للفتوى وهي لغو. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 146 سجل: 83 بتاريخ: 19/ 10/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ق
� �عو�ى ط�لا د

املبـــــادئ
1 - دعوى الطالق عىل اإلبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة والتحمل بالولدين 
مدة س�بع س�نوات وس�قوط حقه�ا يف نفقته�ا ونفقة الول�د الس�ابق فرضها بحكم 
قضائي، مسموعة فيام عدا التكفل بالولدين لإلمجال يف عوض الطالق املذكور من 

جهة التكفل املدعى.

الســـــؤال
لغياب  أنه  مضموهنا:  الرشعية  زفتى  مركز  حمكمة  قايض  من  بإفادة  سئل 
يرى  بام  واإلفادة  طيه  املرافعة  صورة  عىل  االطالع  يرغب  باإلجازة  املديرية  مفتي 
لديه  الدعوى  املذكورة: صدور  الصورة  نظرا الشتباهه يف ذلك، ومضمون  فيها؛ 
بعد التعريف الالزم من أمحد ج املزارع، ابن م. س، عىل: زوجته ساملة أ. س. س، 
نفسه  عىل  هلا  قرر  كان  بأنه  غربية،  زفتى  بمركز  هنطاي  وسكان  أهايل  من  كالمها 
باملحكمة املذكورة نفقة رشعية نظري طعامها ورشاهبا، وطعام ورشاب ولدهيا منه: 
حممد وخرضا اللذين يف حضانتها، الفقريين اللذين ال مال هلام، لكل يوم من ابتداء 
9 نوفمرب سنة 1896 قرش واحد ونصف قرش صاغا ديوانيا، وحترر بذلك إعالم 
كوهنا  حالة  عليه  تنفيذه  اإلدارة  جهة  من  طلبت  وأهنا  املحكمة،  هذه  من  رشعي 
أبرأته من مؤخر صداقها ونفقة عدهتا حلني انقضائها منه رشعا، وتكفلت بولدهيا 
منه املذكورين ملدة سبع سنوات، وطلقها عىل ذلك بقوهلا خماطبة له طائعة: »أبرأتك 
بولديَّ  وتكفلت  رشعا،  منك  انقضائها  حلني  عديت  نفقة  ومن  صداقي  مؤخر  من 
منك حممد وخرضا اللذين يف حضانتي الفقريين اللذين ال مال هلام ملدة سبع سنوات 
لتطلقني عىل ذلك«، وقد أجاهبا فور سؤاهلا بقوله هلا: »أنت طالق عىل ذلك«، وأن 

* فتوى رقم: 131 سجل: 1 بتاريخ: 20/ 1/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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ذلك كان يف يوم اجلمعة 13 نوفمرب سنة 1896 عن يد بينة، وأنه مل خيتل هبا، ومل 
حيصل معارشة بينه وبينها من عهد الطالق املذكور لآلن، وهي عىل علم من ذلك، 
وطلب احلكم له عليها بطالقها منه عىل الرباءة والتكفل بالولدين املذكورين املدة 
املذكورين، وسأل جواهبا  املقررة هلا ولولدهيا  النفقة  املذكورة، وبسقوط حقها يف 
عن ذلك، وبسؤاهلا عن ذلك أجابت باالعرتاف بزوجيتها له وبمرزوقيتها منه حممد 
وخرضا املذكورين، وببقائها عىل عصمته لآلن، وبتقرير النفقة املذكورة بموجب 
اإلعالم الرشعي املذكور وأنكرت ما عدا ذلك، وبتكليفه البينة عىل دعواه املذكورة 

أحرض شهودا ثالثة شهدوا طبق دعواه املذكورة.

اجلواب
 1314 سنة  رجب   19 يف  لديكم  الصادرة  املرافعة  صورة  عىل  باالطالع 
نمرة 59 مضبطة، ظهر أن دعوى املدعي عىل الوجه املسطور بتلك الصورة غري 
مستوفية رشعا، وكذا الشهادة، ويعامل املدعي بإقراره بالطالق عىل الوجه الذي 

تضمنته دعواه، وحيكم عليه بذلك. واهلل أعلم.

ووجه عدم االستيفاء اإلمجال يف عوض الطالق املذكور من جهة التكفل 
الذي ادعاه.

J
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ق
� �ق ط�لا �ا ��ش�خ اأ

املبـــــادئ
1 - إذا حلف عليها بالطالق ثالثا ثم قال إنه نوى به أهنا غري الزمة له يف ليلة معينة 

صدق وال يقع طالقه.
2 - إذا أقر بالطالق يف املجلس طلقت منه زوجته واحدة رجعية معاملة له بإقراره.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نائب حمكمة دمياط الرشعية مضموهنا: أنه صدرت مرافعة 
بالطالق  يمينا  عليها  حلف  بأنه  غ،  حممد  زوجها  عىل  ل،  حمبوبة  من  لديه  رشعية 
الثالث أهنا ليست الزمة له، ثم يف جملس احللف طلقها طلقة واحدة رجعية مسبوقة 
بطلقة قبلها، وبسؤاله عن ذلك أجاب باالعرتاف بالدعوى، وزاد يف إجابته أنه وقت 
صدور اليمني املذكورة نوى يف رسه أهنا ليست الزمة له يف ليلة اإلثنني 23 رجب 
الثالث  الطالق  نحو  الرشعي  احلكم  يقتضيه  عام  الثغر  مفتي  وباستفتاء  املايض، 
املذكور أجاب باشتباه عنده يف ذلك، ولذا ها هي صورة املرافعة طيه بأمل اإلفادة 
بام يعمل به يف ذلك رشعا بعد االطالع عليها، ومضمون الصورة املذكورة هو ما 
ذكر، وأن املدعية قالت إن هذا املدعى عليه متعرض هلا بعد ذلك، ويريد معارشهتا 
بدون وجه رشعي، وأهنا طالبته بمنع تعرضه هلا حلصول الطالق املذكور، فامتنع 
عن ذلك بدون موجب رشعي، وذكرت أهنا تطالبه بذلك بالوجه الرشعي، وتسأل 

سؤاله وجوابه عن ذلك.

* فتوى رقم: 138 سجل: 1 بتاريخ: 27/ 2/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
بالطالق  نوى  أنه  املدعية  عليه عن دعوى  املدعى  جواب  علم من  حيث 
الثالث الذي حلفه عىل أن زوجته املدعية غري الزمة له أهنا ليست الزمة له يف الليلة 
التي عينها بجوابه املذكور، والقول قوله يف ذلك، فال يقع عليه هبذا احللف يشء، 
وحيكم عليه بالطلقة الثانية الرجعية؛ معاملة له بإقراره، وله مراجعتها ما دامت يف 

العدة، هذا ما ظهر لنا بعد االطالع عىل صورة املرافعة املرفقة هبذه اإلفادة.

J
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ق
� �ل���م��س����م��ق�خ �ل��مق��� �خ��ط�لا  ا

�خ �ق���م�ا
أ
 �خ�ا

�ل�����ل�خ ا
املبـــــادئ

1- احللف بأيامن املسلمني لغو ال يقع به طالق ألنه ليس من صيغ الطالق.
2- ال جيوز للزوجة أن متنع نفسها عن زوجها لو كان طالقه رجعيا.

الســـــؤال
سئل يف امرأة تدعي عىل زوجها أنه حلف هلا بأيامن املسلمني جممع الطالق 
والعتاق أن ال يفعل األمر الفالين، وفعله، وال بينة هلا، وهو ينكر دعواها. فهل عىل 
تصديقها يكون اليمني املذكور طالقا ثالثا أم طلقة واحدة رجعية، أم بائنة، أو ال 
يلزم يشء؟ وعىل تصديقها جيوز هلا أن متكنه من نفسها مع علمها بحلفه، أو ال، ولو 

مكنته يكون عليها إثم أم ال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
َحِلُف الشخص بأيامن املسلمني فيه بحث مشهور يف أنه يقع به طالق لو 
نواه أو رصح بشموله له كام يف واقعة السؤال، فقد رصح مجاعة بأنه يقع به طلقة 
واقعتنا:  يف  احلالف  قول  يف  كام  له  بشموله  رصح  أو  الطالق  به  نوى  إن  رجعية 
»جممع الطالق والعتاق«، وقال آخرون: ال يقع به يشء؛ ألنه ليس من صيغ األيامن 
الرشعية، والذي يظهر أنه كذلك فهو من اللغو الذي يريد قائله التغليظ عىل نفسه، 
حال  كل  وعىل  منها،  ليس  ملا  الرشيعة  يف  إحداث  ألنه  عليه؛  التأديب  ويستحق 
فليس للزوجة أن متنع نفسها منه، ولو علمت حلفه؛ ألنه إن وقع عليه الطالق فهو 

رجعي، وال إثم عليها إن سلمت نفسها لزوجها. هذا واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 42 سجل: 2 بتاريخ: 15/ 10/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�هىق �ل��س�ا ���ىق وا �ل��خ�ا ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- السهو والنسيان بمنزلة واحدة يف احلكم فيقع طالقهام قضاء.

2- البائن ال يلحق البائن سواء أكان بلفظ الكناية أو الرصيح ولو يف العدة.
3- جيوز ملن أبان زوجته ثم أوقع عليها طالقا ثالثا أن يعود إليها بعقد جديد بإذهنا 

ورضاها ألن طالقه الثالث بعد البائن غري واقع ويبقى له عليها ثنتان.

الســـــؤال
سئل يف رجل تشاجر مع زوجته، فحلف ناسيا بقوله: »عيّل احلرام إن هذا 
األمر حصل« ثم حتقق لديه أنه مل حيصل، فاعتقد وقوع الطالق فامتنع عن معارشهتا، 
»راجعت  بقوله:  بالوضع  عدهتا  انقضاء  بعد  فراجعها  فوضعت،  حامال  وكانت 
زوجتي«، وبعد ذلك حلف عليها أهنا ال خترج أخته الصغرية، وإن أخرجتها تكون 
خالصة، فأخرجتها، وبعد ذلك راجعها، ثم بعد مدة حصلت مشاجرة بينه وبينها، 
فقال هلا: »روحي طالقة بالثالث«. فام الذي يقع عليه من هذه التطليقات؟ أفيدوا 

اجلواب.

اجلواب
النسيان والسهو بمنزلة املرتادفني يف احلكم، وأن طالقهام  قرر علامؤنا أن 
يقع قضاء فقط، وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية ال يلحق البائن سواء كان بلفظ 
الكناية أو الرصيح، وقالوا: »إذا طلقها تطليقة بائنة، ثم قال هلا يف عدهتا: أنت عيل 
حرام، أو خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو شبه ذلك، وهو يريد به الطالق مل يقع 
عليها يشء؛ ألنه صادق يف قوله: هي عيل حرام، وهي مني بائن«. اه�. ومفاده: أنه 

* فتوى رقم: 199 سجل: 2 بتاريخ: 16/ 9/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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لو طلقها ثانية بائنة وهي يف عدة الطالق البائن ال تلحق الثانية فبعد العدة باألَْوىل، 
وحيث حلف السائل ناسيا بقوله: »عيل احلرام إن هذا األمر حصل«، واحلال أنه مل 
حيصل، فقد بانت منه زوجته بذلك، ومل تصح مراجعته املذكورة، وال يلحق اليمني 
ال  أن  باحلرام  زيد  حلف  لو  أنه  من  به  رصحوا  ما  ذلك  ومثل  الثالث،  وال  الثاين 
حيصد أرض عمرو فحصدها، وبانت وانقضت عدهتا باحليض ثم طلقها ثالثا أنه 
ال يلحقها الطالق الثالث املذكور، وعىل ذلك يسوغ هلذا السائل العود إىل مبانته 
بعد ذلك طلقتني. واهلل  وبعقد ومهر جديدين، ويملك عليها  برضاها،  املذكورة 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا ىق ا

��ق ��خ وحخ �ل�خ خ ا
و�ق����

ح��ل�م �ق����خ
املبـــــادئ

1- تفويض الطالق للزوجة بلفظ متى شاءت ال متلك به الطالق إال مرة واحدة.
2- ال يملك الزوج إبطال التفويض بعد أن ملكته زوجته.

3- يتكرر الطالق إذا كان التفويض بلفظ كلام.
4- قوهلا طلقتك ال يقع به الطالق ألن حمل الطالق هو الزوجة ال الزوج.

الســـــؤال
امرأة  أن  مضموهنا  الرشعية  ههيا  مركز  حمكمة  قايض  من  بإفادة  سئل 
تزوجت برجل عىل أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقبل الزوج بقوله 
قبلت نكاحها عىل أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، ثم تنازعت مع زوجها 
نزاعا استوجب أن قالت لزوجها: »طلقتك«، فهل قوهلا لزوجها هذا: »طلقتك« ال 
يعد طالقا؛ ألهنا مل تقل طلقت نفيس منك؟ وإذا كان طالقا، فهل له أن يراجعها؟ 
وإذا راجعها، فهل ال يعود هلا حكم األمر باليد كام هو املعروف يف كتب الفقه من 
أن ألفاظ الرشط كلها ينحل هبا اليمني إذا وجد الرشط مرة ما عدا )كلام( املقتضية 
للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال األمر من يدها إذا مل يكن هذا الطالق واقعا؟ 

ورغب اإلفادة بام يقتضيه الوجه الرشعية وأرسل الوثيقة.

اجلواب
مقتىض ما وجد يف وثيقة الزواج من متليك الزوج زوجته عصمتها صحيح، 
إال مرة  الطالق  الطالق متى شاءت فال متلك  أن يكون هلا  الزوجة  وقد رشطت 

* فتوى رقم: 228 سجل: 2 بتاريخ: 12/ 11/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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واحدة؛ ألن الرشط يقع بمرة واحدة، وال يتكرر ذلك إال إذا كان بلفظ كلام؛ ألهنا 
لعموم األفعال. أما قوهلا له: »طلقتك« فال يقع به الطالق؛ ألن حمل الطالق هو 
الزوجة ال الزوج، وحيث مل يقع طالق فهي باقية عىل رشطها وال حيلة يف إبطاله 

بوجه رشعي، هذا ما ذكره علامؤنا. واهلل أعلم. وطيه الوثيقة.

J
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�ق ء �ل��خ�ا  ا
ق �م�ع����ق ع��لى �ص����ق

� ط�لا
املبـــــادئ

1- اإلبراء إنام يصح لو استوىف رشوطه إذا قبله الزوج، وأوقع الطالق يف املجلس، 
أما بعد االنرصاف عن املجلس، فال يصح اإلبراء، وال يقع الطالق بحال.

الســـــؤال
سئل يف رجل أبرأته زوجته من مؤخر صداقها، ونفقة العدة ألجل طالقها 
قال  الطريق  نصف  إىل  وصل  فلام  بلده،  إىل  وتوجه  تركها  ثم  جياوهبا،  ومل  فأبى 
براءهتا فهي طالق«. فهل يقع  الرجال-: »إن صحت  -بحضور من كان معه من 

الطالق؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
املعروف من غرض القائل: »إن صحت براءتك... إلخ« أنه يريد مما أبرأتني 
منه فأنت طالق، وقد قالوا: »إن اإلبراء من النفقة قبل وجوهبا باطل« فال يربأ منها 
بمجرد إبراء املرأة له، فال تكون الرباءة صحيحة، فال يقع الطالق؛ ألنه معلق عىل 
باملعنى املذكور، هذا لو كان اإلبراء والطالق يف جملس واحد، ويف  الرباءة  صحة 
استوىف  لو  يصح  إنام  اإلبراء  أن  وهو  آخر،  وجه  من  الطالق  يقع  ال  احلادثة  هذه 
رشوطه إذا قبله الزوج، وأوقع الطالق يف املجلس، أما بعد االنرصاف عن املجلس 
كام يف احلادثة، فال يصح اإلبراء، وال يقع الطالق بحال، وتبقى الزوجة عىل عصمة 

الزوج. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 307 سجل: 2 بتاريخ: 26/ 4/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل���خ �ل���ا واحخ ا �م رخ ق �م�ع����ق ع��لى ع�د
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ال يقع باحللف بأيامن املسلمني طالق.

2- يق�ع الط�الق البائن بقول�ه: )إن مل أتزوج بفالنة تكون ام�رأيت حمرمة عيل كأمي 
وأختي(؛ وذلك عند اليأس من التزوج هبا ويكون ذلك بموته أو موهتا.

الســـــؤال
سئل يف رجل أراد أن يتزوج أخت رجل آخر، فتكلم معه يف زواجها، فامتنع 
»وأيامن  اخلاطب:  فقال  قرابة،  املخطوبة  وبني  بينها  اخلاطب  زوجة  لكون  بالنسبة 

املسلمني إن مل أتزوج بفالنة املخطوبة تكون زوجتي حمرمة عيل مثل أمي وأختي«.

فهل يقع بأيامن املسلمني يشء أو ال يقع؟ ويلزمه ظهار أو ال؟ أفيدوا.

اجلواب
يف  لغوا  وجاء  قسم  ألنه  الرجل؛  هذا  عىل  يشء  املسلمني  بأيامن  يقع  ال 
التعليق، وإنام يقع عليه بقوله: »إن مل أتزوج بفالنة تكون زوجتي حمرمة عيل مثل 
أمي وأختي« طالق بائن عند اليأس من التزوج هبا بموته أو موهتا. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 404 سجل: 2 بتاريخ: 17/ 12/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ع �م�ا ع����ق ع�����ق��
ق �م�ع����ق و����ق

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الطالق املعلق عىل فعل يشء يقع بوقوع ذلك الفعل متى ثبت احللف.

الســـــؤال
فزوجها  بفالن،  تتزوج  ال  أخته  أن  الثالث  بالطالق  حلف  رجل  يف  سئل 
فلم  عنه  واستعلم  العسكرية،  إىل  احلالف  سافر  ثم  عليه،  املحلوف  لفالن  والدها 
تعلم حياته وال موته. فهل -واحلالة هذه- يسوغ لزوجة احلالف أن تتزوج بغريه 
تشهد  بينة  يد  منه عىل  املذكور  احللف  املذكور، وحلصول  الطالق  لتحققها وقوع 

بذلك، أو ما احلكم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
من هذا السؤال يعلم وقوع الطالق عىل احلالف بزواج أخته بفالن الذي 
حلف عىل عدم زواجها، فإذا كانت الواقعة هكذا وثبت احللف ووقوع املحلوف 

عليه فال شك جيوز لزوجة احلالف أن تتزوج بغريه. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 429 سجل: 2 بتاريخ: 2/ 3/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ع��ق �م��خ�� �ل��ح��خ �خ ل� �ق���م���ح ا
�أ �ا �ل��خ  ا

ق
� �ل��ط�لا ا

املبـــــادئ
1- لفظ: "تكوين عىل ذمة نفسك" إن قصد به التنجيز فهو طالق بائن.

2- يقع الطالق املعلق بوقوع املعلق عليه.
3- البائ�ن ال يعقب الرجعة وتكون ب�ه الزوجة أجنبية من الزوج ال يلحقها طالق 

بعده.
4- جيوز للزوج العقد عىل مطلقته البائن برضاها بمهر جديد.

الســـــؤال
سئل يف رجل قال لزوجته: إن خرجت باكر تكوين طالقة، فأجابته بقوهلا: 
سأخرج، فقال هلا: تكوين عىل ذمة نفسك، ثم خرجت باكر، فراجعها إىل عصمته 
بدون عقد، مع كونه حنفي املذهب، بدون أن يقلد من يرى صحة الرجعة، واشتهر 
عن  زيادة  فيها  حاضت  مدة  عارشها  ذلك  وبعد  الناس،  بني  معروفا  وصار  ذلك 
بنت أختك تكون  بقوله:  نزاع، فخاطبه  بينه وبني خاهلا  ثم حصل  ثالث حيض، 
الطالق مشهورا، وال  املعارشة؛ حيث كان  تنقيض مع  العدة  بالثالث، فهل  طالقة 
يلحق الطالق الثالث؛ لكونه بعد انقضاء العدة، ويكون للزوج العقد عليها بمهر 

جديد بحرضة شاهدين برضاها؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
أما قوله: »تكوين عىل ذمة نفسك«، فإن قصد به التنجيز وقع به طالق بائن، 
وال يبطل به تعليق األول، فإذا خرجت وقع الطالق الرصيح املعلق وحلق الطلقة 

* فتوى رقم: 432 سجل: 2 بتاريخ: 4/ 3/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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التعليق، كام يف األول  به  التي هي: »تكوين عىل ذمة نفسك«، وإن قصد  املنجزة، 
الطلقتان، وعىل كل حال، فإحدامها وهي: »تكوين عىل ذمة  وخرجت وقع عليه 
نفسك« بائنة، ال تصح الرجعة منها، وبإيقاعه الطالق الثالث بعد انقضاء العدة مع 
املعارشة وشهرة الطالق السابق واعرتافه به هو والزوجة تكون هذه الزوجة أجنبية 
منه ال يلحقها الطالق الثالث املذكور، ويسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها 

وحرضة شاهدين، ويملك عليها بعد ذلك طلقة واحدة. واهلل أعلم.

J
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- مؤخر الصداق حيل بأحد األجلني الطالق البائن أو املوت.

2- البائ�ن يلحق البائن إذا كانا معلق�ني عند وجود التعليق الثاين قبل وجود رشط 
األول.

3- قوله: "تسعني خالصا" ال أثر له عند وقوع الرشط وال يقع به إال واحدة.
4- يسوغ للزوج مراجعة مطلقته البائن بالعقد عليها بمهر جديد برضاها.

الســـــؤال
سئل يف رجل قال لزوجته بعد كالم وقع بينهام: »إن تكلمت هبذا الكالم 
وعدت إليه تكوين خالصة«، فتكلمت بكالم غريه، فقال هلا: »إن تكلمت أيضا هبذا 
الكالم تكوين خالصة تسعني خالصا«، ثم تكلمت باألول أوال، وبالثاين ثانيا بدون 

تراخ بينهام.

فهل يقع اليمني الثاين، أو ال؟ وإذا وقع يلزم مؤخر الصداق أو ال؟ أفيدوا 
اجلواب.

اجلواب
رصحوا بأنه لو قال هلا: »إن دخلت الدار فأنت بائن«، ثم قال: »إن كلمت 
زيدا فأنت بائن«، ثم دخلت وبانت، ثم كلمت يقع أخرى، كام يف رد املحتار نقال 
بائنتان بكالمها  الذخرية؛ وعىل هذا يقع عىل احلالف يف هذه احلادثة طلقتان  عن 
البائن األول  بائنا معلقا، إال أنه يلحق  الثاين وإن كان  الكالم األول والثاين؛ ألن 

* فتوى رقم: 453 سجل: 2 بتاريخ: 6/ 4/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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املعلق؛ لوجود التعليق الثاين قبل وجود رشط األول كام هنا، وبذلك حيل للزوجة 
مؤخر صداقها؛ ألنه حيل بأحد األجلني الطالق البائن أو املوت، وقد وجد األول، 
وأما قوله: »تسعني خالصا« فال أثر له؛ ألنه عند وقوع الرشط بمنزلة قوله: »أنت 
بوقوع  يقع  فالذي  واحدة«  إال  به  يقع  ال  »إنه  قالوا:  وقد  مرة«،  ألف  حرام  عيل 
عليها  العقد  ذكر-  ما  -واحلال  للزوج  ويسوغ  بائنة،  واحدة  طلقة  الثاين  التعليق 
يف العدة وبعدها برضاها، وحرضة شاهدين بمهر جديد، ويملك عليها بعد ذلك 

طلقة واحدة إن مل يسبق منه طالقها قبل هاتني الطلقتني. واهلل أعلم.

J
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��ق��ق�� ��خ�ا ل اأ ��خو�خ�ا �م��ق��ق��ط���ع�ا ح�ا ��خو�خ �حخ �ل���س����حخ ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- يقع طالق املحجور عليه للجنون يف حالة إفاقته وترتتب عليه أحكامه.

الســـــؤال
معلومة،  أوقات  يف  إفاقته  وكانت  متقطع،  جنون  اعرتاه  رجل  يف  سئل 
فحجر عليه احلاكم وأقام عليه قيِّام، وحال إفاقته أوقع عىل نفسه طالقا ثالثا بقوله: 
املأذون،  بدفرت  بذلك، وثبت ذلك  نفسه  ثالثا«. وأشهد عىل  »زوجتي فالنة طالق 
وصدر ذلك منه حال كونه حمجورا عليه. فهل واحلالة هذه يقع عليه ذلك الطالق؟ 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصح علامؤنا بأن من جين ويفيق يكون يف حال إفاقته كعاقل بالغ يف مجيع 
ترصفاته التي منها الطالق، وأن كل ما يستوي فيه اهلزل واجلد كالطالق والنكاح 
املجنون املحجور عليه  الصادر من  فالطالق  ينفذ من املحجور عليه، وعىل ذلك 

املذكور يف حال إفاقته واقع عليه، وترتتب عليه أحكامه. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 92 سجل: 3 بتاريخ: 11/ 2/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ه�ا ��ق ��خ�ق�د وحخ �ل�خ �مر ا
أ
�ع�ل ا ح��ل�م �ح��خ

املبـــــادئ
1- لو قال: »أمرك بيدك يوما« فلها اخليار ما دام الوقت.

2- الطالق املعلق يقع إذا حصل املعلق عليه.

الســـــؤال
سئل يف امرأة أساء زوجها معارشهتا، فشكت له أمر اإلساءة، وأرادت منه 
أن جيعل عصمتها بيدها، فقال هلا أمام احلارضين: »قد سلمت إليها أمرها بيدها«، 
ثم قال: »وإذا حصل مني رضهبا، أو شتمها، أو إيذاؤها بالقول، أو الفعل تكون 

بائنة مني بينونة كربى«، فام احلكم يف ذلك؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
قالوا: »إذا جعل أمر امرأته بيدها إن نوى الطالق، أو كان احلال حال مذاكرة 
الطالق أو الغضب ونوى الطالق أو مل ينو فسمعت، أو كانت غائبة فعلمت، فقالت 
يف املجلس قبل أن يتبدل املجلس وإن تطاول يوما أو أكثر: »اخرتت نفيس« يقع 
ته: »كأمرك بيدك يوما« فلها اخليار ما دام الوقت  الطالق، وهذا إذا أطلق، أما إذا وقَّ
بيدها حال  أمرها  املحتار وغريمها، والزوج هنا وإن جعل  كام يف األنقروية، ورد 
عصمتها  جعل  إرادهتا  وحال  الغضب،  حال  عن  خترج  ال  التي  اإلساءة  شكواها 
بيدها، وسمعت ذلك بنفسها إال أنه وّقت، حيث قال: »ما دامت يف عصمتي« فلها 

أن ختتار نفسها ما دامت يف العصمة.

* فتوى رقم: 116 سجل: 3 بتاريخ: 24/ 3/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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أما قوله: »وإذا حصل مني رضهبا، أو شتمها، أو إيذاؤها بالقول أو الفعل، 
تكون بائنة مني بينونة كربى«. فهو تعليق بالرضورة، فإن حصل املعلق عليه، وقع 

املعلق وهو البينونة الكربى. واهلل أعلم.

J
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ء �خ�ا ق ع��لى ال�أ
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - متلي�ك العصمة للزوجة صحيح إذا كان اإلجياب ابتداء من جهتها أو من جهة 
وكيله�ا ويقع به الطالق دون توقف عىل إذن من القايض بخالف ما إذا كان إجياب 

الزواج من الزوج أوال فال يصح التفويض.
2 - يق�ع الط�الق بائن�ا إذا طلبت�ه امل�رأة وأبرأت زوجه�ا عقب طلبه ذل�ك بقوله: 
"روح�ي عىل ذلك"؛ ألنه كناية كاذهبي س�واء قصد الط�الق أم مل يقصد وتنرصف 

تلك الرباءة حلقوق النكاح القائمة هلا.

الســـــؤال
بيد  سئل يف امرأة وكلت رجال أن يزوجها آلخر عىل أن أمرها بيدها، أو 
وكيلها تطلق نفسها متى شاءت بأي عدد شاءت أو يطلقها الوكيل كذلك، فهل 
العقد صحيح؟ وإذا كان، وحصل الطالق منها أو وكيلها، هل يتوقف نفاذه عىل 
حكم القايض؟ وهل جيري احلكم يف صحته، ونفاذه يف ويل الصغرية كالكبرية؟ ويف 
رجل طلبت زوجته منه الطالق فقال هلا: »أبرئيني«. فقالت: »أبرأتك«. فقال هلا: 
»وأنت روحي عىل ذلك« قاصدا الطالق، فهل يقع الطالق أم ال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصح يف األنقروية نقال عن الفقيه أيب الليث بأنه »إن بدأت املرأة فقالت: 
»زوجت نفيس منك عىل أين طالق، أو عىل أن يكون األمر بيدي أطلق نفيس كلام 
شئت«. فقال الرجل: »قبلت«. جاز النكاح، ويقع الطالق، ويكون األمر بيدها؛ 
ألن البداية إذا كانت من قبل املرأة يكون التفويض بعد النكاح؛ ألن الزوج ملا قال 

* فتوى رقم: 454 سجل: 3 بتاريخ: 29/ 5/ 1905 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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بعد كالم املرأة: »قبلت«. واجلواب يتضمن إعادة ما يف السؤال، فصار كأنه قال: 
»قبلت عىل أنك طالق، أو عىل أن يكون األمر بيدك«، فيصري مفوضا بعد النكاح«. 
اه�. وحيث بدأ ذلك الوكيل بأن زوجه موكلته عىل أن يكون أمرها بيدها، أو بيد 
ذلك الوكيل تطلق نفسها متى شاءت، أو يطلقها الوكيل كذلك بناء عىل توكيلها له 
فيام ذكر، وقبل الزوج ذلك جاز النكاح، وهلا أن تطلق نفسها متى شاءت، وكذلك 

وكيلها له أن يطلقها متى شاء.

وال يتوقف ذلك عىل حكم من القايض؛ ألهنا ووكيلها يملكان ذلك برشطه 
يف العقد، وقبول الزوج له.

وكذلك ويل الصغرية لو بدأ، وقال: »زوجت موليتي منك عىل أن يكون 
أمرها بيدي أطلقها كلام شئت«، وقال الرجل: »قبلت« جاز النكاح، ويكون األمر 

بيد الويل يطلقها كلام شاء.

J
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رط ق �م�ع����ق ع��لى ���ش
� ط�لا

املبـــــادئ
1- قول الرجل وهو غري متزوج: "إن مل أفعل كذا يف ش�هري كذا وكذا تكون التي 
أتزوجها طالقا بالثالث"، ثم تزوج ودخل هبا قبل حدوث أحد الش�هرين املعينني، 
ومىض الشهران ومل يفعل ما حلف عليه ال يقع طالقه عىل من تزوجها قبل حدوث 
أحد الشهرين إال بالنية، فإن كان قد نواها هي طلقت منه بسبب عدم الفعل يف املدة 

ووجب عليه كل املهر.

الســـــؤال
»إن  فقال:  متزوج،  بالطالق وهو غري  سئل يف رجل مكلف رشعا حلف 
مجيع  عىل  بالثالث  طالقا  أتزوجها  التي  فتكون  وكذا  كذا  شهري  يف  كذا  أفعل  مل 
املذاهب«، ثم تزوج ودخل بزوجته قبل دخول أحد الشهرين املعينني للمحلوف 
عليه، ومىض الشهران ومل يفعل املحلوف عليه. فهل يقع الطالق أو ال؟ وإذا قلتم 

بالوقوع فهل يثبت مجيع املهر أو النصف فقط؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
يف الفتاوى اخلانية ما نصه: »ولو قال: »إن كلمت فالنا فكل امرأة أتزوجها 
مطلقة  اليمني  كانت  الكالم  قبل  تزوجها  التي  عىل  الطالق  يقع  ال  طالق«  فهي 
بنيته؛ ألن  التي تزوج قبل الكالم صحت  أو مؤقتة، فإن نوى وقوع الطالق عىل 
الكالم حيتمل التقديم والتأخري، فيقع الطالق عىل املتزوجة قبل الكالم بنيته، وعىل 
التي تزوجها بعد الكالم بظاهر اللفظ، فيقع الطالق عليهام مجيعا«. انتهى. وقوله: 
بقوله:  أراد  أنه  حتتمل  احلالف  عبارة  ألن  أي  آخره«،  إىل  حيتمل...  الكالم  »ألن 

* فتوى رقم: 81 سجل: 4 بتاريخ: 3/ 11/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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أتزوجها فهي  امرأة  تقديم اجلزاء عىل الرشط، أي: كل  »إن كلمت... إىل آخره« 
طالق إن كلمت فالنا، وهذا يقتيض وقوع الطالق عىل التي تزوجها قبل الكالم كام 
رصحوا به، ومن ذلك يعلم أنه متى كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال ال تطلق املرأة 

التي تزوجها قبل دخول أحد الشهرين املذكورين إال إذا نواها يف يمينه فتطلق.

يقع فظاهر، وأما  إذا مل  أما  بالدخول مطلقا:  املهر فهو مجيعه واجب  وأما 
إن قيل بالوقوع عىل حسب نيته؛ فالوقوع إنام يكون بعدم الفعل للمحلوف عليه 
يف الشهرين املذكورين، وذلك إنام يتحقق بعد مضيهام وعدم الفعل فيهام؛ رضورة 
تأخر املرشوط عن رشطه، فقبل ذلك تكون زوجته حقيقة بال شبهة مدخوال هبا 

وذلك يوجب متام املهر. هذا ما ظهر يل يف اجلواب. واهلل تعاىل أعلم بالصواب.
J
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�ه�ق �ل���مرا �ل����م�خىق ا  ا
ق

� ط�لا
املبـــــادئ

1- يشرتط يف وقوع الطالق أن يكون الزوج عاقال بالغا متيقظا.

الســـــؤال
سئل يف صبي زوجه والده، ثم تويف والده وانتقلت الوالية ألخيه من أبيه، 
فهل يقع الطالق لو طلق الصبي أو وليه الزوجة املذكورة؟ واحلال أن سن الصبي 

ثالث عرشة سنة ومل حيتلم، أفيدوا اجلواب. ولكم الثواب.

اجلواب
لو طلق الصبي أو وليه واحلال ما ذكر يف السؤال ال يقع الطالق، فقد نص 
يقع  فال  املستيقظ،  البالغ  العاقل  الزوج  هو  الطالق  أهلية  فيه  من  أن  عىل  العلامء 
طالق والد الصغري، وال طالق املجنون، وال طالق النائم، وال طالق الصبي ولو 

مراهقا، واهلل تعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 155 سجل: 5 بتاريخ: 14/ 5/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ل���موأ��ق��ق ع ا
�ل���م��خ �ل����ل�م �خ�ا ا

املبـــــادئ
1 - احلكم بالتفريق املؤقت ال يمنع من إعادة الدعوى ثانيا بالطريق الرشعى.

2 - لل�زوج أن يع�ارش زوجته مع�ارشة األزواج إذا كان يف اعتقاده أنه مل حيصل منه 
طالق.

3 - إذا علمت املرأة أن زوجها طلقها ثالثا فال جيوز هلا أن متكنه من نفسها أصال.

الســـــؤال
سأل ع. ح. من قمرونة مركز منيا القمح بمديرية الرشقية:

وحكمت  ثالث،  بطالق  حسبة  دعوى  عليه  رفعت  من  يف  قولكم  ما 
احلكم  هذا  استأنف  ثم  مطلقته،  وبني  بينه  بالتفريق  الرشعية  االبتدائية  املحكمة 
الشهود  شهادة  صحة  لعدم  املؤقت؛  باملنع  االستئناف  حمكمة  فحكمت  املطلق، 
مل  واحدا  فردا  لكونه  ولكنه  شهادته،  صحت  واحدا  إال  املدعي  أحرضهم  الذين 
يعمل بشهادته وحده، فهل مع هذا احلكم املؤقت يصح له -أي املدعي- أو لكل 
مسلم يعلم بالطالق جتديد هذه الدعوى؟ وهل جيوز للمطلق مع كون احلكم باملنع 
املؤقت كام ذكر أن يعارشها معارشة األزواج أم ال؟ وهل جيوز للمرأة املذكورة أن 
متكن نفسها من الرجل املذكور واحلال ما ذكر أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم 

الثواب.

* فتوى رقم: 54 سجل: 6 بتاريخ: 18/ 12/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اجلواب
الرشعي،  بالطريق  ثانيا  الدعوى  إعادة  من  يمنع  ال  املؤقت  باملنع  احلكم 
يف  وكان  املذكور،  بالطالق  رشعي  صحيح  حكم  القايض  من  يصدر  مل  وحيث 
اعتقاد الزوج أنه مل حيصل منه طالق فله أن يعارشها معارشة األزواج، وأما املرأة 
املذكورة فإن علمت أنه طلقها ثالثا فال جيوز هلا أن متكنه من نفسها أصال. واهلل 

تعاىل أعلم.

J
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�ل��ق��ط�����ق�ق �خ ا ��س�����خ�ا
أ
�ا �م��خ ا  �ل��مق��� ��س��مخ�خ

��خو�خ �ل��خ ا
املبـــــادئ

1- اجلنون ليس سببا من أسباب التطليق.

الســـــؤال
سئل يف امرأة أصيب زوجها بجنون، فالتحق بمستشفى املجاذيب من مدة 
اثنتي عرشة سنة تقريبا، وقد ترك هلا بنتا وابنا منه، ومل يرتك هلا ما يكفيها من النفقة، 

فهل هلا طريق للزوجية بغريه واحلال ما ذكر؟ تكرموا باجلواب. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن اجلنون ليس سببا من أسباب الفرقة بني 
الزوجني، وبناء عىل ذلك فليس للزوجة املذكورة أن تتزوج بغري زوجها املذكور ما 

دام احلال ما ذكر يف السؤال)1(.

J

* فتوى رقم: 63 سجل: 9 بتاريخ: 12/ 5/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
)1( نصت املادة رقم 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 عىل أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبني زوجها 
املقام معه إال برضر  إذا وجدت به عيباًا مستحكاماً ال يمكن الربء منه أو يمكن بعد زمن طويل، وال يمكنها 

كاجلنون.
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ل ق ع��لى �م�ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - الطالق نظري العوض يستحق معه الزوج العوض ولو أنكر بعد اإلثبات.

2 - يرتفع التناقض بتصديق اخلصم.
الســـــؤال

ومجيع  صداقها  معجل  باقي  من  إبرائها  نظري  امرأته  طلق  رجل  يف  سئل 
باقي  من  أبرأته  وفعال  إفرنكي،  جنيه  مائة  ذلك  عىل  عالوة  له  تدفع  وأن  مؤخره، 
املعجل ومجيع املؤخر وأعطته املائة جنيه وطلقها نظري ذلك، ثم قبل تدوين ذلك يف 
دفرت املأذون بمحرض الشهود فرَّ وأنكر الطالق؛ فاسرتد احلارضون منه املائة جنيه 
وسلموها للمطلقة، ثم رفعت املطلقة دعوى رشعية فحكم هلا بثبوت الطالق نظري 
اإلبراء املذكور واملائة جنيه، فاستأنف املطلق هذا احلكم فتأيد، ثم عمل التامسا فيه 
فرفض التامسه، كل هذا وهو مرص عىل إنكار الطالق، فهل له حق بعد هذا اإلنكار 

يف طلب املائة جنيه أم ال؟
اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه متى مل يثبت أن الزوج أخذ املائة جنيه 
املذكورة كان له املطالبة هبا، وال يمنع من ذلك إنكاره املذكور؛ وذلك أوال: ألنه 
باحلكم من القايض عىل الزوج بوقوع الطالق يف نظري العوض املذكور صار الزوج 
اخلصم.  بتصديق  يرتفع  التناقض  ألن  وثانيا:  املذكور،  إنكاره  يف  رشعا  مكذبا 
الزوج  أن  عىل  مصدقة  املذكور  العوض  نظري  يف  الطالق  بدعواها  هنا  والزوجة 
عىل  جيب  وحينئذ  املذكورة،  جنيه  املائة  منه  الذي  العوض  ذلك  يستحق  املذكور 

املطلقة دفع املائة جنيه لذلك الزوج املطلق.
* فتوى رقم: 46 سجل: 13 بتاريخ: 23/ 5/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ع
����ق �ل�عر��خ�ق��ق وا ��ق� ا

ل���م��س��لم �خ�عخ
� ��ق� ا

ق عخ
� ط�لا

املبـــــادئ
1- يقع الطالق ولو بغري اللغة العربية ولو كان الزوج غري مسلم متى كانت املطلقة 

زوجة له وقت الطالق وكان هو بالغا عاقال مستيقظا.

الســـــؤال
سئل يف رجل إرسائييل طلق زوجته، وحرر هلا ورقة الطالق باللغة العربانية، 
ووقع عليها بخطه وإمضائه، وأرسل لويل أمرها لعدم بلوغها سن الرشد، وامتناع 
ذلك الويل عن تسلم تلك الورقة، وعرضها عليه عرضا رسميا عن يد أحد حمرضي 
املحاكم، ومل يقبلها، ورصح بتسليمها للحاخاخمانة، وتسلمت فعال للحاخاخمانة، 
وقد حتصل ذلك الزوج عىل ترمجة ورقة الطالق باللغة العربية بواسطة احلاخاخمانة، 
باللغة  حترر  ما  طبق  هي  العربية  الرتمجة  بأن  احلاخاخمانة  من  التأشري  وحصول 
العربانية، وبأن صيغة ورقة الطالق التي حررت هي وثيقة الطالق املعمول هبا عند 
باجلواب،  فيدونا  رشعيا؟  صحيحا  طالقا  يعترب  هذا  فهل  القرائني.  اإلرسائيليني 

ولكم األجر والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل ورقة الرتمجة املذكورة، ونفيد أن املنصوص 
عليه رشعا أن الطالق يقع ولو بغري اللغة العربية، ولو كان الزوج غري مسلم متى 
كانت املطلقة زوجة، واملطلق عاقال بالغا مستيقظا، وبناء عىل ذلك يعترب الطالق 

املذكور بالورقة املذكورة عىل حسب الرتمجة املذكورة طالقا صحيحا رشعا.

* فتوى رقم: 72 سجل: 14 بتاريخ: 6/ 3/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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مىق �ل�دخ ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - جيوز طالق الذمي لزوجته وال حيكم بالتفريق بينهام إال إذا ترافعا إلينا.

2 - إذا طلق الذمي زوجته ثالثا وطلبت التفريق يفرق بينهام إمجاعا من غري مرافعة.

الســـــؤال
سأل إ. ح. يف امرأة متزوج هبا من منذ السبعة والعرشين سنة، وهي مريضة 
عهد  ومن  الزواج،  قبل  معها  املرض  وهذا  النساء،  عادة  وانقطاع  الرحم  بمرض 
وجودها معه وهو جار معاجلتها، ومل ينفع فيها عالج، وهبذا السبب مل تأت بنسل 
ما. فهل مثل هذه جيوز لزوجها أن يطلقها رشعا أم ال؟ ألن الغرض من الزواج هو 

التناسل. أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
أن  املذكورة  املرأة  لزوج  رشعا  جيوز  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
يطلقها، ولكن ال حيكم بالتفريق بينهام رشعا إال إذا ترافعا إلينا إال إذا طلقها ثالثا 
عن  البحر  يف  نقله  كام  مرافعة  غري  من  إمجاعا  بينهام  يفرق  فإنه  التفريق،  وطلبت 
املحيط كذا يف متن التنوير ورشح الدر، وذكر يف الغاية أيضا ومثله يف البحر عن 
املعول كام يؤخذ من  الذي عليه  الشهيد، فكان هو  اإلسبيجايب، ويف كايف احلاكم 

رد املحتار بصحيفتي 599 و600 جزء ثان طبعة أمريية سنة 1286. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 210 سجل: 14 بتاريخ: 9/ 9/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 62 -

�خ
�أ  �خ�ا

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- قول الشخص: »يلزمني الطالق منك ما عدت أن أطلبك لفرايش طول ما أنت 
حام�ل، وإن طلبتك تكوين خالصة من ذمتي«. يق�ع بائنا؛ ألنه من ألفاظ الكنايات 

التي يقع هبا الطالق البائن عند احلنفية.
2- إذا انقضت عدة الزوجة صارت أجنبية من زوجها، فإذا علق طالقها ثالثا بعد 

ذلك عىل أمر وقد فعله وهي أجنبية قبل أن يتزوجها مل يقع ذلك الطالق.

الســـــؤال
منك  الطالق  »يلزمني  هلا:  بقوله  زوجته  عىل  يمينا  حلف  رجل  يف  سئل 
أنت حامل، وإن طلبتك تكوين خالصة من  ما  لفرايش طول  أن أطلبك  ما عدت 
أن تضع  قبل  له وذلك  فأتت  لفراشه،  فيها سكران طلبها  ليلة كان  ثم يف  ذمتي«. 
محلها، وملا قام من نومه يف الصباح تذكر اليمني وحسب أنه وقع، فذهب ليستفتي 
السنتني  يقع؛ ألنه كان سكران، فاستمر يف معارشة زوجته نحو  أنه مل  فأفتي  عنه، 
وكسور، ثم حلف يمني طالق ثالث من زوجته موجها القول ألمها يف حرضهتا 
بقوله: »عيّل طالق الثالث ما عدت أن أفعل األمر الفالين«. ومىض عىل ذلك نحو 
سنتني تقريبا إىل أن جاء ليلة كان فيها سكران، ففعل األمر الذي حلف عليه طالق 
الثالث، وكان سكره كله من حرام، ثم إنه كان يف سكره مميزا. ألتمس من فضيلتكم 

اجلواب.

* فتوى رقم: 1 سجل: 15 بتاريخ: 27/ 10/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أنه متى كان احلال ما ذكر يف السؤال فالطالق 
األول يقع بائنا؛ ألنه من ألفاظ الكنايات التي يقع هبا الطالق البائن عند احلنفية، 
فال حتل له بعد ذلك إال بعقد جديد صحيح رشعي، فإذا انقضت عدهتا صارت 
أجنبية منه، فإذا علق طالقها ثالثا بعد ذلك عىل أمر وقد فعله وهي أجنبية قبل أن 

يتزوجها مل يقع ذلك الطالق.

J
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ل ق ع��لى �م�ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - ال يشرتط يف بدل اخللع أن يكون ذهبا وال فضة ولكن يشرتط فيه أن يكون مما 

يصلح مهرا.
2 - اخللع أو الطالق عىل مال يعترب عقد معاوضة من قبل الزوجة.

الســـــؤال
سئل يف رجل يدعى عبد املجيد م، سألته زوجته فاطمة ع. أن يطلقها من 
عصمته عىل ثامنية عرش سهام يف منزله بقواديس قسم عابدين، وعىل مؤخر صداقها 
بموجب قسيمة نمرة 5 صحيفة عملية الشيخ عيل حممد القايض املأذون، مؤرخة 
الزوجة  »سألت  بالقسيمة:  املدونة  الطالق  صيغة  وهذه   ،1915 سنة  يوليو   15
يف  الكائنة  سهام  عرش  ثامنية  عىل  عصمتك  من  »طلقني  له:  بقوهلا  املذكور  زوجها 
املحررة  إفرنكي  جنيهات  ستة  بقيمة  بقواديس  إ.  ح.  الشيخ  مع  رشكتي  املنزل 
رشطية منها له استلمتها منها باملجلس، وعىل براءة ذمتك من مؤخر صداقي مخسة 
عرش قرشا صاغا، وعىل نفقة عديت منك حتى تنتهي رشعا«، فأجاهبا زوجها فورا 
بقوله هلا: »طلقتك عىل مجيع ذلك«، وقبلت منه الطالق عىل الرباءة برضاها«. هذا 
ما تضمنته القسيمة، مع العلم بأن الرشطية املنوه عنها هبا مل حترر، واكتفي بقسيمة 
الطالق، فهل أصبحت الثامنية عرش سهام سالفة الذكر بموجب القسيمة املذكورة 
ملكا للمطلق يترصف فيهم ترصف املالك يف أمالكهم أم ال؟ والقسيمة طيه، نلتمس 

اجلواب عن ذلك.

* فتوى رقم: 97 سجل: 17 بتاريخ: 15/ 5/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
أن علامء  به، ونفيد  املرفقة  الطالق  السؤال، وعىل قسيمة  اطلعنا عىل هذا 
احلنفية رصحوا يف كتبهم املعتربة أن بدل اخللع ال يشرتط فيه أن يكون من الذهب 
أو الفضة؛ بل الرشط أن يكون مما يصلح تسميته مهرا، وهو أن يكون ماال مقوما 
سواء كان من العقار كبيت مثال، أو من املنقول كعرشين إردبا أو قنطارا من القطن 
أو خامتا من املاس مثال، فإذا قالت املرأة لزوجها خالعني يف مقابلة هذا البيت، أو 
يف نظري هذه األرادب من القمح، أو القناطري من القطن ففعل صح اخللع، ووقع 
الطالق البائن، ولزمها أن تسلم للزوج ما عني يف العقد؛ إذ هو مال متقوم يصلح 
تسميته مهرا، فصحت تسميته عوضا للخلع، وال يشرتط أيضا يف بدل اخللع أن 
يكون عينا؛ بل يصح أن يكون دينا وأن يكون منفعة، فإذا خالعها يف نظري مهرها 
الذي تستحقه عنده صح اخللع وسقط املهر، ومثله ما إذا كان الدين غري املهر، وإذا 
خالعها يف نظري أن تعطيه أرضها؛ لينتفع هبا مدة معلومة فقبلت صح اخللع أيضا 
خالعها  لو  بأنه  رصحوا  أهنم  كام  املعني،  الزمن  هبا  لينتفع  األرض  تسليم  ولزمها 
عن نفقة العدة ومؤنة السكن صح، ورصحوا أيضا بأن اخللع أو الطالق عىل مال 
التي  الثامنية عرش سهام  أن  يعلم  الزوجة. ومن ذلك  قبل  يعترب عقد معاوضة من 
ترصف  فيها  ويترصف  للمطلق،  ملكا  تصري  املذكور  الطالق  عن  بدال  جعلت 
املالك يف أمالكهم، وال حاجة إىل حترير عقد آخر؛ اكتفاء بام جاء بقسيمة الطالق؛ 
وألن الطالق نظري العوض املذكور بالقسيمة هو عقد معاوضة من قبل الزوجة؛ 
فيام  بذاهتا  حجة  هي  التي  الرسمية  األوراق  من  املذكورة  القسيمة  وأن  خصوصا 

اشتملت عليه.
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رط ق �م�ع����ق ع��لى ���ش
� ط�لا

املبـــــادئ
1 – إذا قال الرجل لزوجته: »عيَلَّ الطالق بالثالثة إذا خرجت تكوين طالقا« ووجد 
املعل�ق علي�ه وهو اخل�روج الفورى وقع الط�الق طلقة واحدة رجعي�ة، فإذا كانت 
الزوجة وقت احللف مهيأة للخروج فخلعت مالبس�ها التي هتيأت للخروج هبا ثم 

خرجت فال يقع شىء.

الســـــؤال
فمنعها  بمنزهلم،  أخيها  ملقابلة  خترج  أن  زوجته  منه  طلبت  رجل  يف  سئل 
من اخلروج إليه، فصممت بأن خترج غصبا، فحلف وقال: »حلفت بالعظيم ثالثا 
 َّ »عيليَ وقال:  ثانيا  فحلف  اخلروج،  عىل  فصممت  البيت«،  متخشيش  خرجت  إذا 
الطالق بالثالث إذا خرجت تكوين طالقة«، ثم تركها وخرج حلال سبيله يف أشغاله، 
وعاد ومل جيدها باملنزل، وحتقق بأهنا توجهت ملناظرة أخيها، وعىل ذلك فإن الزوجة 
حامل محال مستكنًّا قريب الوضع، وعىل ما توضح فإن الطالب عند حلفه اليمني 
قلعت  به  حلفت  ما  سمعت  وملا  للخروج،  استعداد  عىل  الزوجة  كانت  العظيم 
املالية والربقع بعدما سمعت أيضا يمني الطالق، وأنا خرجت ألشغايل لعلمي أهنا 

مل خترج، وبذا التزمت التكلم قبله. أفتونا يف ذلك ولكم الثواب.

اجلواب
»عيل  لزوجته:  املذكور  الرجل  قول  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
إذا  طالق  أهنا  الثالث  بالطالق  يمني  طالقا«  تكوين  خرجت  إذا  بالثالث  الطالق 
املنزل ال  املعلق عليه وهو اخلروج فورا، فلو فرض وأهنا خرجت فورا من  وجد 

* فتوى رقم: 138 سجل: 17 بتاريخ: 19/ 6/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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يقع إال الطالق املعلق وهو طلقة واحدة رجعية، فله مراجعتها ما دامت يف العدة، 
كام أفتى يف نظري ذلك صاحب الفتاوى املهدية بصحيفة نمرة 211 جزء أول، ومع 
ذلك إذا كان األمر كام هو يف السؤال من أهنا مل خترج فورا؛ بل غريت هيئتها التي 
كانت عليها، ثم خرجت، فال يقع طالق أصال؛ ألن املعلق عليه يف مثل هذه احلالة 

هو اخلروج فورا وهو مل يتحقق كام رصح بذلك يف متن التنوير.

J
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ق 
� �ل��ط�لا ر ا ��س����مق���مرا ق ع��لى ا

� �ا �ق����خ ح��ل�م ال�
 

�ع��ق �م��خ�� �ل��ح��خ ���م ا ر�عخ
املبـــــادئ

1- الط�الق الرجع�ي إذا أعقبه رجعة ق�وال أو فعال فإهنا ترفع الط�الق وتعترب هبا 
املطلقة زوجة له.

2- ال ع�ربة باتف�اق الزوجني عىل الفرقة اعتدادا بطالق ثبتت مراجعته هلا منه دون 
ط�الق جدي�د بعدها ولو دفع هل�ا مؤخر الص�داق ونفقة العدة وتس�لم منها إقرارا 

كتابيا برؤيتها للحيض ثالثا كوامل وتكون زوجة له وليس هلا التزوج بالغري.

الســـــؤال
سئل يف رجل طلق زوجته طلقة رجعية غري بائنة بوثيقة رسمية مرسلة مع 
هذا، وراجعها يف اليوم الثاين مراجعة رشعية بحضور ذوي عدل من الشهود، ولكنه 
مل يثبت املراجعة بوثيقة، ولبث يعارشها معارشة األزواج ثالثة أشهر ونصفا، وبعد 
يعترب  وأن  ثان،  طالق  بدون  االفرتاق  عىل  الزوجان  فاتفق  االنفصال،  أرادا  ذلك 
مل  الزوجية  واملعارشة  املراجعة  وكأن  واقعا،  زال  ال  كأنه  بالوثيقة  املثبوت  الطالق 
حيدثا بعده، وذلك فرارا من طالق جديد، ودفع الزوج مؤخر صداقها ونفقة عدهتا، 
وأخذ منها اعرتافا كتابيا باحليض، -وهذه الورقة مرفقة هبذا- وافرتقا عىل ذلك، 
ويتمسك الزوج اآلن بأهنا ال زالت زوجته رشعا، وأن زواجها بغريه زنا وفحشاء؛ 
بينهام  وقامت  لوقوعه،  الثاين  اليوم  يف  رشعا  روجع  بوثيقة  املثبوت  الطالق  إن  إذ 
الزوجية مدة من الزمن، وأن دفعه ملؤخر صداقها ونفقة عدهتا وأخذه اعرتافا منها 
باحليض، كل ذلك حسام للنزاع القائم بينهام يومئذ، وال يصح أن يعترب ذلك بمثابة 

* فتوى رقم: 174 سجل: 17 بتاريخ: 19/ 7/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 69 -

طالق جديد، أو اعرتافا منه بخروج الزوجة عن عصمته، وأن احليض الذي اعرتفت 
التي حدثت يف  الزوجة: إن املراجعة  به حدث وهي مراجعة ومعارشة له، وتقول 
املراجعة  هذه  اعتبار  عىل  الزوج  وافقني  وقد  رسميا،  تثبت  مل  للطالق  التايل  اليوم 
كأن مل تكن وكأن مل حيدث بعدها معارشة زوجية، ودفع يل مؤخر صداقي ونفقة 
عديت، وأخذ مني اعرتافا باحليض، وكل ذلك يعترب اعرتافا منه بخروجي عن ذمته 
كان  وإن  األول  الطالق  بوثيقة  والتمسك  أشاء،  بمن  التزوج  يل  وحيل  وعصمته، 
روجع. فام قول فضيلتكم هل حيل رشعا هلذه الزوجة التزوج بمن تشاء؛ باعتبار 
أهنا اتفقت مع زوجها عىل اعتبار الطالق األول واقعا مع أنه روجع وحدثت بعده 
معارشة زوجية طويلة؟ وهل تكون موافقة الزوج هلا باعتبار الطالق ال زال واقعا- 
الزوج أوراقا عليه بيشء ما غري دفعه  يكون هذا االتفاق كطالق جديد، ومل يعط 
الطالق  أنه راجع  دام  ما  لزوجها  تعترب زوجة رشعية  أم  نفقتها ومؤخر صداقها؟ 
وعارشها معارشة األزواج؟ وهل حيل هلا التمسك بالقول إهنا مطلقة؛ استنادا عىل 
االتفاق باعتبار املراجعة كأهنا مل تكن ودفع الزوج حقوقها؟ أفتونا يف ذلك خدمة 

للدين، وراحة لضامئرنا واهلل جيزيكم خري اجلزاء.

اجلواب
تبني  حيث  أنه  ونفيد  به،  املرفقة  األوراق  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
طلق  املذكور  الزوج  أن  عىل  متفقان  الزوجني  أن  املذكورة  واألوراق  السؤال  من 
يعارشها  ولبث  العدة،  يف  وهي  وراجعها  رجعية  واحدة  طلقة  املذكورة  زوجته 
املذكور  الزوج  من  طالق  حيدث  مل  وأنه  ونصفا،  أشهر  ثالثة  األزواج  معارشة 
معارشهتا  له  وحيل  رشعا،  له  زوجا  تزال  ال  فهي  ذلك،  بعد  املذكورة  لزوجته 
معارشة األزواج، وال عربة باتفاقهام عىل االفرتاق بدون طالق آخر، وال باعتبارمها 
أن الطالق األول كان ال يزال واقعا بعد أن ثبتت مراجعته هلا بعد ذلك الطالق 
األول، كام أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدة وأخذه منها اعرتافا باحليض 
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كل ذلك ال يعترب طالقا، وال يرفع الرجعة التي حدثت بعد الطالق األول، ومتى 
كانت ال تزال زوجا لزوجها رشعا فال حيل لغري الزوج املذكور أن يتزوج هبا بناء 

عىل هذه االعتبارات التي ال اعتداد هبا رشعا.

J



- 71 -

ق
� �ل��ط�لا �ل�مق���م��ق�خ �خ�ا ا

املبـــــادئ
1- قول الزوج »عيَلَّ الطالق« أو »الطالق يلزمني« ال يقع به طالق إال برشطني:

أن يذكر املحلوف عليه، وأن يضاف الطالق إىل ما يعرب به عن املرأة بطريق احلقيقة 
أو بطريق املجاز.

الســـــؤال
سئل بام صورته: ما  قولكم- دام فضلكم- يف رجل  تشاجر مع أهل زوجته؛ 
الهتامهم  إياه برشب اخلمر، فأحرضوا له  عاملا ألجل أن حيلفه طالقا ثالثا  عىل أنه ال 
يرشب اخلمر، فصار  العامل يلقنه كلمة بعد كلمة، وهو  حيكي ألفاظه التي يلقنها له، 
فقال  له العامل: »قل عيلَّ الطالق«،  فقاهلا، ثم قال له: »قل بالثالثة«،  فقاهلا، ثم قال 
له: »شافعي وحنفي  ومالكي«، فقاهلا، ثم قال له: »ال  أرشب اخلمر«، فقاهلا، ثم قال 
له:   »وال سطل«، فقاهلا، ثم قال له:  »وال مجيع املغيبات«، فقاهلا،  وذلك كله بدون أن 
يرد اسم  الزوجة باملجلس، ال من الزوج،  وال من أهل الزوجة، وقد رشب  اخلمر 

بعد ذلك. فهل يقع اليمني  أو ال؟ أفيدوا باجلواب، ولكم  الثواب. 

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد  أن العالمة أبا السعود- مفتي  الروم- أفتى 
ابن  عنه  نقله  كام  كناية،  برصيح  وال  ليس  الطالق«  الطالق«  و»يلزمني  »عيلَّ  بأن 
 عابدين بصحيفة 668 جزء ثان،  طبعة أمريية، سنة 1286.  وعىل ذلك ال يكون 
هذا اللفظ من  الصيغ التي يقع هبا الطالق  أصال؛ وذلك ألن الرشط إضافة  الطالق 
إىل املرأة أو إىل ما  يعربَّ به عنها، واملراد باإلضافة  إليها اإلضافة إىل ما يعربَّ به عن 

* فتوى رقم: 98 سجل: 18 بتاريخ: 22/ 1/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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 مجلتها وضعا، واملراد باإلضافة  إىل ما يعرب به عنها اإلضافة  إىل ما يعرب عن اجلملة 
بطريق  التجوز، وإال فالكل معربَّ به عن  اجلملة، كام رصح بذلك ابن  عابدين نفسه 
بصحيفة 672 من  اجلزء املذكور. ومن ذلك يعلم  أنه ال بد يف وقوع الطالق من 
 إضافته إىل ما يعرب عن مجلة  املرأة بطريق الوضع أي  احلقيقة؛ كأنت طالق أو هي 
طالق  أو هذه طالق أو فالنة طالق،  ونحو ذلك، أو بطريق املجاز؛  كرقبتك طالق 
أو عنقك طالق  ونحومها. ومن ذلك يعلم أنه ال  بد من اشتامل صيغة الطالق  عىل 
لفظ يعرب به عن املرأة  بطريق احلقيقة أو املجاز، ولذلك  قال العالمة أبو السعود: إن  
» عيلَّ الطالق« أو »يلزمني  الطالق« ليس برصيح وال كناية«؛  أي أنه ليس من صيغ 
ملا  ابن عابدين بصحيفة 668  تعليال  ما  قاله  لعدم اإلضافة، وأما  الطالق  أصال؛ 
أفتى به العالمة أبو  السعود من أن »عيلَّ الطالق« أو »يلزمني الطالق« ليس برصيح 
 وال كناية بقوله: »أي ألنه مل  يتعارف يف زمنه... إلخ«. فقد  رده الشيخ الرافعي يف 
تقريره  بصحيفة 214 جزء أول بقوله: »عدم التعارف يف زمنه إنام ينفي  كونه رصحيا 
وال ينفي كونه  كناية، فال يظهر نفي كونه كناية  يف زمنه«. اه�. أي أن العالمة  أبا 
اللفظ  املذكور رصحيا- نفى كونه  كناية، فال يصح تعليله  السعود- كام نفى كون 
بعدم  العرف يف زمنه؛ ألن التعارف  إنام يصرّي ما كان كناية قبل  العرف رصحيا بعد 
العرف، وال  يمكن أن التعارف جيعل ما ليس  من صيغ الطالق رصحيا وال  كناية 
من صيغه، حتى لو  تعارفوا إيقاع الطالق بلفظ   »اسقني املاء« ال يقع عندنا؛ ألنه 
 ال حيتمل الطالق، وصيغ الطالق  حمصورة عندنا فيام يكون من  مادة التطليق وفيام 
ألفاظ  الكنايات، وأما ما ليس رصحيا  وال كناية فال  حيتمل  التطليق وغريه، وهي 
يقع به الطالق  أصال، ولو تعارفوا اإليقاع به  عندنا، وأما ما نقله ابن عابدين  عن 
صاحب التنوير يف منحه  وعن العالمة قاسم وعن ابن  اهلامم وغريهم ممن نقل عنهم 
 بصحيفة 668 من الوقوع، فكل  ذلك حمموٌل عىل ما إذا وجدت  اإلضافة إىل املرأة 
م؛ ألن غرض هؤالء األئمة  أن هذه ألفاظ عند ذكر املحلوف  عليه  عىل وجه ما  تقدَّ



- 73 -

ليست من صيغ  استعامهلا يف  التعليق وإن كان بحسب أصل  وضعها  قد تعورف 
التعليق؛  لعدم وجود حرف من حروف  الرشط اللغوية، فتحمل عىل  التعليق عمال 
بالعرف، وهذا ال  ينايف أهنا حينئذ تكون كغريها  من صيغ التعليق، ال بد فيها من 
أفتى  ما  أن  اجل�م�ع بني  أو جم�ازا، فتعني  به عن  املرأة حقيقة  ما يعرب   اإلضافة إىل 
ب�ه أبو السعود  من عدم الوقوع يف مثل تلك  األلفاظ وما أفتى به غريه من  الوقوع 
اإلضافة  توجد  مل  إذا  عىل  ما  حمموٌل  الوقوع  بعدم  أبو  السعود  به  أفتى  ما  أن  هو 
الوقوع يف مثل  قاله غريه  من  املجاز، وما  إىل  املرأة، ال بطريق احلقيقة وال  بطريق 
به  عن  يعرب  ما  إىل  املحلوف عليه  ووجدت اإلضافة  ُذكر  إذا  ما  ذلك حمموٌل  عىل 
صيغة  إضافة  من  بد  أنه  ال  عىل  التفاقهم  املجاز،  أو  بطريق  احلقيقة  بطريق  املرأة 
بد يف  أنه ال  أو بطريق  املجاز، كام  املرأة  بطريق احلقيقة  به عن  يعربَّ  ما  الطالق  إىل 
مثل  هذه الصيغ مثل »عيلَّ الطالق« أو »الطالق يلزمني« من ذكر  املحلوف عليه، 
أو   «عيلَّ الطالق ال أفعل كذا«، ويدل  كأن يقول »  الطالق يلزمني ما أفعل كذا« 
 لذلك ما نقله ابن عابدين نفسه  بصحيفة 669 من اجلزء  املذكور عن احلاوي عن 
أيب  احلسن الكرخي، فإنه مع ذكر  املحلوف عليه قد أضاف صيغة  العتق إىل عبده، 
وبنيَّ أنه بعد  ذلك قد تعارفوه رشطا يف  لساهنم، وقال: »أجري أمرهم  عىل الرشط 
به  يلزمني« ال  يقع  أو »الطالق  عىل تعارفهم«. واحلاصل أن قوله: »عيلَّ  الطالق« 
الطالق  أن يضاف  عليه،  الثاين:  املحلوف  يذكر  أن  إال برشطني،  األول:  الطالق 
إىل ما  يعرب به عن املرأة بطريق  احلقيقة أو بطريق املجاز، كأن  يقول خماطبا لزوجته: 
»طالقك  يلزمني ال أفعل كذا« أو »عيل  طالقك ال أفعل كذا« ونحو ذلك  مما فيه 
إضافة الطالق إىل ما  يعرب به عن املرأة بطريق  احلقيقة أو بطريق املجاز. ومن  ذلك 
كله يعلم أن ما وقع من  احلالف املذكور مل يكن صيغة  من صيغ الطالق، فال يقع هبا 
 يشء، ولو وجد املحلوف عليه  عىل ما جرى عليه العالمة أبو  السعود، وهو املوافق 
لقواعد  املذهب؛ لعدم اإلضافة كام  ذكرنا، وكذلك ال يقع يشء  أصال- ال واحدة 
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وال ثالثا- عىل  ما جرى عليه العالمة ابن  عابدين من أن نحو »عيل  الطالق« صيغة 
من صيغ الطالق، أما  عدم وقوع الثالث فلوجود الفصل  بام ذكر بني قوله: »عيل 
الطالق«  وقوله: »بالثالثة«، وأما عدم وقوع  طلقة واحدة فلوجود الفاصل  أيضا 
الذي هو رشط، وبني  قوله: »ال أرشب اخلمر«  بام ذكر بني قوله: »عيل  الطالق« 
أن  الوقوع  بالعدد  بأن رشط  فقهاؤنا  املحلوف عليه. وقد  رصح  الذي هو  اجلزاء 
يتصل بصيغة الطالق  بال فاصل اختياري، وبأن رشط  تعلق اجلزاء بالرشط اتصال 
  اجلزاء بالرشط بدون فاصل  أجنبي، فبهذا تبني أن احلالف  املذكور لو رشب اخلمر

-والعياذ باهلل تعاىل- ال يقع عليه  طالق أصال هلذا احللف اتفاقا.  واهلل أعلم. 

J
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ع
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املبـــــادئ
1- ال يقع الطالق عند عدم حصول الرشط والقول للحالف يف ذلك.

الســـــؤال
سئل يف رجل كلفه أحد التجار أن يشرتي له مقدارا معينا من السكر، فلام 
بلغ  يومني  وبعد  املعني،  املقدار  ناقصا عن  التاجر وزنه فوجده  إىل  اشرتاه وسلمه 
التاجر أن رجال آخر عنده يشء من سكره، فأحرض التاجر هذا الرجل، وقال له: 
إليه،  الذي أرسلت فالنا  التاجر  فقال: »اشرتيته من  السكر؟«،  أين لك هذا  »من 
واشرتى لك السكر منه«، ثم بعث إىل ذلك الرجل الذي كلفه برشاء املقدار املعني، 
ما بعت ألحد  بالثالث أين  الطالق  فقال: »عيل  السكر من سكري«،  وقال: »هذا 
شيئا من سكرك، ومل يؤخذ منه يشء بعلمي، وأين ما رأيت ذلك الرجل وقت رشاء 
سكرك«. ومل يثبت أن ذلك السكر من سكر ذلك التاجر املذكور، فهل واحلالة هذه 

يقع الطالق املذكور أو ال؟
اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف متن التنوير ورشحه الدر املختار 
بصحيفة 776 جزء ثان ما نصه: »فإن اختلفا يف وجود الرشط -أي ثبوته- ليعم 
العدمية، فالقول له مع اليمني إلنكاره الطالق«. اه�. ومن ذلك يعلم عىل فرض 
أن مثل هذه الصيغة من الصيغ التي يقع هبا الطالق عند وجود الرشط أنه حيث 
أنكر احلالف املذكور يف هذا السؤال حصول الرشط هنا -وهو بيع يشء من السكر 
اململوك لذلك التاجر الذي كلفه برشاء السكر- يكون القول قوله يف ذلك وال يقع 

الطالق املذكور.
* فتوى رقم: 183 سجل: 18 بتاريخ: 10/ 3/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 76 -

ق
� �ل��ط�لا �ق���م��ق�خ �خ�ا

املبـــــادئ
1- ق�ول الرج�ل: »عيَلَّ اليم�ني بالثالثة« ليس صيغة من صي�غ الطالق فال يقع هبا 

يشء ولو وجد املحلوف عليه عىل ما عليه الفتوى.
2- ال ب�د م�ن اش�تامل صيغة الطالق عىل لف�ظ يعرب به عن امل�رأة بطريق احلقيقة أو 

املجاز.

الســـــؤال
ال  أن  وحلف  الدخان،  رشب  بسبب  الكحة  مرض  اعرتاه  رجل  يف  سئل 
يرشبه بقوله: »عيل اليمني بالثالثة ما أرشب الدخان«، ثم حدث له مرض يف الصدر 
بسبب تركه فأفتاه طبيب برشب دخان زنوبيا، واستمر عىل ذلك مدة سبع سنوات 
لفهمه أن الدخان الزنوبيا غري الدخان املعتاد الذي يرشبه، ثم منذ سبعة أيام تقريبا 
رشب من الدخان الذي كان يعتاد رشبه واملحلوف عليه ساهًيا اليمني. فهل ال يقع 
عليه اليمني بالطالق املذكور، حيث إنه مل يضفه إىل امرأته ومل خياطبها بذلك، ال سيام 
وأن لفظ اليمني املذكور يف كالم احلالف مل تتعني يف الطالق -تشمل باهلل- أم كيف 

احلال؟ أفيدونا ولكم الفضل.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن العالمة أبا السعود مفتي الروم أفتى بأن: 
»عيل الطالق، ويلزمني الطالق« ليس برصيح وال كناية كام نقله عنه ابن عابدين 
بصحيفة 668 جزء ثان طبعة أمريية سنة 1286، وعىل ذلك ال يكون هذا اللفظ 
من الصيغ التي يقع هبا الطالق أصال؛ وذلك ألن الرشط إضافة الطالق إىل املرأة 

* فتوى رقم: 208 سجل: 18 بتاريخ: 25/ 3/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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مجلتها  عن  به  يعرب  ما  إىل  اإلضافة  إليها  باإلضافة  واملراد  عنها،  به  يعرب  ما  إىل  أو 
وضعا، واملراد باإلضافة إىل ما يعرب به عنها اإلضافة إىل ما يعرب به عن اجلملة بطريق 
التجوز، وإال فالكل معرب به عن اجلملة كام رصح بذلك ابن عابدين نفسه بصحيفة 
672 من اجلزء املذكور، ومن ذلك يعلم أنه ال بد يف وقوع الطالق من إضافته إىل 
ما يعرب به عن مجلة املرأة بطريق الوضع -أي احلقيقة- كأنت طالق، أو هي طالق، 
أو هذه طالق، أو فالنة طالق، ونحو ذلك، أو بطريق املجاز كرقبتك طالق أو عنقك 
طالق ونحومها. ومن ذلك يعلم أنه ال بد من اشتامل صيغة الطالق عىل لفظ يعرب 
إن »عيل  السعود:  أبو  العالمة  قال  املجاز، ولذلك  أو  املرأة بطريق احلقيقة  به عن 
الطالق« أو »يلزمني الطالق« ليس برصيح وال كناية أي أنه ليس من صيغ الطالق 
به  أفتى  ملا  تعليال   268 بصحيفة  عابدين  ابن  قاله  ما  وأن  اإلضافة،  لعدم  أصال؛ 
العالمة أبو السعود من أن »عيل الطالق« أو »يلزمني الطالق«، ليس برصيح وال 
كناية بقوله: »أي ألنه مل يتعارف يف زمنه... إلخ«. فقد رده الشيخ الرافعي يف تقريره 
بصحيفة 214 جزء أول بقوله: »عدم التعارف يف زمنه إنام ينفي كونه رصحيا وال 
ينفي كونه كناية، فال يظهر نفي كونه كناية يف زمنه«. اه�. أي أن العالمة أبا السعود 
كام نفى كون اللفظ املذكور رصحيا نفى كونه كناية فال يصح تعليله بعدم العرف 
يف زمنه؛ ألن التعارف إنام يَصرّي ما كان كناية قبل العرف رصحيا بعد العرف، وال 
يمكن أن التعارف جيعل ما ليس من صيغ الطالق رصحيا وال كناية من صيغه، حتى 
لو تعارفوا إيقاع الطالق بلفظ »اسقني املاء« ال يقع عندنا؛ ألنه ال حيتمل الطالق، 
التطليق  حيتمل  وفيام  التطليق،  مادة  من  يكون  فيام  عندنا  حمصورة  الطالق  وصيغ 
به الطالق  يقع  الكنايات، وأما ما ليس رصحيا وال كناية فال  ألفاظ  وغريه، وهي 
أصال ولو تعارفوا اإليقاع به عندنا، وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير 
بصحيفة  عنهم  نقل  ممن  وغريهم  اهلامم  ابن  وعن  قاسم،  العالمة  وعن  منحه،  يف 
268 من الوقوع، فكل ذلك حممول عىل ما إذا وجدت اإلضافة إىل املرأة عىل وجه 
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قد  عليه  املحلوف  ذكر  عند  األلفاظ  هذه  أن  األئمة  هؤالء  غرض  ألن  تقدم؛  ما 
التعليق  ليست من  التعليق، وإن كان بحسب أصل وضعها  استعامهلا يف  تعورف 
عمال بالعرف، وهذا ال ينايف أهنا حينئذ تكون كغريها من صيغ التعليق ال بد فيها 
من اإلضافة إىل ما يعرب به عن املرأة حقيقة أو جم�ازا، فتعني أن اجل�م�ع بني ما أفتى 
ب�ه أبو السعود من عدم الوقوع يف مثل تلك األلفاظ وما أفتى به غريه من الوقوع 
هو أن ما أفتى به أبو السعود بعدم الوقوع حممول عىل إذا مل توجد اإلضافة إىل املرأة 
الوقوع يف مثل ذلك  قاله غريه من  ما  املجاز، وأما  ال بطريق احلقيقة، وال بطريق 
املرأة  به عن  يعرب  ما  إىل  املحلوف عليه ووجدت اإلضافة  إذا ذكر  ما  حممول عىل 
أنه ال بد من إضافة صيغة الطالق  بطريق احلقيقة أو بطريق املجاز التفاقهم عىل 
إىل ما يعرب به عن املرأة بطريق احلقيقة أو بطريق املجاز، كام أنه ال بد يف مثل هذه 
الصيغ مثل: »عيل الطالق« أو »الطالق يلزمني« من ذكر املحلوف عليه كأن يقول: 
»الطالق يلزمني ما أفعل كذا«، أو »عيل الطالق ال أفعل كذا« ويدل لذلك ما نقله 
احلسن  أيب  عن  احلاوي  عن  املذكور  اجلزء  من   669 بصحيفة  نفسه  عابدين  ابن 
الكرخي فإنه مع ذكر املحلوف عليه قد أضاف حقيقة العتق إىل عبده وبنّي أنه بعد 
ذلك قد تعارفوه رشطا يف لساهنم، وقال أجري أمرهم عىل الرشط عىل تعارفهم، 
واحلاصل أن قوله: »عيل الطالق« أو »الطالق يلزمني« ال يقع به الطالق يف مثل 

ذلك إال برشطني:

األول: أن يذكر املحلوف عليه.

الثاين: أن يضاف الطالق إىل ما يعرب به عن املرأة بطريق احلقيقة أو بطريق 
املجاز كأن يقول خماطبا لزوجته: »طالقك يلزمني ال أفعل كذا« أو »عيل طالقك ال 
أفعل كذا« ونحو ذلك مما فيه إضافة الطالق إىل ما يعرب به عن املرأة بطريق احلقيقة 

أو بطريق املجاز.
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صيغ  من  صيغة  يكن  مل  املذكور  احلالف  من  وقع  ما  أن  يعلم  ذلك  ومن 
الطالق فال يقع هبا يشء ولو وجد املحلوف عليه عىل ما جرى عليه العالمة أبو 

السعود، وهو املوافق لقواعد املذهب؛ لعدم اإلضافة كام ذكرنا.

J
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�هو���ش �ل���م�د ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- طالق املدهوش الذي ال يعي ما يقول غري واقع.

الســـــؤال
أحد  يستفزه  عندما  عادة  وحتصل  عصبية،  بنوبة  مريض  رجل  يف  سئل 
بكالم يمس بإحساسه، ثم حصل بينه وبني زوجته مشاحنة شديدة يف أثناء هتيجه 
باألعصاب وهو صائم، فطلبت منه الزوجة املذكورة الطالق أثناء التهيج فقال هلا: 
»ال أطلق«. فزاد اجلدال بينهام فطلبت منه الطالق ثانيا فقال هلا: »روحي بستامية«. 
مع العلم بأنه كان ذاهل العقل وقت تلفظه هبذه العبارة وال يعي ما يقول من شدة 
هتيجه، وأن املخرب بام تلفظ به أثناء هتيجه من قوله إجابة لطلبها »روحي بستامية« 

زوجُته. أفيدوا اجلواب ولكم األجر واملثوبة.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف رد املحتار -عند قول الشارح: 
ويف القاموس: دهش الرجل: حتري- ما نصه: »أي بالكرس كفرح« ثم إن اقتصاره 
عىل ذكر التحري غري صحيح فإنه يف القاموس قال بعده: أو ذهب عقله من ذهل أو 
َوَلٍه«. اه�. بل اقترص عىل هذا يف املصباح فقال: »دهش دهشا من باب تعب: ذهب 
عقله حياء أو خوفا«. اه�. وهذا هو املراد هنا، ولذا جعله يف البحر داخال يف اجلنون. 
وقال يف اخلريية: »غلط من فرسه هنا بالتحري إذ ال يلزم من التحري -وهو الرتدد يف 
األمر- ذهاب العقل. وسئل نظام فيمن طلق زوجته ثالثا يف جملس القايض وهو 
مغتاظ مدهوش، فأجاب نظام أيضا: بأن الدهش من أقسام اجلنون فال يقع، وإذا 

* فتوى رقم: 296 سجل: 18 بتاريخ: 13/ 6/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بال برهان. اه�. قلت: وللحافظ ابن 
القيم احلنبيل رسالة يف طالق الغضبان قال فيها: »إنه عىل ثالثة أقسام:

أحدها: أن حيصل له مبادئ الغضب، بحيث ال يتغري عقله ويعلم ما يقوله 
ويقصده، وهذا ال إشكال فيه.

الثاين: أن يبلغ النهاية فال يعلم ما يقول وال يريده، فهذا ال ريب أنه ال ينفذ 
يشء من أقواله.

الثالث: من توسط بني املرتبتني بحيث مل يرص كاملجنون فهذا حمل النظر، 
واألدلة تدل عىل عدم نفوذ أقواله«. اه�. ثم قال: »فالذي ينبغي التعويل عليه يف 
أقواله وأفعاله اخلارجة عن عادته،  بغلبة اخللل يف  إناطة احلكم  املدهوش ونحوه 
وكذا يقال فيمن اختل عقله لكرب أو ملرض أو ملصيبة فاجأته، فام دام يف حال غلبة 
هذه  ألن  ويريدها؛  يعلمها  كان  وإن  أقواله،  تعترب  ال  واألفعال  األقوال  يف  اخللل 
املعرفة واإلرادة غري معتربة؛ لعدم حصوهلا عن إدراك صحيح«. وبعد أن قال إن 
د  املراد بكونه ال يدري ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول وال يتذكر بعد أن أيَّ
ذلك بام نقله عن الولواجلية حيث قال: »إن كان بحال لو غضب جيري عىل لسانه 
ما ال حيفظه بعده جاز له االعتامد عىل قول الشاهدين«. اه�. ومنه يعلم أنه متى كان 
الواقع كام ذكر يف السؤال، وكان الدهش عىل وجه ما ذكر يعتاده يصدق وال يقع 

عليه الطالق. واهلل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا �ل�مق���م��ق�خ �خ�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- اليمني بالطالق عند عدم إضافته إىل املرأة أو إىل ما يعرب به عنها، ال  يقع به يشء 

ولو وجد املحلوف عليه.
الســـــؤال

سئل يف رجل تشاجر مع والدته  بمنزله وهي معه يف معيشة واحدة، وقال  هلا: 
»عيل الطالق بالثالثة بأين ألعزل  بره«، وبعدها يف الوقت نفسه قال هلا أيضا:   »واهلل 
العظيم ثالثة باهلل العظيم أحسن من  الطالق ألنا معزل«، وبعدها يف الوقت نفسه 
أبدا«، وبعدها  ثاين  بالثالثة ألين معزل  علشان ال آجي لك  الطالق   قال هلا: »عيل 
مكثت  يف املنزل اثني عرش يوما ألجل البحث يف  الثالثة األيامن املذكورين، ثم إين 
عزلت بعد  ذلك، واآلن خرجت من املنزل بره وأرغب  رجوعي باملنزل؛ ألن والديت 
أرملة وليس  هلا من ينفق عليها خاليف )وجار( بالرصف  عليها، وبالنسبة لكرب سنها 
وضعف قواها ال  يمكنها أن ختدم نفسها، ويمكن احلصول  عىل منزل بخالف ذلك، 

والقصد من ذلك  رجوعي معها. أفيدوا اجلواب ولكم من اهلل  الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن ما وقع  من احلالف املذكور مل يكن صيغة 
من صيغ  الطالق أصال، ال رصحيا وال كناية، فال  يقع به يشء ولو وجد املحلوف 
لعدم  املذهب؛  لقواعد  وهو  املوافق  السعود  أبو  العالمة  عليه  جرى  عىل  ما  عليه 
إضافة  الطالق إىل املرأة أو إىل ما يعرب به عنها،  ولو فرض وجرينا عىل ما عليه ابن 
عابدين  فال يقع عليه يشء النتهاء اليمني بالتعزيل  من املنزل املذكور، وله العود إىل 

املنزل  الذي عزل منه، وال يقع عليه يشء.

* فتوى رقم: 5 سجل: 19 بتاريخ: 3/ 7/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 83 -

ع
����ق ��ق� وا

ق عخ
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ال تطلق املرأة التي تزوجها الرجل بعد طالق زوجته األوىل التي حرر هلا وثيقة 
ين�ص فيه�ا أنه إذا ظهر أن ع�ىل ذمته غريها أو تزوج بس�واها فتكون تلك التي عىل 
ذمت�ه أو الت�ي تزوجه�ا مطلقة ثالث�ا، ما دامت نيت�ه عدم اجلمع ب�ني زوجته األوىل 

وزوجة أخرى.

الســـــؤال
سأل م. ر. بام صورته:

بالست  جت  تزوَّ الست ف. ح. م. وطلقتها، وملا  إين تزوجت بسيدة قبل 
ت بأن يل زوجة مطلقة وخشيت أن أراجعها وأمجعيَ بينهام،  ف. ح. م. املذكورة شعريَ
فحررُت هلا ورقة نصها كاآليت: »أنا م. ر. ح، مالزم أول بالبوليس ابن احلاج أ. ح. 
ابن م. ح، من ناحية دمياط -أقرُّ أين لست متزوجا غري الست ف. ح. م. بنت أ. 
ها أو تزوجت بواحدة  ح. م. بالعباسية القبلية بمرص، وإذا ظهر أن عىل ذمتي غرييَ
أتزوجها غري الست  التي  أو  التي عىل ذمتي  سوى الست ف. ح. م، فتكون تلك 
ف. ح. م مطلقًة ثالثا، وحررُت هذا بخطي لتكون بيد الست ف. ح. م املذكورة 
إنام أقصد بكالمي هذا أن ال  العلم بأين  للمعاملة بمقتضاها. اإلمضاء م. ر«. مع 
يكون يل زوجة أخرى مع بقاء زوجتي األوىل عىل عصمتي تطييبا خلاطرها. ثم بعد 
ذلك طلقت زوجتي األوىل ف. ح. م املذكورة التي حررت هلا هذا اإلقرار طلقة 
واحدة بائنة، وبعد ذلك بمدة تزوجت بزوجة أخرى. فهل مع هذا ال تطلق زوجتي 
األخرية؛ ألن مرادي وقصدي بقويل: »أو إذا ظهر أن عىل ذمتي غريها أو تزوجت 
… إىل آخره« هو عدم اجلمع بني زوجتي األوىل  بواحدة سوى الست ف. ح. م 

* فتوى رقم: 264 سجل: 23 بتاريخ: 8/ 11/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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وبني من يظهر عىل ذمتي أو أتزوجها بعد ذلك، وليس قصدي سوى ذلك؛ ألنه 
ال يعقل أن مسلام شابا يضيق عىل نفسه بتحريم كل امرأة يتزوجها سواها؟ أفيدوا 

اجلواب عىل ذلك، ولكم الثواب.

اجلواب
الذي يظهر أنه ال تطلق املرأة التي تزوجها بعد طالق زوجته األوىل التي 
حرر هلا الوثيقة املذكورة، ما دامت نية احلالف عدم اجلمع بني زوجته األوىل وزوجة 

أخرى؛ ألن النية تعمل يف مثل ذلك عمال بالقرينة احلالية. واهلل أعلم.

J
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ع
����ق ق وا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- بتحري�ر الزوج ورقة عىل نفس�ه ين�ص فيها أنه ال يعود للس�كر والزنا بعد اآلن 
ويواف�ق عمه يف كل ما يريد وإذا خال�ف ذلك تعترب زوجته طالقة منه ثالثا،  وفعله 

لواحد منها يقع الطالق الثالث.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل حرر عىل نفسه ورقة ووقع عليها بإمضائه 
نصها كاآليت حرفيا: »أنا املوقع عىل هذا بخطي ر. أ. ي. أقر وأعرتف وأشهد عىل 
نفيس وأنا بكامل األوصاف املعتربة رشعا بأين أتعهد أن ال أعود إىل السكر والزنا 
بعد اآلن، وأن أوافق عمي احلاج م. ي. يف كل ما يريد من عدم إقامتي يف أم درمان 
وسكنتي يف وادي مدين أو أسوان أو أي بلدة يريدها، وال جيوز يل أن أبرح أي بلدة 
أو أقيم بأم درمان يف حالة عدم رضاه، وإذا خالفت ذلك فتعترب زوجتي فالنة طالقة 
مني ثالثا، وحترر هذا بشهادة الشهود. حتريرا يف يوم كذا. إمضاء الزوج«. فهل إذا 
سكر احلالف أو زنى يقع عليه الطالق الثالث بدون أن يفعل باقي املحلوف عليه 

املذكور بالورقة أو ال يقع إال بمجموع املعلق عليه؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
يقع الطالق الثالث بفعل السكر أو الزنا أو خمالفته لعمه يف يشء مما ذكره 
هبذه الورقة؛ عمال بقول احلالف: »وإذا خالفت ذلك فتعترب زوجتي فالنة طالقة 

* فتوى رقم: 20 سجل: 26 بتاريخ: 4/ 1/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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املحلوف عليها)1(؛  األشياء  أي واحد من  بفعل  تتحقق  املخالفة  ثالثا«؛ ألن  مني 
الغرض منع  إذ  منها؛  نفي كل واحد  العرف  الكالم يف  املراد من هذا  وذلك ألن 
النفس عن املحظور، وكل واحد من هذه األفعال بانفراده يصلح غرضا له، فينبغي 
أال يتوقف عىل الكل كام يؤخذ ذلك من صحيفة 147 من اجلزء األول من الفتاوى 

األنقروية. واهلل أعلم.

J

)1( نص يف املادة رقم 3 من املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 عىل ما يأيت: الطالق املقرتن بعدد لفظا أو 
إشارة ال يقع إال واحدة.
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ق
� �ل��ط�لا �ق��ق ا ح��ل�م ح��ك�ا

املبـــــادئ
1- إذا كان الرج�ل يغن�ي غناء ضمنه أنه طلق زوجت�ه وطرد أوالده فال يقع بذلك 

طالق إال إذا قصد به إنشاء طالق حيث يقع وتطلق زوجته.

الســـــؤال
وهل  يقع  الرصيح،  بالطالق  التلفظ  يتضمن  يغني  بغناء  رجل  يف  سئل 

الطالق أم ال؟ والغناء كام يأيت:  

  شم الكوكايني خالين مسكني…  

إىل أن قال: 

يا ناس يا هو دا اليل جرايل شمت عزايل  طلقت امرايت  

وطردت عيايل ما دام يا ناس اجليب بقى  خايل. 

اجلواب
الذي يغني  الرجل  باللفظ املذكور؛  ألن ذلك  الظاهر عدم وقوع الطالق 
منه  الذي حصل  األول  إال حكاية كالم  القائل  يكن غرضه  مل  باأللفاظ  املذكورة 
شم الكوكايني،  فهو إنام يقصد التغني هبذا النغم فقط بدون  قصد إىل إيقاع الطالق، 
والصغري  الرجل  واألنثى،  يقوله  ذكر  ما  مثل  من  به  ما  يتغنى  أن  لذلك  ويدل 
والصغرية عىل سبيل  اللهو والعبث، أما إذا قصد به مع هذا إنشاء  الطالق فال شك 

يف وقوع طالقه. واهلل  أعلم. 

* فتوى رقم: 181 سجل: 27 بتاريخ: 4/ 11/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.



- 88 -

��ق وحخ �ل�خ �ى ا  اأ
ق

� �ل��ط�لا خ ا
و�ق����

�ق����خ
املبـــــادئ

1- بتفوي�ض ال�زوج إىل زوجته أمر طالقها لنفس�ها متضمنا تعليق�ه بالكيفية التي 
تريده�ا رجعي�ا أو بائنا بينونة صغ�رى أو كربى وتطليقها لنفس�ها منه طلقة واحدة 
بائنة تصبح بمقتىض هذا بائنة من زوجها بينونة صغرى لتحقق ما علق عليه طالقها 

فال حتل له إال بعقد ومهر جديدين وبانقضاء عدهتا جيوز هلا الزواج من غريه.

الســـــؤال
سئل بام صورته: أن الست د. ح. ش، تزوجت بشخص يدعى ح. م. ش، 
بمقتىض قسيمة رسمية، وبتاريخ أول فرباير سنة 1926 حرر الزوج املذكور عىل 
نفسه ورقة لزوجته املذكورة تسجلت بمحكمة عابدين األهلية نمرة 1924 سنة 
1926 تصديقات، أقر فيها عىل نفسه بقوله هلا: »جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك 
حضوري  أو  غيبتي  يف  بقولك  إرادتك  وأظهرت  مني  طالقك  أردت  وكلام  متى 
بصيغة الغائب أو صيغة اخلطاب يل ما يدل عىل أنك طلقت نفسك مني أو حرمت 
نفسك عيل، سواء رصحت بالواحد أو االثنني أو الثالث تكونني طالقا مني فور 
ترصحيك عىل الطريقة التي ترصحني هبا، سواء كانت رجعية أو بائنا بينونة صغرى 
أو كربى، أوىل أو ثان أو ثالث، عىل دفعة أو دفعات«، عىل الوجه املدون بالورقة 
عىل  املذكورة  الزوجة  أشهدت  املذكور  احلق  من  هلا  وبام  نفسه.  عىل  حررها  التي 
طالق  يف  إرادهتا  وأظهرت  العريف،  بالعقد  الطالق  عليه  املعلق  فعلت  بأهنا  نفسها 
نفسها من زوجها املذكور بقوهلا: »طلقت نفيس من زوجي ح. م. ش. طلقة واحدة 
بائنة من اآلن، فال أحل له إال بعقد ومهر جديدين«، وذلك بمقتىض إشهاد صادر 
منها يف 14 يونيه سنة 1926 بمحكمة مرص الرشعية نمرة 239 متتابعة، وهو مرفق 

* فتوى رقم: 139 سجل: 28 بتاريخ: 29/ 7/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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مع هذا. بناء عليه نرجو من فضيلتكم التفضل بإفاديت عام إذا كان الطالق املذكور 
واقعا أم ال؟ وإذا كان واقعا فهل حيل للزوجة املطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر 

بعد انقضاء عدهتا من مطلقها املذكور؟ أرجو اجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
إذا ثبت صدور اإلقرار املدون بالسؤال من الزوج املذكور بقوله لزوجته: 
»جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلام أردت طالقك مني وأظهرت إرادتك 
بقولك يف غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة اخلطاب يل ما يدل عىل أنك 
طلقت نفسك... إىل آخره« كان إقراره متضمنا تعليقه طالقها بالكيفية التي تطلق 
عىل  آخره)1(،  إىل  كربى...  أو  صغرى  بينونة  بائنا  أو  رجعيا  كان  سواء  نفسها  هبا 
إرادهتا  أظهرت  إهنا  حيث  ومن  آخره.  إىل  نفيس...  طلقت  بقوهلا  إراداهتا  إظهار 
له  أحل  فال  اآلن،  من  بائنة  واحدة  طلقة  فالن  زوجي  من  نفيس  »طلقت  بقوهلا: 
املذكور  زوجها  من  بائنة  هذا  بمقتىض  أصبحت  فقد  جديدين«،  ومهر  بعقد  إال 
بينونة صغرى؛ لتحقيق ما علق عليه طالقها، فال حتل له إال بعقد ومهر جديدين، 
وإذا انقضت عدهتا منه جاز هلا أن تتزوج بغريه. وهذا حيث كان احلال كام ذكر يف 

السؤال. واهلل أعلم.

J

بقانون رقم 25 لسنة 1929 عىل ما يأيت: »كل طالق يقع رجعيا إال  املادة رقم 5 من املرسوم  )1( نص يف 
املكمل للثالث، والطالق قبل الدخول، والطالق عىل مال، وما نص عىل كونه بائنا يف هذا القانون والقانون 

نمرة 25 لسنة 1920.
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ور�ق��ق
ا �ق�كو�خ �ل���ل��خ

 �خ�اأدخ
ق

� �ل��ط�لا ا
املبـــــادئ

1- إذا عل�ق ال�زوج الطالق ب�إذا ووقع املعلق عليه عىل الف�ور ونوى الطالق وقع 
طالقه.

الســـــؤال
فت به زوجتي  سئل بام صورته: أريد االستفتاء من فضيلتكم عن كالم خوَّ

عن عمله، ومل أقصد به الطالق باملرة، وإنام قصدت التخويف.

األوىل: قلت هلا مرة يف يوم منذ ثامنية أشهر تقريبا: »إذا نظرك أ. س. العربجي 
عند نزولك من سكننا -وهو الدور األعىل إىل الدور األسفل وهو سكن والدتك 
الذي يرتدد عليه أ. س- وكنت سافرة الوجه، وكان السبب عدم أخذ بالك، ومن 
تبقيش مرايت«.  ما  متعمدة ذلك  غري قصد سابق -أي من غصب عنك- ولست 
فهل رؤية أ. س هلا سافرة عفوا منها، أي من غصب عنها، يقع عليها طالق أم ال؟

الدور  إىل  النزول  تريد  عناد  زوجتي  من  حصل  األيام  من  يوم  يف  الثانية: 
األسفل بعد منعي إياها، فقلت هلا وقت عنادها: »إذا نزلت حتت ما تبقيش مرايت«، 
فأجابتني بقوهلا: »سأنزل«، وكررهتا عدة مرات، ويف كل مرة أرد عليها بقويل: »إذا 
نزلت حتت ما تبقيش مرايت«، ومىض وقت عنادها، ويومه وأربعة عرش يوما بعده، 
فهل  ذلك.  أو كالم بخصوص  ِعنْد  األسفل من غري سابق  للدور  نزلت  هبا  وإذا 
يف نزوهلا للدور األسفل كام وصفت يقع عليها طالق أم ال؟ أفدين، ولكم حسن 

الثواب.

* فتوى رقم: 32 سجل: 30 بتاريخ: 19/ 6/ 1927 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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اجلواب
قال يف رشح الدر ما نصه: »لست لك بزوج، أو لست يل بامرأة، أو قالت 
له: لست يل بزوج، فقال: صدقت، طالق إن نواه خالفا هلام«. اه�. - ومن ذلك 
يعلم أنه ال يقع عليه الطالق؛ حيث مل ينوه يف العبارة األوىل، وال يف العبارة الثانية، 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال يقع عليه الطالق يف العبارتني أيضا ولو نوى 
يف  الفور  عىل  حتمل  فيمينه  وحينئذ  للفور،  فإهنا  ب�»إذا«،  فيهام  لتعبريه  الطالق؛ 
العبارتني، ومتى مل يقع املعلق عليه فورا، فال يقع الطالق. قال يف رد املحتار عند 
قول الشارح: »إن للرتاخي.. إلخ« ما نصه: »احرتز هبا عن »إذا« فإهنا للفور. ففي 
اخلانية: إذا فعلت كذا، فلم أفعل كذا. قال أبو حنيفة: إذا مل يفعل عىل أثر الفعل 
املحلوف عليه، حنث. ولو قال: إن فعلت كذا، فلم أفعل كذا، فهو عىل األبد. وقال 

أبو يوسف: عىل الفور أيضا«. اه�.

J
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - إذا مل يق�ع املحل�وف عليه من احلالف يف الط�الق املعلق ووقع من غريه ال يقع 

طالقه.

الســـــؤال
سئل بام صورته: يف رجل حلف بالطالق الثالث: أن ال يزوج ابنته نبوية إال 
بامئة جنيه مرصي، وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها، وقد زوجها جدها بوكالته هلا 
بأربعني جنيها مرصيا، ومل حيرض والدها هذا العقد، ومل يقبض هذا املهر مع العلم 

بأن البنت املذكورة بالغة ورشيدة. أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
من حيث إن احلالف املذكور مل يزوج بنته البالغة، وإنام الذي زوجها جدها 
بطريق وكالته عنها، فهي املزوجة لنفسها يف الواقع ونفس األمر، وحينئذ فلم يقع 
الطالق، وهذا حيث كان احلال كام ذكر يف  يقع عليه  تزويج هلا، فال  من احلالف 

السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 34 سجل: 30 بتاريخ: 20/ 6/ 1927 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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��ق و��ق���خ ىق �ح��خ
ق ��خ

� �ل��ط�لا ر �خ�ا را
��ق اأ

املبـــــادئ
1- إذا مل يك�ن الط�الق املقر به مش�تهرا يكون مبدأ العدة من وق�ت إقرار الزوج به 

بني الناس.
2- املطلق�ة الرجعي�ة ترث زوجها إذا مات وه�ي يف العدة ما مل يثبت بدليل رشعي 

أن الطالق بائن.
3- إذا صدر الطالق بائنا من الزوج يف الصحة فإن الزوجة ال ترثه سواء كان ذلك 

برضاها أم ال، وكذا إذا كان بائنا وصدر منه يف مرض املوت برضاها.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

تويف م. خ. وخلف وراءه زوجة وأوالدا منهم بالغ والباقي قرص، وترك ما 
يورث مع وقفية تشغل اجلزء األكرب من تركته، وعقب وفاته استصدر ورثاؤه إعالما 
استخراج  عند  ولكن  وأوالده،  زوجته  يف  اإلرث  وانحصار  الوفاة  إلثبات  رشعيا 
صورة الوقف وجد هبا النص اآليت: » ثالثا: ترصف عرشة جنيهات شهريا ألخيه 

فالن ومطلقته فالنة مناصفة بينهام… إلخ«.

سنة  الثانية  مجادى   27 األربعاء  يوم  يف  الوقف  حجة  أي  احلجة  وحررت 
1346 هجرية املوافقة 21 ديسمرب سنة 1927، وتويف املورث يف 26 ديسمرب سنة 
أية صيغة للطالق يف قسيمة رسمية، وعدم صدوره عىل  ثبوت  1927 ومع عدم 
إخوته  وال  أوالده  وال  زوجته  ال  أحدا  خيرب  مل  املورث  أن  ومع  رشعي،  مأذون  يد 
أقاربه أو من أصدقائه عن خرب هذا الطالق، وليس هناك من دليل  وال أحدا من 

* فتوى رقم: 136 سجل: 31 بتاريخ: 28/ 7/ 1928 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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عن صفة الطالق بائنا كان أو رجعيا وال مبدأ عدة الطالق إال ما ثبت من إقراره يف 
حجة الوقف.

وبناء عليه نرجو اإلفتاء عام إذا كان هذا الطالق يمكن اعتباره رجعيا أو 
اعتباره  حالة  ويف  رسمية،  بورقة  البينونة-  -أي  الصفة  هذه  ثبوت  عدم  مع  بائنا 
رجعيا هل تعترب وفاة املورث بعد مخسة أيام من تاريخ إثبات إقراره يف حجة الوقف 
أي  للمتوىف؟ ويف  وارثة  فهي  ذلك  الرجعي، وعىل  الطالق  أنه مات وهي يف عدة 
يكن  مل  إن  اإلقرار  ثبوت  تاريخ  أليس ذلك من  الطالق،  مبدأ عدة  تاريخ حيتسب 
هناك ثبوت آخر؟ أفتونا أفادكم اهلل، مع العلم بأنه مل تنقطع عدهتا بوضع أو خالفه، 

وأنه مات قبل انقضاء هذه العدة.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه جاء يف الفتاوى اخلريية ما نصه: »سئل: 
رجعي  الطالق  أن  تدعي  وهي  عدهتا  انقضاء  قبل  ومات  زوجته  طلق  رجل  يف 
فرتث، والورثة تدعي أنه بائن فال ترث؟ أجاب: القول قوهلا فرتث؛ ألهنم يدعون 

احلرمان وهي تنكر؛ فيكون القول قوهلا بيمينها وعىل الورثة البينة«. اه�.

مبدأ  يكون  مشتهرا  به  املقر  الطالق  يكن  مل  إذا  أنه  عىل  الفقهاء  نص  وقد 
العدة من وقت إقرار الزوج به بني الناس، وعىل هذا تعترب هذه املرأة مطلقة طالقا 
رجعيا ووارثة إذا مات زوجها وهي يف العدة ما مل يثبت بدليل رشعي أنه بائن، فإن 
بائن وصدر منه يف الصحة فإهنا ال ترث سواء كان ذلك برضاها أم ال،  أنه  ثبت 
وكذا ال ترث إذا كان بائنا وصدر منه يف مرض املوت برضاها. وهذا إذا كان احلال 

كام ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
« يقع  1- ق�ول الرجل لزوجت�ه »أعاهدك بأنني لو رشبت اخلمر تك�وين حمرمة عيلَّ
ب�ه عليه�ا طلقة واحدة بائنة بينون�ة صغرى إذا وجد املعلق عليه ما مل تكن مس�بوقة 
بأخ�رى ول�ه أن يعقد عليه�ا بمهر جدي�د إذا مل يكن مكمال للث�الث وهذا مذهب 

احلنفية.
2- الطالق املعلق ال يقع بوجود املعلق عليه إذا كان قصد احلالف جمرد احلمل عىل 

فعل يشء أو تركه.

الســـــؤال
سئل بام يأيت:

قال رجل لزوجته قهرا عنه -ألنه لو مل جيب طلبها خلرجت من منزله غضبى 
سعيا وراء طالقها منه-: أعاهدك يا زوجتي فالنة -خماطبا هلا- بأين لو رشبت اخلمر 
بذلك  ورقة  هلا  وأختي. وحرر  كأمي  تكونني حمرمة عيل  أنواعها  من  نوع  أي  من 
بخطه، ووقع عليها بإمضائه، ثم بعد ذلك رشب اخلمر. فهل يقع طالق أو ال يقع؛ 
ألنه إنام قال ذلك مضطرا، وإذا وقع فأي نوع من أنواع الطالق يكون؟ وما كيفية 

رجوعها إىل عصمته إذا كان قد وقع طالق؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن هذه الصيغة يقع هبا طالق بائن بينونة 
بمهر  يعقد عليها عقدا جديدا  أن  فللمطلق حينئذ  املعلق عليه،  إذا وجد  صغرى 
جديد، وذلك إذا مل تكن هذه الطلقة مكملة للطالق الثالث، وهذا مذهب احلنفية، 

* فتوى رقم: 303 سجل: 34 بتاريخ: 25/ 3/ 1930 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وأما عىل ما جرى عليه القانون نمرة 25 سنة 1929، فال يقع هبذه الصيغة يشء 
إذا قصد احلالف هبذه اليمني احلمل عىل ترك رشب اخلمر، أما إذا مل يقصد فيقع هبا 

طالق رجعي. هذا واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 97 -

���ا
��ش ��خو�خ و�م��ق�ا �ل���س����حخ ��ق ا وحخ ق رخ

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الط�الق للجن�ون طالق بائن ال ترث مع�ه الزوجة من زوجه�ا إذا كان تطليق 
القايض عليه للجنون بطلب املدعية يف وجه من خياصم عنه رشعا.

2- ال يملك األخ الشقيق املخاصمة عن املجنون ملجرد كونه وليا عنه يف التزويج.

الســـــؤال
سأل إ. د. بام يأيت:

رفعت موكلتي دعوى ضد زوجها زين الدين ح. خ. الذي كان من ضمن 
فطلقتها  عليها،  باإلنفاق  قيامه  لعدم  منه؛  فيها طالقها  باإلستبالية طلبت  املجانني 
يوما  بعرشين  منه  طلقت  أن  وبعد  شيئا،  يعقل  وال  املجاذيب  من  لكونه  املحكمة 

تويف، فهل ترث يف تركته؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل احلكم املرافق له الصادر بتاريخ 14 فرباير 
سنة 1929 من حمكمة الدر الرشعية يف القضية اجلزئية رقم 350 سنة 1928 - 
1929 املرفوعة من ر. إ. ضد زوجها زين الدين بطلب طالق للجنون، واملحكوم 
وليا  باعتباره  ح.  م.  شقيقه  أخيه  وجه  يف  شديدا  جنونا  جلنونه  منه  بطالقها  فيها 
زوجها  من  الزوجة  معه  ترث  ال  بائن  طالق  للجنون  الطالق  بأن  ونفيد  رشعيا، 
إذا كان تطليق القايض عليه للجنون بطلب املدعية يف وجه من خياصم عنه رشعا 
من أبيه أو وصيه أو جده أو وصيه أو من يقيمه القايض وصيا ليخاصم عنه إذا مل 

* فتوى رقم: 452 سجل: 35 بتاريخ: 31/ 3/ 1931 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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يوجد أحد من هؤالء، وال يملك األخ الشقيق املخاصمة عنه ملجرد كونه وليا عنه 
يف التزويج. وعىل هذا فإذا ظهر أن األخ املذكور ويص عن هذا املجنون من قبل 
من يملك إقامة الويص عليه كان التطليق من القايض يف وجهه صحيحا رشعا فال 
ترثه الزوجة، وإال كان هذا التطليق غري صحيح رشعا مل تنقطع به الزوجية فرتثه 

إذا مات وهي يف العدة. هذا ما ظهر لنا، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ع���مو�م ��طخ ا  �خ���ل��خ
ق

� �ل��ط�لا خ ا
و�ق����

�ق����خ
املبـــــادئ

1- نصوا عىل أن »متى ش�ئت« أو »متى ما شئت« تعم األزمان ال األفعال، فتملك 
امل�رأة التطلي�ق يف كل زم�ان ال تطليق�ا بعد تطلي�ق، وأما »كلام ش�ئت« فهي لعموم 

األوقات واألفعال عموم االنفراد ال عموم االجتامع، فلها تفريق هبا الثالث.

الســـــؤال
تطلق  وأن  بيدها،  العصمة  تكون  أن  عىل  امرأة  رجل  ج  تزوَّ باآليت:  سئل 
 ،1931 سنة  يوليو   8 يوم  يف  بائنة  طلقة  نفسها  طلقت  ثم  شاءت،  متى  نفسها 
وراجعها زوجها يف 23 يوليو سنة 1931، فتكون املدة بني طالقها ومراجعته هلا 
الرشعية،  أمام حرضة قايض حمكمة طنطا  املراجعة  يوما، وكانت  أربعة عرش  مدة 
فلام علمت بمراجعة الزوج إياها طلقت نفسها ثانية، وكررت طالق نفسها. فهل 
متلك ذلك التكرار إذا كانت العصمة مقرونة »بمتى شاءت« ال »بكلام شاءت« وال 
»بكيفام شاءت«. فأرجو أن تبينوا الفرق بني »متى شاءت« »وكلام شاءت« »وكيفام 

شاءت«، حيث إن عباراتنا تنحرص يف »متى شاءت«.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن فقهاء احلنفية نصوا عىل أن »متى شئت« 
أو »متى ما شئت« تعم األزمان ال األفعال، فتملك املرأة التطليق يف كل زمان ال 
تطليقا بعد تطليق، وأما »كلام شئت« فهي لعموم األوقات واألفعال عموم االنفراد 
ال عموم االجتامع، فلها تفريق الثالث يف »كلام شئت«. وقد قالوا يف عبارة »كيف 
أجل  ومن  األفعال،  عموم  من  وال  األوقات  عموم  من  شيئا  تفيد  ال  إهنا  شئت« 

* فتوى رقم: 389 سجل: 37 بتاريخ: 15/ 12/ 1932 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ذلك قالوا: إنه لو قال هلا: أنت طالق كيف شئت، يتقيد هذا التفويض باملجلس، 
وإن كانت هذه الصيغة املذكورة عند الصاحبني تفيد تعليق أصل الطالق ووصفه 
عىل مشيئتها يف املجلس، وعند اإلمام تفيد تعليق الوصف فقط، فيقع عنده أصل 
الطالق مع صفة الرجعية يف هذه الصيغة منجزا، والظاهر أن »كيفام شئت« مثل 
»كيف شئت« فيام ذكر. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال وهو أنه ال حق هلا يف أن 
تطلق نفسها مرة ثانية ملجرد اإلتيان يف صيغة التفويض بعبارة »متى شاءت«. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ق��ق
ىق ور��ق��ق �عر��خ

ق ��خ
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق اأ
املبـــــادئ

1- إذا ثبت أن إقرار املتوىف بالطالق عىل ورقة عليها إمضاؤه أن اخلط خطه والتوقيع 
توقيع�ه وق�ع به الط�الق وترتبت عليه آث�اره وال يمنع من وقوعه قول الش�هود إن 

الطالق مل يصدر أمامهم.
الســـــؤال

يف  وإمضائه  بخطه  كتب  يف رجل  فضلكم-  -دام  قولكم  ما  باآليت:  سئل 
ذيل قسيمة زواجه بزوجته التي دخل هبا وعارشها اجلملة اآلتية: »مطلقة بالثالث 
يف أغسطس سنة 1930 عىل يد فالن وفالن«، ووضع بجوار إمضائه هذا التاريخ 
أيضا، ومل يكن موقعا عىل هذه اإلشارة سواه، ثم تويف بعد ذلك بخمس سنوات 
يعارشها؛ حيث كانت  مل  الزواج  قسيمة  اإلشارة عىل  تاريخ هذه  من  وأنه  تقريبا، 
مقيمة مع أهلها، وخارج منزله، ثم عند سؤال الشهود الذين وردت أسامؤهم يف 
هذه اإلشارة قرروا أنه مل يصدر أمامهم هذا الطالق، فهل إذا ثبت أن اخلط خطه، 
وأنه وقع عليه بتوقيعه املعروف يكون ذلك الطالق واقعا رشعا؟ نرجو اإلفادة عن 

ذلك.
اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا ثبت أن هذه اجلملة مكتوبة بخط 
زوجته  عىل  الثالث  الطالق  بوقوع  منه  إقرارا  كانت  إمضاؤه،  وعليها  املتوىف 
أنه مل  آثاره، وال يمنع من ذلك تقرير الشهود  املذكورة، ويرتتب عىل هذا اإلقرار 
يصدر أمامهم هذا الطالق. هذا ما ظهر لنا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل 

أعلم.
* فتوى رقم: 128 سجل: 40 بتاريخ: 3/ 2/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ا ��طخ د �ل����خ �ل���م��ق�ع�د ق ا
� �ل��ط�لا ا

املبـــــادئ
1- الطالق املتعدد لفظا برصيح الطالق يقع به العدد الوارد به.

2- األمر إذا دار بني التأسيس والتأكيد تعني احلمل عىل التأسيس.
3- يصدق املطلق بيمينه ديانة ال قضاء إذا قال نويت بالثاين التأكيد، ويقع به واحدة 
رجعية إذا مل يكن مسبوقا بغريها، أما املرأة فليس هلا إال الظاهر فال حيل هلا أن متكنه 

من نفسها إذا سمعت منه ذلك أو علمت به.

الســـــؤال
زوجته  وبني  بينه  حصل  رجل  يف  فضلكم-  -دام  قولكم  ما  باآليت:  سئل 
مشادة انتهت بمضاربة، ويف حالة التهيج وسوء اللفظ بني االثنني قال هلا: »روحي 
طالق .. روحي طالق .. روحي طالق«، فقالت له: »إين أصبحت طالقة«، فوعى 
أم ثالًثا؛ حيث  الطالق واحدا  لنفسه وقال هلا: »أبدا هذا يمني واحد«، فهل وقع 

حصل يف حلظة واحدة تكرار اللفظ بدون انقطاع؟ أفتونا ولكم األجر والثواب.

اجلواب
نصه:  ما  احلامدية  تنقيح  يف  جاء  قد  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
مجيعه  بذلك  ناويا  ثالثا  وكررها  طالق«،  »روحي  لزوجته:  قال  رجل  يف  »سئل 
واحدة وتأكيدا لألوىل، وزجرها، وختويفها، وهو حيلف باهلل العظيم أنه قصد ذلك 
ال غريه، فهل يقع بذلك واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط، وله مراجعة زوجته 
يف العدة بدون إذهنا حيث مل يتقدم هلا طلقتان؟ اجلواب: ال يصدق يف ذلك قضاء؛ 
ألن القايض مأمور باتباع الظاهر واهلل يتوىل الرسائر، وإذا دار األمر بني التأسيس 

* فتوى رقم: 132 سجل: 40 بتاريخ: 3/ 2/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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والتأكيد تعني احلمل عىل التأسيس كام يف األشباه، ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد 
يف  مراجعتها  وله  فقط،  نواها  حيث  ديانة  رجعية  واحدة  طلقة  بذلك  عليه  ويقع 
العدة بدون إذهنا حيث مل يتقدم له عليها طلقتان؛ ألن »روحي طالق« رجعي كام 
هو  إذ  كناية  فإنه  فقط  »روحي«  وأما  وغريمها،  والتمرتايش  اخلريية  الفتاوى  يف 
التأكيد إال بيمينه؛  كاذهبي كام رصح به صاحب البحر، لكن ال يصدق أنه قصد 
اليمني؛ ألنه أمني يف اإلخبار  إنام يصدق مع  فيه قوله  القول  ألن كل موضع كان 
عام يف ضمريه، والقول قوله مع يمينه كام يف الزيلعي، وأفتى به التمرتايش، وقال يف 
اخلانية: لو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وقال: أردت به التكرار صدق 
ديانة، ويف القضاء طلقت ثالثا. اه�. ومثله يف األشباه واحلدادي، وزاد الزيلعي أن 
املرأة كالقايض فال حيل هلا أن متكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به؛ ألهنا ال تعلم 

إال الظاهر« اه�. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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� د و ��خ��س�ا
أ
واحخ ا �ل�خ ىق �ص����ق �ع����ق�د ا

ر ��خ
ق ل� ��ق�خ���خ

� �ل��ط�لا �خ�ع�د ا
املبـــــادئ

1- إذا طل�ق الرج�ل زوجته ثالثا متفرقات وقع�ن وبانت منه بينونة كربى فال حتل 
له حتى تنكح زوجا غريه.

2- ليس ألحد بعد الطالق ثالثا أن ينظر يف أمر الويل يف عقد الزواج.
3- اتف�ق العلامء عىل أن من اعتقد حل اليشء كان عليه أن يعتقد ذلك س�واء وافق 

غرضه أو خالفه، ومن اعتقد حتريمه كان عليه أن يعتقد ذلك يف احلالني.

الســـــؤال
من  إذن  بدون  خرجت  امرأة  يف  فضلكم-  -دام  قولكم  ما  باآليت:  سئل 
هلا  أن  أعرف  مل  جهة  إىل  ومتوجهة   ،7 نمرة  الرتام  راكبة  زوجها  ورآها  زوجها، 
إىل  عودهتا  بعدم  وفهمتها  نفيس،  هلا  أظهرت  الرتام  من  نزويل  فعند  فيها،  أقارب 
املنزل وجدهتا واقفة  الزوجية، وانرصفت إىل حمل عميل، وعند رجوعي إىل  منزل 
ناويا  أنت مطلقة«، وبالطبع  »ملاذا تضحكني؟  فقلت هلا:  النوم تضحك،  يف غرفة 
بذلك الطالق، وهذا الطالق هو املتمم للثالث، فالطلقة األوىل بعقد ومهر جديد، 
والزواج عىل مذهب  بنفسها  العقد  بارشت  قد  الثانية  أهنا يف  والثانية كذلك، غري 
اإلمام األعظم أيب حنيفة، فام رأي فضيلتكم: هل حتل تلك الزوجة عىل مذهب آخر 

أم انتهت الزوجية بيننا؟

اجلواب
املسلمني يف  أئمة  نعلم خالفا بني  بأننا ال  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 
عدم حل تلك الزوجة بعد أن طلقها زوجها ثالث تطليقات متفرقات، وكان احلال 

* فتوى رقم: 272 سجل: 40 بتاريخ: 22/ 3/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اهلل- عن رجل  تيمية -رمحه  ابن  بالسؤال. هذا وقد سئل شيخ اإلسالم  كام جاء 
تزوج امرأة من سنني، ثم طلقها ثالثا، وكان ويل نكاحها فاسقا، فهل يصح عقد 
الفاسق بحيث إذا طلق ثالثا ال حتل له إال بعد نكاح غريه، أو ال يصح عقده فله 
أن يتزوجها بعقد جديد وويل مرشد من غري أن ينكحها غريه؟ فأجاب -رمحه اهلل- 
بقوله: »احلمد هلل، إن كان قد طلقها ثالثا فقد وقع به الطالق، وليس ألحد بعد 
الطالق الثالث أن ينظر يف الويل هل كان عدال أو فاسقا ليجعل فسق الويل ذريعة 
وأكثرهم  الفاسق،  والية  يصححون  الفقهاء  أكثر  فإن  الطالق؛  وقوع  عدم  عىل 
وإذا  الفاسدة،  األنكحة  من  غريه  ويف  بل  النكاح،  هذا  مثل  يف  الطالق  يوقعون 
فرع عىل أن النكاح فاسد وأن الطالق ال يقع فيه فإنام جيوز أن يستحل احلالل من 
حيرم احلرام، وليس ألحد أن يعتقد اليشء حالال حراما، وهذا الزوج كان يستحل 
وطأها قبل الطالق، ولو ماتت لورثها، فهو عامل عىل صحة النكاح، فكيف يعمل 
بعد الطالق عىل فساده، فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض يف صحته، فاسدا 
إذا كان له غرض يف فساده، وهذا القول خيالف إمجاع املسلمني؛ فإهنم متفقون عىل 
أن من اعتقد حل اليشء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه، ومن 
اعتقد حتريمه كان عليه أن يعتقد ذلك يف احلالني، وهؤالء املطلقون ال يفكرون يف 
والتوارث،  االستمتاع  عند  ال  الثالث  الطالق  عند  إال  الويل  بفسق  النكاح  فساد 
بحسب  يصححه  من  يقلدون  وقت  ويف  يفسده،  من  يقلدون  وقت  يف  فيكونون 
انتهت عبارة شيخ اإلسالم،  باتفاق األمة«.  الغرض واهلوى، ومثل هذا ال جيوز 
ومما أجاب به يعلم حكم احلادثة الواردة يف السؤال؛ ألهنا نظرية احلادثة التي سئل 

عنها. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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 �خ���س����حر�م
�خ �ل��س��ل�ا ق ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- ذهب كثري من الفقهاء إىل وقوع طالق الس�كران إذا كان بمحرم، وصار خيلط 
يف كالم�ه، وال يع�رف رداءه من رداء غريه، وفعله من فعل غريه، وذهب مجع منهم 

إىل عدم وقوعه وهو ما جرى عليه القانون رقم 25 لسنة 1929 يف مادته األوىل.
2- السكران إذا كان سكره مل يؤثر فيه فإنه يقع طالقه عند اجلميع.

الســـــؤال
سئل باآليت: بام أنني تأهلت باحلرمة املدعوة ف. م، ومكثت معي مدة، ويف 
أثناء وجودها معي حصل يل سكر، فمن ذلك طلقتها مرتني دفعة واحدة، وبعدها 
راجعتها، وبعدها بمدة طويلة حصل يل السكر فطلقتها ثالث طلقات دفعة واحدة، 

ولآلن مل تدخل يف عصمتي، هل حتل يل هذه احلرمة لو أرجعتها ثانية؟

اجلواب
طالق  وقوع  يف  الفقهاء  اختلف  قد  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
السكران إذا كان بمحرم، وصار خيلط يف كالمه وال يعرف رداءه من رداء غريه، 
إىل  منهم  كثري  فذهب  قدامة،  البن  املغني  يف  جاء  ما  عىل  غريه،  فعل  من  وفعله 
وقوعه، ومنهم: أبو حنيفة، وصاحباه، ومالك، والشافعي يف أحد قوليه، وأمحد يف 
إحدى الروايات عنه، وذهب مجع منهم إىل عدم وقوعه منهم اإلمام الشافعي يف 
قوله اآلخر، واإلمام أمحد يف إحدى الروايات عنه، وهي التي رجحها ابن قدامة 
يف املغني، وهو مذهب زفر، واختار هذا من مشايخ احلنفية الكرخي، والطحاوي، 
وحممد بن سلمة، وهو قول عثامن É قال ابن املنذر: »هذا ثابت عن عثامن وال 

* فتوى رقم: 465 سجل: 40 بتاريخ: 28/ 5/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الفريقني  أدلة  تيمية  ابن  الصحابة خالفه«. وقد بني شيخ اإلسالم  نعلم أحدا من 
وبني ضعف قول من قال بالوقوع، واختار القول بعدم الوقوع، يراجع اجلزء الثاين 
من فتاواه صفحة 123 وما بعدها، وقد جرى عىل هذا الرأي القانون رقم 25 لسنة 
1929 يف مادته األوىل، وعليه ال يقع طالق الرجل املذكور إن كان سكره أثر فيه 
بحيث صار خيلط يف كالمه ... إىل آخر ما نقلناه عن ابن قدامة. أما إذا كان سكره 
مل يؤثر فيه التأثري املذكور فإنه يقع طالقه، فإن كان قد طلق امرأته ثالث طلقات 
متفرقات أصبحت امرأته هذه بائنة منه بينونة كربى، فال حتل له حتى تتزوج بزوج 
آخر ويدخل هبا، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقيض عدهتا، أما إذا كان قد طلقها 
ثنتني، ثم طلقها ثالثا بصيغة  بأن قال هلا: »أنت طالق«  ثنتني أوال بصيغة واحدة 
واحدة أيضا بأن قال هلا: »أنت طالق« ثالثا، فقد بانت منه بينونة كربى أيضا عند 
هذه  يف  طلقتان  عليه  وقع  القانون  عليه  جرى  ما  وعىل  احلنفية،  ومنهم  اجلمهور 
احلالة، فله مراجعتها إن مل يكن قد صدر منه طالق آخر غري ما ذكره يف السؤال. 

واهلل أعلم.

J
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�خ ��خ�ا
����مخ �ل��خ ق ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1 - ط�الق الغضب�ان ال يقع إذا كان غضبه ش�ديدا بحيث أصب�ح ال يعي ما يقول 
وقته أصال.

2 - قول الزوج »أنت طالق عىل سائر مذاهب املسلمني« يقع به طلقة رجعية باتفاق 
املذاهب.

الســـــؤال
سأل ح. ص. قال:

باألربع  مطلقة  »إنك  لزوجته:  قال  رجل  يف  فضلكم-  -دام  قولكم  ما 
مذاهب«، وله منها بنت، وعندما قال هلا ذلك كان يف أشد احلزن والغضب. ولكم 

األجر والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا صدرت صيغة الطالق املذكورة من 
هذا الرجل وهو غضبان غضبا شديدا بحيث أصبح ال يعي ما يقول وقته أصال، 
وأصبح يغلب اخللل يف أقواله وأفعاله مل يقع هبذه الصيغة طالق؛ لعدم أهلية الزوج 
لإليقاع يف هذه احلالة. أما إذا مل يصل به الغضب إىل احلالة املذكورة وقع بالصيغة 
املذكورة طلقة واحدة رجعية إن مل تكن هذه الطلقة مكملة للثالث وكانت الزوجة 
-عىل ما هو الظاهر من السؤال- مدخوال هبا. فقد سئل اخلري الرميل عن قول القائل 
لزوجته: أنت طالق عىل سائر مذاهب املسلمني، فأجاب بأنه طالق رجعي، وكذا 
أفتى به ولده فيمن قال: أنت طالق عىل الثالثة مذاهب، حيث قال: إنه يقع عليها 

* فتوى رقم: 394 سجل: 42 بتاريخ: 3/ 10/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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املذاهب-  الثالثة واألربعة -بل وسائر  املذاهب  بأن  طلقة واحدة رجعية؛ معلال 
اتفقت عىل وقوع الطالق الرجعي يف »أنت طالق«، فله مراجعتها يف العدة. انتهى. 

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق ىق ال�أ
وع ��خ �ل��حخ ا

املبـــــادئ
1- اإلقرار بالطالق كاذبا يقع قضاءاً ال ديانة.

الســـــؤال
ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل كتب وهو يف  قال:  سأل حممد. م. ع. 
ثالثا  طالق  يمني  حلفت  »إين  فيه:  له  قال  زوجته  وكيل  إىل  خطابا  غضب  حالة 
متفرقة حتى ال حتل يل«، ومل حيلف أبدا، ويريد رد زوجته إىل عصمته، مع العلم أين 

كنت أعرف ما أقول يف حالة غضبي.

اجلواب
كتاب  يف  احلامدية  تنقيح  يف  جاء  قد  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
الطالق من اجلزء األول ما نصه: »سئل يف رجل سئل عن زوجته فقال: أنا طلقتها 
وعديت عنها، واحلال أنه مل يطلقها، بل أخرب كاذبا، فام احلكم؟ أجاب: ال يصدق 
قضاء، ويدين فيام بينه وبني اهلل تعاىل، ويف العالئي عن رشح نظم الوهبانية: قال: 
أنت طالق، أو أنت حر، وعنى به اإلخبار كذبا، وقع قضاء، إال إذا أشهد عىل ذلك. 
اه�. ويف البحر: اإلقرار بالطالق كاذبا يقع قضاءاً ال ديانة. اه�. وبمثله أفتى الشيخ 
إسامعيل، والعالمة اخلري الرميل«. انتهت عبارة تنقيح احلامدية. ومن هذا يعلم أن 
هذا الشخص ال يصدق قضاء يف أنه مل يوقع عىل زوجته ثالث طلقات متفرقات، 
ويصدق ديانة فيام بينه وبني اهلل تعاىل. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان 

احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 604 سجل: 42 بتاريخ: 13/ 12/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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مىق �ل�دخ ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - يقع طالق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غري مسلم.

الســـــؤال
فلام  اإلسالم،  اعتناق  وأردت  أرثوذكسيا،  قبطيا  كنت  قال:  ف.  ك.  سأل 
صحت لدّي النية هنائيا طلقت زوجتي القبطية األرثوذكسية بتاريخ 19 مايو سنة 
1928، وأرسلت هلا تلغرافا رسميا بالطالق، وبتاريخ 20 مايو سنة 1928 قدمت 
املوصلة إلشهار إسالمي، ومتت  الرسمية  اإلجراءات  لعمل  بمحافظة مرص  طلبا 
كل اإلجراءات، وبتاريخ 13 يونيه سنة 1928 أشهدت عىل نفيس أمام املحكمة 
لذلك  بذلك.  الرشعي  اإلعالم  إيّل  وتسلم  بإسالمي،  بمرص  االبتدائية  الرشعية 
احلاصل  الطالق  هل  اآلتية:  النقطة  عن  بإفاديت  اهلل-  -أثابكم  تتفضلوا  أن  أرجو 
يف 19 مايو سنة 1928 يعترب صحيحا ونافذا من وقت صدوره رغم أن إجراءات 

إشهار اإلسالم كانت بعد ذلك التاريخ أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قد نص فقهاء احلنفية عىل أنه ال يشرتط 
الزوج إليقاع الطالق عىل زوجته، فيقع طالق كل زوج عاقل  اإلسالم يف أهلية 
بالغ مستيقظ ولو كان غري مسلم، وحينئذ فالطالق الذي صدر من الزوج املذكور 
وإنام  مسلام  منه  صدوره  وقت  أكان  سواء  منه،  صدوره  وقت  من  ونافذ  صحيح 
الذي تأخر هو ضبط إسالمه باملحكمة الرشعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا. 

وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.
* فتوى رقم: 532 سجل: 44 بتاريخ: 28/ 2/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ق
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق ىق ال�أ
�خ ��خ �ل��ك��خ ء ا ع�ا د ا

املبـــــادئ
1- يعامل الشخص بإقراره بوقوع طالق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا.

2- اإلق�رار بالط�الق كاذبا يق�ع قضاء ال ديانة ما مل ينوه، فإذا نوى به إنش�اء طالق 
فالظاهر وقوع الطالق به.

الســـــؤال
سأل إ. خ. قال:

يف أثناء خالف بيني وبني زوجتي كتبت هلا ورقة عرفية بالطالق، وافرتقنا، 
وهذا نص ما جاء هبذه الورقة: »أعرتف بحضور الشاهدين املوقعني عىل هذا أنني 
قد طلقت زوجتي ف. م، وهذا الطالق هو الثاين وأصبحت بمقتىض هذه الورقة 
حرة يف ترصفاهتا، وقد أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الرشعية كل منا لدى اآلخر«. 
وكانت هذه احلادثة يف يوم 18 أغسطس سنة 1938. فهل يقع الطالق بذلك، أو 

ال يقع؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الظاهر من العبارة املذكورة أهنا صيغة 
إقرار بالطالق، أي إخبار بوقوع طالق سابق منه، فإن كان هذا الشخص صادقا 
يف هذا اإلقرار عومل به قضاءاً وديانة، وإن كان الواقع أنه مل حيصل منه طالق بل 
حصل منه جمرد هذا اإلقرار كاذبا عومل هبذا اإلقرار قضاءاً فال يصدق أنه كاذب 
فيه، وأما ديانة أي فيام بينه وبني اهلل تعاىل فيصدق -أعني يف حالة ما إذا كان الواقع 

* فتوى رقم: 29 سجل: 46 بتاريخ: 29/ 9/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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أنه مل حيصل منه طالق سابق-، قال يف تنقيح احلامدية يف كتاب الطالق من اجلزء 
أنا طلقتها وعديت عنها،  األول ما نصه: »سئل يف رجل سئل عن زوجته فقال: 
ويدين  أجاب: ال يصدق قضاء  فام احلكم؟  كاذبا  أخرب  بل  يطلقها؛  مل  أنه  واحلال 
طالق،  أنت  قال:  الوهبانية:  نظم  رشح  عن  العالئي  ويف  تعاىل.  اهلل  وبني  بينه  فيام 
أو أنت حر، وعنى به اإلخبار كذبا وقع قضاء، إال إذا أشهد عىل ذلك. اه�، ويف 
البحر: اإلقرار بالطالق كاذبا يقع قضاء ال ديانة. اه�، وبمثله أفتى الشيخ إسامعيل، 

والعالمة اخلري الرميل«. انتهت عبارة تنقيح احلامدية.

وهذا كله إذا مل ينو هبذه الصيغة إيقاع الطالق؛ بل قصد جمرد اإلخبار عن 
وقوع طالق. أما إذا نوى هبا إنشاء طالق فالظاهر وقوع الطالق هبا؛ ألهنا صيغة 
بالزواج، وإذا  اإلقرار  احلنفية يف مبحث  فقهاء  اإلنشاء كام يظهر من كالم  حتتمل 
كانت الصيغة حمتملة إلنشاء الطالق ونواه الشخص وقع. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ش�ا ���ا �ش�لا ��� �ل���م��خ ط���ل���ق �ل��خ��خ �ه��خ��ق ا
املبـــــادئ

1- إذا كان املقص�ود هبب�ة املرأة نفس�ها ملطلقه�ا ثالثا هو عقده عليه�ا رشعا بعد ما 
تزوج�ت بغريه ودخل هبا حقيقة وطلقها أو مات عنها وانقضت عدهتا، كان العقد 

بلفظ اهلبة صحيحا متى استوىف رشوطه وأركانه الرشعية.

الســـــؤال
رشعا،  عليه  فحرمت  مرات  ثالث  زوجته  طلق  رجل  قال:  م.  أ.  سأل 
ولرغبتها يف املعارشة حمافظة عىل أوالدمها وهم ثالثة أطفال هل جيوز أن هتب الزوجة 
نفسها بأي حال إىل زوجها فتعارشه معارشة رشعية شبيهة باملعارشة الزوجية؟ وإذا 

كان اجلواب باإلجياب نرجو اإلفادة عن كيفية وصيغة اهلبة، ثم ما حكمها رشعا؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان احلال كام جاء بالسؤال بانت 
ويدخل  بغريه،  تتزوج  حتى  له  حتل  فال  كربى،  بينونة  مطلقها  من  املذكورة  املرأة 
هبا دخوال حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقيض عدهتا منه، فإن كانت اهلبة 
الرشعي  الزواج  عقد  بطريق  بمطلقها  املرأة  تزوج  هبا  يقصد  بالسؤال  املذكورة 
املستويف لرشوطه، فال بد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر 
... إلخ، وإن كان املقصود غري ذلك فليس هذا بسبب مرشوع حللها له، وهبذا علم 

اجلواب. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 98 سجل: 46 بتاريخ: 30/ 10/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��ق��ق
ىق ور��ق��ق �عر��خ

ق ��خ
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق ال�أ
املبـــــادئ

1- إق�رار الرج�ل بخطه وتوقيعه بطالق زوجته قبل وفات�ه مثبت لطالقها منه بائنا 
مضافا ألقرب األوقات.

2- إذا تنازع�ت الزوج�ة والورث�ة يف أن الطالق حصل من�ه يف صحته أو يف مرضه 
كان القول هلا بيمينها ما مل يثبت بحجة متعدية صدور الطالق من الزوج يف صحته.

الســـــؤال
سأل م. ض. قال: ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل تويف بحادثة فجائية عن 
زوجتيه ليىل وسلمى. وبعد وفاته أبرزت زوجته ليىل كتابا تزعم أنه بخط زوجها 
التالية:  العبارة  يتضمن  الكتاب  وهذا  بسنتني،  الزوج  وفاة  قبل  مؤرخا  وتوقيعه 
قبل  بالطالق  سلمى  الزوجة  تعلم  ومل  بائنا«،  طالقا  سلمى  زوجتي  طلقت  »إنني 
وفاة الزوج، ومل تطلع عىل كتاب الطالق اآلنف الذكر، وكان الزوج املتوىف يراسلها 
تاريخ  بعد  يقع  بتاريخ  مؤرخ  كتاب  ذلك  ومن  وتوقيعه،  يده  بخط  إليها  فيكتب 
باق وسأبقى  »إنني  العبارة:  أشهر من حمتوياته هذه  بأربعة  املزعوم  الطالق  كتاب 
لك الزوج املخلص األمني كام كنت«، وهنالك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل 
عىل بقاء الزوجية، أضف إىل ذلك أن الزوج املتوىف كان يدفع لزوجته سلمى نفقة 
عىل اعتبار أهنا زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطالق الذي أبرزته الزوجة الثانية، 
كام أن هنالك من يشهد بأن الزوج حلني وفاته كان ينكر حدوث الطالق لزوجته 
سلمى وألي شخص كان حيادثه يف املوضوع. وبناء عىل ما مر ذكره نرجو أن تفتونا 

فيام ييل:

1 - ما قيمة كتاب الطالق املزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج املتوىف؟ 
* فتوى رقم: 133 سجل: 48 بتاريخ: 20/ 3/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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املدعى طالقها سلمى والذي  الزوجة  أبرزته  الذي  الكتاب  2- هل يعترب 
األمني كام كنت«، هل  املخلص  الزوج  باق وسأبقى لك  »إنني  قوله:  حيتوي عىل 
كتاب  وجود  من  الرغم  عىل  هلا  استمرارا  أو  للزوجية  جتديدا  الكتاب  هذا  يعترب 
الطالق املذكور؟ وهل يعترب الطالق طالقا رجعيا أم طالق فار؟ وهل حترم الزوجة 

سلمى املذكورة اإلرث أم ال؟ أفتونا مع ذكر األسانيد ولكم األجر والثواب.

اجلواب
بخط  الورقة مكتوبة  أن هذه  ثبت  إذا  أنه  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 
الزوج وتوقيعه كان هذا إقرارا منه بالطالق وهو يملكه، فيثبت به الطالق، ولكن 
ال يصدق يف إسناده إىل تاريخ سابق، أعني أنه ال يصدق يف أن هذا اإلقرار كان منه 
مرضه  وقت  وهو  األوقات  أقرب  إىل  اإلقرار  هذا  يضاف  بل  بسنتني،  وفاته  قبل 
مرض املوت. فال يعترب جمرد وجود تاريخ الورقة حجة عىل املرأة، لكن إذا مل يكن 
بالتواتر  الفجائية وثبت  احلادثة  املوت ومات من  الشخص قد مرض مرض  هذا 
التي  الفجائية  الورقة بعد إصابته يف احلادثة  أنه مل يكتب هذه  الزوجة  أو بتصديق 
كان غالب حاله هبا اهلالك أو ثبت بشهادة الشهود أن الطالق يف الصحة اعترب هذا 
الطالق صادرا منه يف حال صحته، وكانت املرأة يف هاتني احلالتني غري وارثة، وإال 
استحلفت  إذا  إال  فارا  احلالة  املوت، وكان يف هذه  منه يف مرض  أنه صادر  اعترب 
اليمني.  منه يف حال صحته ونكلت عن  الطالق صدر  أن هذا  تعلم  أهنا ال  املرأة 
واخلالصة: أنه إذا ثبت أن هذا اإلقرار بخط الزوج وتوقيعه اعتربت الزوجة مطلقة 
منه طالقا بائنا قبل وفاته، فإذا تنازعت هي والورثة يف أن هذا الطالق حصل منه 
يف صحته أو يف مرض موته كان القول قول الزوجة بيمينها عىل أهنا ال تعلم أنه يف 
الزوج يف صحته. وبام  الطالق من  متعدية صدور هذا  يثبت بحجة  مل  ما  الصحة 

ذكرنا علم اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.
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" ىق
��ق�ك ط���ل��ق��ق �م�خ و�حخ ��طخ "ك����م�ا �ق�خ ق �م�ع����ق �خ���ل��خ

� ط�لا
املبـــــادئ

1 - ذه�ب احلنفية إىل وق�وع الطالق املعلق عىل التزوج بلف�ظ كلام بمجرد التزوج 
وال ينح�ل اليم�ني بل إنه يقع كلام تزوجها، وذهب الش�افعي وأمح�د رمحهام اهلل إىل 

عدم الوقوع لعدم املحل وقت التعليق.
2 - الط�الق املعل�ق ال يق�ع إذا قص�د به جمرد احلم�ل عىل فع�ل يشء أو تركه طبقا 

للقانون 25 لسنة 1929.

الســـــؤال
أن  إىل  أدى  شجار  زوجتي  وبني  بيني  وقع  عامني  منذ  قال:  أ.  م.  سأل 
للثالث، وأثبتنا ذلك يف ورقة رسمية، وكان مما وقع  أوقعت عليها طالقا مكمال 
أثناء الغضب أن قلت هلا بعد إيقاع اليمني املكمل للثالث: كلام تزوجتك طلقت 
معه  وسكنت  رشعيا  زواجا  آخر  شخص  من  تزوجت  عدهتا  انقضاء  وبعد  مني. 
مدة، ثم طلقها. فهل جيوز يل بعد أن انقضت عدهتا أن أتزوج هبا من جديد، أم ال؟

اجلواب
يتزوج  أن  للسائل  أن ال شبهة يف أن حيل  السؤال، ونفيد  اطلعنا عىل هذا 
مطلقته املذكورة، ولكن هل إذا تزوجها يقع الطالق املعلق؟ مذهب احلنفية: أنه إذا 
تزوجها طلقت بمجرد التزوج، وال ينحل اليمني، بل كلام تزوجها وقع الطالق، 
بالتزوج؛  الطالق  يقع  ال  اهلل-  -رمحهام  أمحد  واإلمام  الشافعي  اإلمام  ومذهب 
الشرتاطهام يف صحة التعليق قيام املحل للطالق وقته -أي التطليق-، وهذه املرأة 
وقت التطليق ليست حمال للطالق، وقد استند اإلمامان يف اشرتاطهام الرشط املذكور 

* فتوى رقم: 55 سجل: 50 بتاريخ: 14/ 6/ 1941 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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»ال نذر البن  إىل أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والرتمذي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
آدم فيام ال يملك، وال عتق له فيام ال يملك، وال طالق له فيام ال يملك«. هذا والذي 
جرينا عليه واخرتناه للفتوى أن الطالق املعلق ال يقع إذا قصد به جمرد احلمل عىل 
فعل يشء أو تركه، وجرى عىل ذلك قانون املحاكم الرشعية رقم 25 سنة 1929 
وإن مل يكن مذهب احلنفية، وعىل ذلك ال يقع الطالق أيضا؛ وذلك ألن الظاهر أن 
احلالف إنام قصد جمرد محل نفسه عىل ترك التزوج هبا ثانيا بعد طالقها منه ثالثا. 

وهبذا علم اجلواب حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل��ش  ق �ش�ا
� �ل��ط�لا �خ ا

أ
و�خ ا

دخ
أ
�ل���م�ا �ق ا �ا ��ش�خ ح��ل�م اأ

 

�ل�ك �ل���م��ط����ق دخ ر ا واأ�خ��ك�ا
املبـــــادئ

1- م�ا أثبت�ه املأذون يف ورق�ة الطالق خمالف�ا للواقع من تكرار الط�الق يعد إقرارا 
يعامل به الزوج وال يصدق فيام خيالفه قضاء ال ديانة.

الســـــؤال
لزوجته  قال  رجل  يف  فضلكم-  -دام  قولكم  ما  قال:  ح.  أ.  س.  سأل 
املدخول هبا حينام سألته الطالق عىل الرباءة قائلة له: »أبرأتك من مؤخر صداقي 
عىل  طالق  »أنت  هلا:  بقوله  فورا  فأجاهبا  رشعا«،  منك  تنقيض  حتى  عديت  ونفقة 
ذلك« غري أن املأذون كرر مجلة »أنت طالق عىل ذلك« ثالث مرات يف إشهاد الطالق 
الصادر بتاريخ 11 يونيه سنة 1942، مع أنني مل أنطق يف جملس الطالق سوى لفظ 
مرات،  ثالث  اللفظ  مني  يصدر  ومل  ذلك«  عىل  طالق  »أنت  هلا:  قلت  بأن  واحد، 
أفيدوين عن ذلك، ولكم من اهلل  ثانيا بدون حملل.  العقد  أنا ومطلقتي يف  وأرغب 

األجر والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن ما كتب يف ورقة الطالق من تكرار »أنت 
طالق عىل ذلك« ثالث مرات من قبيل اإلقرار بأن الزوجة املذكورة طلقت ثالث 
مرات، فيعامل الزوج هبذا اإلقرار، وال يصدق قضاء فيام خيالفه، أما فيام بينه وبني 
اهلل تعاىل فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال من 

* فتوى رقم: 349 سجل: 51 بتاريخ: 9/ 7/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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أنه طلقها ثالثا خالف الواقع، وال يفوتنا أن ننبه إىل أنه وإن حل له أن يرد زوجته 
فيام بينه وبني اهلل تعاىل ففي هذا الرد مع ما هو مدون بإشهاد الطالق خطر عىل من 
سيوجد هلام من األوالد. وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام 

ذكر به ومل تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتني قبلها. واهلل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا ىق ا

��ق ��خ وحخ �ل�خ خ ا
و�ق����

�ق����خ
املبـــــادئ

1- م�ن ُجع�ل أمُره�ا بيدها ال يقع طالقه�ا إال بلفظ يصلح إليق�اع الطالق به من 
الزوج عليها ال عليه هو.

الســـــؤال
سأل ع. م. قال: يف يوم من األيام أتت إيّل سيدة تريد طالقها من زوجها 
وعصمتها بيدها، ويف أثناء إجراء عملية الطالق قلت هلا: »قويل طلقت نفيس من 
زوجي رشف الدين«. فقالت: »زوجي طالق من عصمتي«. فهل هذه الصيغة التي 
نطقت هبا هذه السيدة يتحقق هبا الطالق أم ال؟ لذا ألتمس من مراحم فضيلتكم 

إفتائي يف هذه املسألة.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن هذه الصيغة التي نطقت هبا الزوجة ال 
يقع هبا الطالق؛ ملا نص عليه الفقهاء من أن املرأة التي ُجعل أمُرها بيدها ال يقع 
طالقها إال بلفظ يصلح إليقاع الطالق به من الزوج، أما ما ليس كذلك فال يقع 
الطالق بخالف  أو طلقت نفيس«. وقع  »أنا طالق،  املرأة:  قالت  فلو  الطالق،  به 
ما لو قالت لزوجها: »طلقتك«. فإنه ال يقع؛ ألن املرأة هي التي توصف بالطالق 
املحتار يف  ابن عابدين يف رد  الذي ذكرناه  الرجل. وقد أوضح هذا األصل  دون 
باب األمر باليد من اجلزء الثاين بقوله: »إن املراد أن يسند اللفظ إىل ما لو أسنده 
إليه الزوج يقع به الطالق، فهذا يكون ما يصلح لإليقاع منه يصلح للجواب منها. 
فقوهلا: »أنت عيلَّ حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا منك بائنة«. يصلح للجواب كام 

* فتوى رقم: 97 سجل: 54 بتاريخ: 30/ 3/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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مر؛ ألهنا أسندت احلرمة والبينونة يف األولني إىل الزوج، وهو لو أسندمها إليه يقع 
بأن قال: »أنا عليك حرام أو أنا منك بائن« ويف الثالث أسندت البينونة إىل نفسها 
وهو لو أسندها إىل نفسها يقع بأن قال: أنِت مني بائن«. وكذا قوهلا: »أنا طالق، أو 
الطالق  لو أسندت  الطالق إىل نفسها فيصح جوابا؛ ألنه  طلقت نفيس« أسندت 
إليها يقع، بخالف قوهلا: »طلقتك«، ومثله قوهلا: »أنت مني طالق«؛ ألهنا أسندت 
الطالق إليه، وهو لو أسنده إىل نفسه مل يقع، فحيث مل يكن صاحلا لإليقاع منه مل 

يصلح للجواب منها. انتهى«. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ا ��طخ د �ل����خ ق �م��ق�ع�د
� ط�لا

املبـــــادئ
1- إن قص�د املطلق بتكرار لفظ الطالق إنش�اء طالق وق�ع بكل مرة طلقة أخرى، 
أم�ا إذا قص�د اإلخبار بالطالق الذي ح�دث منه بالصيغة األوىل فإن�ه ال يقع، وإذا 
قصد بواحدة من الثانية أو الثالثة إنش�اء طالق وباألخرى اإلخبار وقع بالتي قصد 

هبا اإلنشاء طلقة ثانية، وهذا ديانة، أما قضاء فإنه يقع بكل واحدة طالق.

الســـــؤال
سأل ع. ل. أ. قال: رجل فقري احلال أجري عند أحد األغنياء، وهو أمي ال 
يعرف القراءة، ثم حدث يف يوم من األيام أن ذهب إىل عمله، ثم عاد إىل بيته لتناول 
وجبة الغداء فلم جيد زوجته يف بيته، ثم انتظر غري قليل وهو يف شدة األمل، فلام أقبلت 
عليه زوجته فاجأها بقوله: »أنتي مطلقة حتقعدي هنا تعميل إيه«، ثم مكث قليال 
فكرر عليها ما قاله: »أنتي مطلقة هتقعدي هنا تعميل إيه« ثم تركها يف بيته وذهب 
إىل عمله، فلام عاد من عمله يف املساء -أي ما بني املغرب والعشاء- فوجدها يف بيته 
فقام مجاعة من احلارضين وقالوا هلا:  إيه«،  تعميل  »أنتي مطلقة وقعدايل  فقال هلا: 
»قومي إىل بيت أهلك عىل منشوف له حل يف هذه األيامن«، فذهبت وتركته عىل 
هذه احلال وال تغري يف كل ما ذكر، عليه قام كل من له صلة بالعلم أو القرآن الكريم 

بأداء رأيه، وتفرقت اآلراء. أرجو إبداء رأيكم السديد.

اجلواب
أنه  ونفيد  هبا،  مدخول  الزوجة  أن  منه  وظاهر  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
يقع بالصيغة األوىل طلقة واحدة رجعية إن مل يكن قد سبقها طلقتان أخريان، أما 

* فتوى رقم: 255 سجل: 54 بتاريخ: 14/ 5/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الصيغتان الثانية والثالثة فإن قصد املطلق بكل منهام إنشاء طالق وقعت بكل منهام 
بالصيغة  الذي حدث منه  بالطالق  إذا قصد بكل منهام اإلخبار  أما  طلقة أخرى، 
األوىل فإنه ال يقع بواحدة منهام طالق، وإذا قصد بواحدة من الثانية أو الثالثة إنشاء 
طالق وباألخرى اإلخبار وقع بالصيغة التي قصد هبا اإلنشاء طلقة ثانية، وهذا فيام 
بينه وبني اهلل تعاىل، أما قضاء فإنه يقع بكل واحدة من الصيغ الثالث طالق. وهبذا 

علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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ع
����ق ق �م�ع����ق وا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- ق�ول الرج�ل لزوجته »ع�يلَّ الطالق بالثالث م�ا كنت موج�ودا يف مكان كذا« 
واحلق أنه كان موجودا به، يقع به الطالق.

2- نص القانون 25 لسنة 1929 عىل عدم وقوع الطالق املعلق الذي قصد به جمرد 
احلمل عىل فعل يشء أو تركه.

الســـــؤال
سأل م. ط. ع. قال: حلفت عىل امرأيت قائال: »عيل الطالق أنت خالصة«، 
يف  موجودا  كنت  ما  بالثالث  الطالق  »عيل  حالفا:  قلت  وبعد  عليها،  عقدت  ثم 
مكان كذا« واحلق كنت موجودا، ثم قالت يل: »بريتك بريتك«، فقلت هلا: »وأنت 

بالثالثة خالصة عىل ذلك«.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أن الزوجة املذكورة صارت بائنة من زوجها 
بينونة كربى، فال حتل له حتى تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا، ويدخل هبا دخوال 
الثانية وإن  حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه. هذا، والصيغة 
كانت من قبيل الطالق املعلق فإهنا مما مل ينص قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 
1929 عىل عدم الوقوع هبا؛ ألنه إنام نص عىل عدم الوقوع بالطالق املعلق الذي 
قصد به جمرد احلمل عىل فعل يشء أو تركه، وهذا ليس منه. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 763 سجل: 54 بتاريخ: 15/ 11/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ر� �ش�ا
آ
�خ وا

�أ �ا �ل��خ  ا
ق

� �ل��ط�لا ا
املبـــــادئ

1 - الطالق نظري مال بائن وال تعود الزوجة بعده إىل عصمة الزوج إال بعقد ومهر 
جديدين ولو مل تنقِض عدهتا.

2 - تصدق املرأة يف انقضاء عدهتا إذا مىض عىل طالقها ستون يوما.

الســـــؤال
سأل م. م. املحامي قال: زوجة مدخول هبا أبرأت زوجها من مجيع حقوقها 
من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة، وسألته الطالق عىل ذلك، فأجاهبا بأهنا طالق، 
ومىض عىل ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فرباير سنة 1945 جاءها فيها احليض 

ثالث مرات.

1- فهل يعترب هذا الطالق رجعيا، أم بائنا؟ وهل يصح أن يردها إىل عصمته 
بدون رضاها، أو ال بد من رضائها ومهر وعقد جديدين؟

2- هل تصدق الزوجة يف أن احليض املذكور جاءها يف هذه املدة، أم ال؟ 

3- هل بعد هذه املدة تعترب الزوجة زوجته أمام القانون أم ال إذا كان قد 
جاءها احليض ثالث مرات فيها؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن هذا الطالق طالق بائن؛ ألنه يف نظري 
مل  ولو  جديدين  وعقد  بمهر  إال  عصمته  إىل  الزوجة  يرد  أن  للمطلق  فليس  مال، 
تنقِض عدهتا. هذا وتصدق املرأة يف رؤيتها احليض ثالث مرات كوامل بعد الطالق 

* فتوى رقم: 493 سجل: 55 بتاريخ: 11/ 6/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 127 -

إذا مىض عىل طالقها ستون يوما عىل مذهب أيب حنيفة، وحينئذ فتصدق هذه املرأة 
يف رؤيتها احليض ثالث مرات كوامل يف املدة املذكورة. وإذا كان قد جاءها احليض 
ثالث مرات كوامل بعد الطالق، فال تعد هذه املرأة زوجة هلذا املطلق رشعا وال 
أمام القانون؛ النقطاع العصمة بالطالق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة. 

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه أعلم.

J
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�ق�د �د �ل��سش ��خ ا ����مخ �ل��خ �ل��ق ا ىق ح�ا
ق ��خ

� �ل��ط�لا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ال يق�ع طالق الغضبان إذا وصل الغضب باحلال�ف احلد الذي يغلب عليه فيه 
اخللل يف أقواله وأفعاله وخيلط اجلد باهلزل.

2- إن مل يقص�د املطل�ق بصيغة »حترمي عيلَّ كأمي وأختي إن�ك أنت اآلخذة لتلك 
النقود« احلمل عىل فعل يشء أو تركه يقع هبا طالق إذا مل تأخذ الزوجة هذه النقود.

الســـــؤال
سأل فالن عن مسألة يف الطالق، وهي:

رجل حلف عىل زوجته يف حال غضبه الشديد حتى أدت به احلالة أنه كان 
ال يعي ما يقول، ونص يمينه أنه قال: »حترمي عيلَّ كأمي وأختي إنك أنت اآلخذة 
لتلك النقود«. وذلك لغلبة ظنه عىل ذلك، مع العلم بأنه صدر منه يمينان قبل ذلك، 

وأرجعها يف كلتا اليمينني، ومل يدر صيغتي اليمينني السابقتني.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املقرر رشعا أن الرجل إذا طلق زوجته 
يف حالة الغضب الشديد الذي ال يعي معه ما يقول أو يغلب عليه اخللط يف أفعاله 
وأقواله مل يكن أهال إليقاع الطالق، فإذا كان السائل هبذه الصفة، فال يقع بالصيغة 
املذكورة يشء، أما إذا كان قد صدرت منه هذه اليمني وهو عىل غري هذه الصفة 
فيقع هبا طالق رجعي إذا كانت زوجته مل تأخذ هذه النقود حتى عىل القانون رقم 
25 لسنة 1929؛ ألهنا وإن كانت من قبيل الطالق املعلق إال أهنا مل يقصد هبا احلمل 

* فتوى رقم: 282 سجل: 56 بتاريخ: 17/ 4/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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عىل فعل يشء أو تركه، وحيث إن السائل قد ذكر يف السؤال ما يفيد أن هذه الطلقة 
هي الثالثة، فال حتل له حتى تنكح زوجا غريه.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J



- 130 -

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- الط�الق املعل�ق ال يقع به طالق إذا قصد به احلمل عىل فعل يشء أو تركه عمال 

باملادة الثانية من قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 1929.
2- يقع الطالق املعلق إذا كان قصد احلالف وقوع الطالق.

3- الطالق املقرتن بعدد الثالث ال يقع إال واحدة طبقا ملا جرى عليه قانون املحاكم 
الرشعية رقم 25 لسنة 1929.

الســـــؤال
سئل يف رجل حلف قائال: »عيلَّ الطالق إين لن آخذ هذه اجللبية الكشمري«. 
وأخذها. وبقوله: »عيلَّ الطالق بالثالثة بأنني لن أعارش أهيل«. وعارشهم. وبقوله: 
»عيلَّ الطالق بأنني لن أزرع هذه الزرعة«. وزرعها. ثم وجد زوجته يف حالة غري 
مرضية، فقال هلا: »روحي أنت طالق بالثالثة«. فهل وقعت هذه األيامن كلها أو ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الصيغ الثالث املذكورة به أوال من قبيل 
الطالق املعلق فال يقع بواحدة منها طالق بوجود املعلق عليه إذا كان قصد احلالف 
جمرد محل نفسه عىل ترك أخذ اجلالبية يف الصيغة األوىل، وعىل ترك معارشة أهله 
يف الصيغة الثانية، وعىل ترك الزراعة يف الصيغة الثالثة كام هو الظاهر من السؤال، 
وذلك عىل ما اخرتناه للفتوى وجرى عليه قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 

1929 وإن مل يكن مذهب احلنفية.

* فتوى رقم: 297 سجل: 56 بتاريخ: 18/ 4/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أما الصيغة الرابعة فيقع هبا طلقة واحدة عىل ما جرى عليه القانون املذكور 
من أن الطالق املقرتن بعدد الثالث ال يقع إال واحدة وإن مل يكن مذهب مجهور 

العلامء ومنهم احلنفية.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- الط�الق املعل�ق ال يقع به طالق إذا قصد به احلمل عىل فعل يشء أو تركه عمال 

باملادة الثانية من قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 1929.
2- يقع الطالق املعلق إذا كان قصد احلالف وقوع الطالق.

3- الطالق املقرتن بعدد الثالث ال يقع إال واحدة طبقا ملا جرى عليه قانون املحاكم 
الرشعية رقم 25 لسنة 1929.

الســـــؤال
سأل ع. إ. س. قال:

رجل حلف يمينا بالطالق عىل زوجته وهي يف منزل والدها هذا نصه: »عيلَّ 
الطالق بالثالثة شافعي ومالكي وأيب حنيفة إن مل تذهب معي لبيتي هذه الليلة لتكوين 
خالصة«. وبناًء عليه: هل وقع هذا اليمني عليها؛ ألهنا مل تذهب معه؟ رجائي اإلفتاء 
عن هذا اليمني. وهل يصح للزوجة الرجوع واعتبار هذا اليمني طلقة واحدة أم ال؟ 

كام أوضح هذا أحد العلامء، ومل يصدر منه طالق قبل ذلك وال بعده.

اجلواب
الطالق  قبيل  من  به  املذكورة  الصيغة  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املعلق فال يقع هبا طالق بوجود املعلق عليه إذا كان قصد احلالف جمرد محل زوجته 
عىل الذهاب معه إىل بيته كام هو الظاهر من السؤال. وهذا عىل ما اخرتناه للفتوى من 
أن الطالق املعلق ال يقع بوجود املعلق عليه إذا كان قصد احلالف جمرد احلمل عىل 

* فتوى رقم: 303 سجل: 56 بتاريخ: 25/ 4/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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فعل يشء أو تركه، وجرى عىل ذلك قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 1929 
وإن مل يكن مذهب احلنفية. أما إذا كان قصد احلالف وقوع الطالق عند عدم ذهاهبا 
معه إىل البيت، فإنه يقع بالصيغة املذكورة طلقة واحدة رجعية عىل ما جرى عليه 
القانون املذكور من أن الطالق املقرتن بعدد الثالث ال يقع إال واحدة وإن مل يكن 
مذهب اجلمهور ومنهم احلنفية، وإن كل طالق يقع رجعيا إال ما استثناه القانون، 
وليس هذا مما استثناه. وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�خ ��خ�ا
����مخ �ل��خ ق ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- طالق املدهوش والغضبان الذي ال يعي ما يقول ال يقع.
2- إذا صدر  طالق الغضبان عن إدراك صحيح وقع طالقه  قضاء.

3- إنشاء الطالق ال يقع إال طالق  واحد باللفظ األول ديانة وال يصدق يف  دعوى 
التأكيد قضاء.

الســـــؤال
سأل م. إ. من اهلند قال:  

كنت يف حالة غيظ وهتيج بسبب خمالفة  زوجتي يل وإرصارها عىل السكنى 
مع  أقارهبا بعيدا عني األمر الذي أحدث يف  نفيس شكا يف حمبتها يل وميال منها  لغريي 
فزاد غيظي فطلقتها يف غياهبا يف  جملس واحد بلفظ متكرر بلغتي التي  أتكلم هبا لغة 
األردو ما معناه بالضبط: »طلقتها طلقتها طلقتها« وال أستطيع أن  أجزم بأين حال 
قويل ذلك قصدت التأكيد  بتكرار اللفظ، بل قصدت ثالث طلقات  يف تلك اللحظة 
التي لفظت هبا، ثم ندمت  فورا عىل ما وقع مني، وأسفت  زوجتي وساءت حايل 
وحاهلا؛ خاصة  ألن يل منها طفلني. فهل يف مذهب من  املذاهب يقع هذا الطالق 
املذكور طلقة  واحدة؟ وهل جيوز يل أن أعود إليها  بنكاح جديد دون أن يتزوجها 
غريي؟ مع  اإلحاطة بأن الطالق كان يف حالة  الطهر، وجامعتها فيه، وكانت حامال 

 وكان احلمل يف شهره الثالث أو الرابع  حني الطالق.

* فتوى رقم: 307 سجل: 59 بتاريخ: 5/ 6/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
به أن  الزوج قال -وهو يف حالة غيظ  الذي جاء  السؤال  اطلعنا عىل هذا 
وهتيج-:   »طلقتها طلقتها طلقتها« مريدا زوجته  الغائبة عن املجلس، واطلعنا عىل 
الثاين سنة 1366  التي جاء هبا أن ذلك كان يف حالة  اإلفادة  املؤرخة 7 من ربيع 
محلها  املستبني، واجلواب أن الرجل إذا طلق  زوجته وهو يف حالة غضب ال يعلم 
يقع طالقه عندنا، ففي  أقواله  وأفعاله، ال  أو يغلب عليه اخللل يف  يقول،  فيها  ما 
حاشية  الدر: »والذي يظهر يل أن كال من  املدهوش والغضبان ال يلزم فيه أن يكون 
 بحيث ال يعلم ما يقول بل يكتفى بغلبة  اهلذيان واختالط اجلد باهلزل كام هو  املفتى 
به يف السكران«. اه�. وفيها: »إن  احلكم بعدم وقوع الطالق يف املدهوش  ونحوه 
-أي كالغضبان- منوط بغلبة  اخللل يف أقواله وأفعاله اخلارجة عن  عادته، فام دام 
يف حال غلبة اخللل يف  األقوال واألفعال ال تعترب أقواله، وإن  كان يعلمها ويريدها؛ 
إدراك صحيح، كام ال  املعرفة  واإلدراك غري معتربة؛ لعدم حصوهلا  عن  ألن هذه 

تعترب يف  الصبي العاقل«. اه� ملخصا.

وهذا  موافق ملا ذكره العالمة ابن القيم احلنبيل  يف زاد املعاد حيث قال: إن 
الغضب  عىل ثالثة أقسام:

بال  يقع  طالقه  قال وهذا ال  بام  العقل  فال يشعر صاحبه  يزيل  ما  أحدها: 
نزاع.

الثاين: ما يكون يف  مباديه بحيث ال يمنع صاحبه من تصور  ما يقول وقصده 
هبذا يقع طالقه بال  نزاع.

الثالث: أن يستحكم ويشتد به فال  يزيل عقله بالكلية ولكن حيول بينه وبني 
 نيته بحيث يندم عىل ما فرط منه إذا زال  فهذا حمل نظر وعدم الوقوع يف هذه  احلالة 

قوي متجه.
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ومن هذا يعلم أن  الزوج املذكور إذا بلغ غضبه هذا احلد  الذي ذكرناه ال يقع 
طالقه، وإذا مل يكن  غضبه قد بلغ هذا احلد وصدر منه  الطالق عن إدراك صحيح 
وقع طالقه  قضاء، وبانت منه زوجته بينونة كربى  عىل رأي اجلمهور ومنهم احلنفية، 
إال إذا  قصد بلفظ الطالق الثاين والثالث التأكيد  دون إنشاء الطالق، فإنه ال يقع إال 
طالق  واحد باللفظ األول ديانة وال يصدق يف  دعوى التأكيد قضاء، ومن هذا يعلم 

 اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام  ذكر به. واهلل أعلم.

J
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- الط�الق املعل�ق ال يقع به طالق بوجود املعل�ق عليه إذا كان قصد احلالف جمرد 

احلمل عىل فعل يشء أو تركه.

الســـــؤال
سئل يف رجل حصل منه غضب زوجته عند أبيها، فذهب زوجها ملصاحلتها، 
فحلف أبوها بالطالق الثالثة من زوجته فقال: »عيّل الطالق بالثالثة عىل أن بنتي مل 

تروح له مدة حيايت«.

اجلواب
إن الصيغة املذكورة به من قبيل الطالق املعلق، فال يقع هبا طالق بوجود 
املعلق عليه إذا كان قصد احلالف جمرد محل نفسه عىل ترك ابنته عنده كام هو الظاهر 
لسنة   25 رقم  الرشعية  املحاكم  قانون  عليه  جرى  ملا  طبقا  وذلك  السؤال؛  من 
1929، واخرتناه للفتوى من عدم وقوع الطالق غري املنجز إذا كان قصد احلالف 

جمرد احلمل عىل فعل يشء أو تركه. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 14 سجل: 61 بتاريخ: 5/ 7/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ق
� �خ ط�لا �ق���م�ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- الط�الق املعل�ق ال يقع به طالق بوجود املعل�ق عليه إذا كان قصد احلالف جمرد 

احلمل عىل فعل يشء أو تركه.
2- يقع بلفظ: »أنت طالق« طلقة واحدة.

3- حي�ل لل�زوج أن يراجع زوجته إذا كانت يف الع�دة، وأن يعقد عليها بعقد ومهر 
جديدين إذا كانت قد انقضت عدهتا.

الســـــؤال
سأل م.س. م. قال:

1- حلفت يمينا عىل زوجتي منذ ست سنوات تقريبا سببه أنه حصل خالف 
بينها وبني شقيقي األعزب القاطن معنا يف السكن الشقة، وأرادت يف قريرة نفسها 
أن يبحث شقيقي هذا عن سكن آخر، لكنها مل تفاحتني يف ذلك، وجلأت للمعاكسة 
كي جتربه عىل أن يبحث له عن مسكن آخر، لكنني فطنت للموضوع فحلفت عليها 
يمينا يف مواجهتها ومواجهة شقيقي ووالديت كان نصه: »عيّل الطالق بالثالث لو 
عزل أخي حممود من هذا السكن الزم أخرج من البيت وأعيش بالقشالق«، لكن 
أخي مل يعزل من السكن، ومكث بعد ذلك معنا ست سنوات إىل أن أراد من تلقاء 
نفسه وبدون أن جيربه أحد وال جيربنا وبدون معاكسة وال مشاكسة من أي فرد أن 
يرتك املنزل ويعزل مع أحد أصدقائه. مع مالحظة أنني رديت هذا اليمني بعد أن 

حلفته بأسبوع عىل يد أحد العلامء.

* فتوى رقم: 109 سجل: 61 بتاريخ: 10/ 7/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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2- حدث أن حلفت يمينا آخر بعد ذلك بعامني عىل زوجتي هذه بأن آخذ 
منها مصاغا وأبيعه، وأحرضه هلا يف أول الشهر الذي ييل البيع مبارشة لعذري لرشاء 
أطيان زراعية بقريتي، وكان هذا نصه: »عيل الطالق سوف أحرضها لك يف أول 
بعد أن حرض أول  اليمني، لكنني  الذي عليه  نفسه  املصاغ  الشهر«، وهنا قصدت 
الشهر وحللنا به مل أمتكن من رشاء املصاغ، وأحرضته بعد ذلك يف أول الشهر التايل، 

ثم رديت اليمني عىل يد أحد العلامء.

أحد  مع  مشاكسة  حصلت  أنه  حظي  سوء  ومن  بعامني  ذلك  بعد   -3
األقرباء يل ولزوجتي، وأحرجت أمام قريبي واجلالسني معنا حللف يمني عىل ثمن 
الثمن خيالف ذلك، ومل يكن  أن  أقمشة خاصة لزوجتي عىل أن ثمنها كذا، وتبني 
بمواجهتها، وهذا نصه: »عيل الطالق أن ثمن القامش كذا«، ثم رديت اليمني عىل 

يد أحد العلامء.

بيني  نزاع  حدث  أن   1949 سنة   7  /23 يوم  يف  حدث  سيدي  يا  واآلن 
أشقائها  من  هلا  استخلصتها  ختصها  زراعية  أطيان  إجيار  بخصوص  زوجتي  وبني 
بواسطة القضاء، وسجلتها ألوالدها عىل نفقتي اخلاصة، ورصفت يف أبواب خاصة 
هبا مصاريف أخرى توازي إجيار هذه األطيان وأكثر، ولكنها أرصت بني شجار 
سوف  وإال  حاال،  اإلجيار  تأخذ  أن  كاملني  يومني  سحابة  استمر  ونزاع  وعويل 
تغادر املنزل، وإزاء ملا لقيته من التعب واإلعياء من جراء النزاع حلفت عليها يمينا 
هذا نصه يف مواجهتها: »أنت طالق كأمي وأختي«، ويف هذا الوقت ندمت، وكنا 
صائمني، واستغفرنا اهلل ملا حصل، وأنا اآلن أعارشها كشخصة غريبة كأختي متاما 
حنفي،  ومذهبي  خاصة،  وحجرة  خاص  مأكل  يف  منا  كل  حال  عىل  استقر  حتى 
وما  اليمني؟  هذا  رد  جيوز  فهل  السابعة.  بسن  أكربهم  أطفال  ثالثة  منها  أنجبت 

طريقة رده؟ مع مالحظة أن األيامن الثالث األول مل تثبت بأوراق رسمية.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال الذي تضمن أربعة أيامن بالطالق: أوهلا قوله: »عيّل 
الطالق بالثالثة لو عزل أخي حممود من هذا السكن الزم أخرج من البيت وأعيش 
بالقشالق«، وثانيها قوله يف شأن حليها: »عيّل الطالق سوف أحرضها لك يف أول 
كان  ثمنه  أن  والواقع  كذا«  القامش  ثمن  أن  الطالق  »عيل  قوله:  وثالثها  الشهر«، 
بخالف ذلك، ورابعها قوله: »أنت طالق كأمي وأختي« ومل يثبت املطلق شيئا من 
ذلك بأوراق رسمية. واجلواب أن الصيغتني األوىل والثانية من قبيل الطالق املعلق، 
فال يقع بواحدة منهام طالق بوجود املعلق عليه إذا كان قصد احلالف جمرد احلمل 
املنزل يف الصيغة األوىل، وعىل محل نفسه عىل إحضار  عىل عدم خروج أخيه من 
حيل زوجته هلا يف امليعاد املذكور يف الصيغة الثانية كام هو الظاهر من السؤال؛ وذلك 
طبقا ملا جرى عليه قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 1929 واخرتناه للفتوى 
من عدم وقوع الطالق غري املنجز إذا كان قصد احلالف جمرد احلمل عىل فعل يشء 
أو تركه أما الصيغة الثالثة وإن كانت من قبيل الطالق املعلق، إال أنه يقع هبا طلقة 
واحدة حتى عىل ما جرى عليه القانون املذكور؛ ألنه مل يقصد هبا احلمل عىل فعل 

يشء أو تركه.

أنه قد وقع منه  يتبني  الرابعة فتقع هبا طلقة واحدة، ومن هذا  أما الصيغة 
طالقان هباتني الصيغتني، فإذا مل يكن قد صدر منه غري ما ذكر حل له أن يراجعها إذا 
كانت يف العدة، وأن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين إذا كانت قد انقضت عدهتا. 

واهلل أعلم.
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�خ
�أ  �خ�ا

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- تب�ني الزوج�ة بالطلق�ة الثالثة بينونة ك�ربى فال حتل لزوجها حت�ى تنكح زوجا 

غريه نكاحا صحيحا رشعيا.

الســـــؤال
ثم  طالقة«،  »إنتي  هلا:  بقوله  صغريين  يمينني  زوجته  طلق  رجل  يف  سئل 
روجعوا عىل يد عامل من العلامء من مدة مخسة وثالثني يوما تقريبا، ومن مدة أربعة 

أشهر يف آخر ربيع الثاين قال هلا مرة ثالثة: »إنتي خالصة مني« هل هلا ردة أو ال؟

اجلواب
بينونة كربى، فال حتل له حتى تنكح  بانت منه زوجته  الثالثة  بالصيغة  إنه 

زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 220 سجل: 61 بتاريخ: 12/ 9/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�خ ��خ�ا
����مخ �ل��خ ق ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الغضبان الذي ال يقع طالقه هو الذي زال عقله بالغضب، أو غلب عليه اخللل 
يف أقواله وأفعاله واختلط جده هبزله.

2- ذهاب الش�خص إىل املأذون وتوقيعه عىل وثائق الطالق يبني أن غضبه مل يصل 
إىل احلد الذي ال يقع معه الطالق.

الســـــؤال
سأل م. ح. قال:

من  اجلنون  تشبه  حالة  يف  وكنت  قسائم،  وبثالث  ثالثة  زوجتي  طلقت 
الغضب أخريا، وهي لآلن مل خترج من العدة، وعندي منها ستة أوالد، وقد سألت 
حرضة صاحب الفضيلة األستاذ الشيخ م. ع، عضو هيئة كبار العلامء: هل ممكن 
إرجاعها لعصمتي بدون حملل؟ فقال حديثا عن سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص أنه: »ال طالق يف 
اإلغالق« وفرس اإلغالق بالغضب، ويمكن إرجاعها بدون حملل. فأرجو إعطائي 

رأيكم يف هذه املسألة.

اجلواب
الذي  السؤال، واجلواب أن الغضبان الذي ال يقع طالقه هو  اطلعنا عىل 
زال عقله بالغضب، أو غلب عليه اخللل يف أقواله وأفعاله واختلط جده هبزله عىل 
ما حققه العالمة ابن عابدين، فإذا كان السائل قد بلغ به الغضب هذا احلد الذي 
ذكرنا ال يقع طالقه، وإن مل يبلغ هذا احلد يف كل مرة بانت منه زوجته بالطلقة الثالثة 
بينونة كربى، ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه، ومرجع ذلك إليه ألنه هو 

* فتوى رقم: 234 سجل: 61 بتاريخ: 14/ 9/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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الذي يعرف جلية أمره، ويعلمها منه اهلل الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف 
السامء، والظاهر من ذهاب السائل إىل املأذون وجلوسه إليه يف كل مرة حتى يكتب 
وثائق الطالق وتوقيعه عليها وتكرر ذلك منه ثالث مرات أن الغضب مل يبلغ به 
احلد الذي ال يقع معه الطالق. وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل تعاىل 

أعلم.

J
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�خ��ق �ل�ك��ق�ت�ا  �خ�ا
ق

� ط�لا
املبـــــادئ

1 - يق�ع الطالق بالكتابة بال نية إذا كانت معنونة ومس�تبينة وكان منجزا ويقع من 
وقت الكتابة.

2 - إذا أس�ند الط�الق إىل تاريخ مىض ال يصدق يف اإلس�ناد ول�و صادقته الزوجة 
ويقع من تاريخ اإلخبار به إال إذا كان مشهورا أو ثبت بدليل.

3 - إذا كان�ت عب�ارة الطالق يف الكتابة أنه طلقه�ا ثالثا وقع به واحدة رجعية فقط 
عمال باملادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 ما مل تكن مسبوقة بواحدة أو اثنتني.

الســـــؤال
سأل ع. س، و م. ع. قاال: طلقت زوجتي ثالثا بموجب خطاب أرسلته 
إليها بالسودان إىل أحد أقاريب ذكرت فيه أنه حيث علم يل أن زوجتي حصل بينها 
وبني والديت نزاع، فإين قد طلقتها ثالثا بقويل: »زوجتي طالق مني ثالثا«. وكلفت 
أحد أقاريب الذي أرسلت إليه اخلطاب إخبارها بذلك، وهذا اإلخبار كان من منذ 
أنا مل  ثالث سنني، وكانت تعارشين بمرص وسافرت، ومل تتزوج إىل اآلن وكذلك 
الطالق  يعترب  فهل  جديدين.  ومهر  بعقد  إيلَّ  ردها  أرغب  واآلن  اآلن،  إىل  أتزوج 
الثالث طلقة واحدة، أو يعترب الطالق الثالث بائنا ببينونة كربى ال حتل يل إال بعد 

أن تنكح زوجا غريي؟

اجلواب
متى  نية  بال  بالكتابة  يقع  الرصيح  الطالق  أن  احلنفية نصوا عىل  فقهاء  إن 
من  هبا  الطالق  وقع  منجزة  الصيغة  كانت  فإذا  ومستبينة،  معنونة  الكتابة  كانت 

* فتوى رقم: 192 سجل: 62 بتاريخ: 25/ 4/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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وإن  عليه،  املعلق  حصول  عند  هبا  الطالق  وقع  معلقة  كانت  وإن  الكتابة،  وقت 
من  يقع  بل  الزوجة،  صادقته  ولو  الزوج  فيه  يصدق  ال  تاريخ  إىل  الطالق  إسناد 
وقت اإلخبار به ما مل يكن مشهورا أو يثبت بدليل. وعىل هذا إذا ثبت أن السائل 
أرسل هذه الرسالة وقع عليه بالصيغة املذكورة بالسؤال طلقة واحدة رجعية من 
وقت الكتابة عمال بام ذكر وباملادة الثالثة من قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 
1929، فله مراجعتها ما دامت يف العدة ما مل تكن مسبوقة بطلقتني، وله أن يعيدها 
إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إن كانت عدهتا قد انقضت، وإن مل 
تثبت هذه الرسالة وقع الطالق املذكور بإقراره من وقت اإلقرار قضاء. ومن هذا 

يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
J
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ق
� �ل��ط�لا ىق و��ش�ق��ق��ق ا

��خ ء �م�ا ��ق�خ�ا ع�ا د ىق ا
ق ��خ

�
ّ
ل� �ق���م�د

املبـــــادئ
1- إذا كتب املأذون الوثيقة بناء عىل أمر الزوج كان طالقا باإلمجاع ويكون اإلقرار 

حجة ويعامل بإقراره.
2- الوثيقة الرسمية حجة عىل الزوج، ويعامل بإقراره هبا.

3- ال يصدق الزوج قضاء يف ادعاء ما ينايف الوثيقة الرسمية التي كتبها املأذون.
4- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها إال بعد أن تنكح زوجا غريه وبإذهنا ورضاها 

وبعقد ومهر جديدين.

الســـــؤال
سأل ح. ع. ص. قال:

حصل نزاع بيني وبني إحدى زوجايت عىل إثر علمها بأين تزوجت بأخرى، 
املأذون  إىل  ذهبت  قاسية  ظروف  وحتت  أفعل،  فلم  رضهتا  أطلق  أن  مني  فطلبت 
أوىل  طلقة  األخرى  لزوجتي  طالقي  إثبات  منه  وطلبت  األوىل،  الزوجة  أخي  مع 
الطلقة  هذه  أن  الوثيقة  يف  يثبت  أن  وطلب  ذلك  يف  الزوجة  أخو  فامنع  رجعية، 
مكملة للثالث، ووجدت أن الرضورة القاسية تقيض عيل بأن أقبل أن يثبت ذلك 
يف اإلشهاد خمالفا للحقيقة والواقع؛ إذ مل حيصل مني طالق هلذه الزوجة مطلقا كام 
مل أكرر لفظة الطالق باملجلس، وإنام كل الذي حصل مني أين قلت للمأذون عندما 
طلب أخو الزوجة األوىل أن يثبت يف اإلشهاد أهنا طلقة مكملة للثالث: »اكتب يا 
أستاذ ما يطلبه منك«، ووقعت عىل ذلك مع مالحظة أنه مل يكن يف نيتي إيقاع أي 
طالق عليها مطلقا؛ إذ ال سبب يدعو إىل ذلك؛ لذلك أرجو من فضيلتكم التكرم 

* فتوى رقم: 133 سجل: 65 بتاريخ: 15/ 4/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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بإعطائي فتوى عام إذا كان الطالق املذكور قد وقع، أم ال؟ وإن كان قد وقع فهل هو 
واحد أو أكثر؟ وهل حيل يل ديانة أن أرجع زوجتي املذكورة إىل عصمتي دون مهر؟

اجلواب
َيُفْه بصيغة طالق لزوجته،  اطلعنا عىل هذا السؤال املتضمن أن السائل مل 
وأن الطالق الذي ذكر بالوثيقة أنه مكمل للثالث ووّقع هو عليه مل يسبق بطلقتني 
قبله، واجلواب: أن قول السائل: »طلب منه املأذون إثبات طالقي لزوجتي األخرى 
طلقة أوىل رجعية« وقوله: »قلت للمأذون: اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك« أمر بكتابه 
صك بطالقها فال عربة بام جاء بسؤاله مما يغاير هذا، وقد جاء يف األشباه ما نصه: 
»اختلفوا فيام لو أمر الزوج بكتب الصك بطالقها، فقيل: يقع وهو إقرار به، وقيل: 
هو توكيل فال يقع حتى يكتب وبه يفتى« وهو الصحيح يف زماننا، فهذا يدل عىل 
أن املأذون إذا كتب الوثيقة بناء عىل هذا األمر كان طالقا باإلمجاع، ثم إن الوثيقة 
ينافيها،  ما  ادعاء  يف  قضاء  يصدق  وال  هبا،  بإقراره  ويعامل  عليه،  حجة  الرسمية 
فتبني منه زوجته يف القضاء رشعا وقانونا ببينونة كربى ال حتل له حتى تنكح زوجا 
غريه، أما الديانة فيام بينه وبني اهلل تعاىل، فإن كان الواقع أن طالقها بالوثيقة مل يكن 
مسبوقا بطلقتني حل له أن يراجعها إن كان الطالق رجعيا وكانت يف العدة، وأن 
يعقد عليها عقدا جديدا إن كان بائنا، إال أن يف عرشته هلا مع ما دون بوثيقة الطالق 
إىل  األمر  دعا  متى  أوالد  من  يرزقانه  قد  ما  وعىل  الزوجني،  عىل  إرضار  الرسمية 

التحاكم أمام القضاء. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��أ�خ�ا �عىق �خ�ا �ل��ح��خ ق ا
� �ل��ط�لا �م��ق�ور�ق ا

املبـــــادئ
1- الطالق الرجعي ال يصري بائنا إال بانقضاء العدة.

2- انقض�اء العدة يكون بإقرار املطلقة بانقضائها برؤيتها دم احليض ثالثا إن كانت 
من ذوات احليض.

3- انقضاء العدة يكون بإقدامها عىل الزواج بآخرأو ببلوغها سن اإلياس إن مل تكن 
من ذوات احليض، فتعتد بثالثة أشهر أو بوضعها محلها إن كانت حامال أوبإقدامها 

عىل الزواج بآخر.

الســـــؤال
طلب مدير احلسابات بوزارة احلربية تقسيم تركة املرحوم ح. ش. ب.

اجلواب
املؤرخ   3108 نمرة   2  /94 رقم  االستحقاقات  إدارة  كتاب  عىل  اطلعنا 
الرأي  قسم  مع  باتفاقها  وافقت  املالية  وزارة  أن  املتضمن   1951 سنة   1  /20
بمجلس الدولة عىل رصف إعانة اجتامعية حلرضة ح. ش. ب. حتى يصبح طالق 
بعدها  يصبح  التي  املدة  عن  اإلفادة  به  واملطلوب  بائنا،  طالقا  الرجعي  زوجته 
الطالق الرجعي بائنا. ونفيد أن هذا املوظف ال يستحق إعانة اجتامعية يف مجيع املدة 
املدة  يستحقها يف  وإنام  الرأي،  قسم  مع  باالتفاق  املالية  وزارة  عليها  وافقت  التي 
املبينة بعد، فإن الطالق الرجعي ال يصري بائنا إال بانقضاء العدة، وال تنقيض العدة 
ذوات  من  كانت  إن  ثالثا  احليض  دم  برؤيتها  حقيقة  بانقضائها  املطلقة  تقر  حتى 
احليض أو حكام بأن تقدم عىل زواجها بآخر، أو تبلغ سن اإلياس إن مل تكن من 

* فتوى رقم: 241 سجل: 65 بتاريخ: 23/ 5/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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ذوات احليض، ثم تعتد بثالثة أشهر أو تضع محلها إن كانت حامال، وُميضُّ سنة 
به  تنقض  مل  السنة، وإن  بعد  املطلق  نفقتها عىل  تنفيذ حكم  قانونا من  يمنع  عليها 
العدة، وبام أن اإلعانة االجتامعية مالحظ فيها مساعدة الزوج عىل القيام بشؤون 
زوجته، فيستحق رصفها ما دامت الزوجية قائمة، وكذلك بعد الطالق إذا كانت 
سنة  بعد  مطلقها  عىل  قانونا  نفقة  تستحق  ال  املطلقة  وهذه  عليه،  مستحقة  نفقتها 
من تاريخ الطالق عمال باملادة الثامنة عرشة من قانون املحاكم الرشعية رقم 25 
لسنة 1929، فيستحق املطلق اإلعانة االجتامعية يف خالل السنة ال بعدها ما دامت 

عدهتا مل تنقِض يف خالل السنة بسبب من األسباب املذكورة.

J
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�خ
�أ �ى �خ�ا �عىق اأ �ل��ح��خ ق ا

� �ل��ط�لا ��ول ا
�ق

املبـــــادئ
1- الطالق الرجعي يصري بائنا بانقضاء العدة.

2- انقضاء العدة يكون بإقرار الزوجة حقيقة برؤيتها دم احليض أو حكام بأن بلغت 
سن اإلياس إن مل تكن من ذوات احليض.

الســـــؤال
طلب مدير إدارة التجنيد بالعباسية.

اجلواب
املؤرخ 17/ 3 سنة  التجنيد رقم 368/ 1121  إدارة  اطلعنا عىل كتاب 
1951 املطلوب به اإلفادة عام يصري به طالق اآليت ذكرها بائنا ببينونة صغرى، كام 
اطلعنا عىل صورة حكم حمكمة أجا الرشعية يف 27 يونيه سنة 1948 يف القضية 
إ.  إ.  ضد  احلسني  أيب  ميت  من  ش.  م. ط.  من  املرفوعة   1948 لسنة   519 رقم 
أن زوجها  الوقائع  نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء، وقد تضمنت  أ. ش. بطلب 
املدعى عليه طلقها باجللسة طلقة أوىل رجعية، ونفيد أن الطالق الرجعي إنام يصري 
برؤيتها  بانقضائها حقيقة  املطلقة  تقر  العدة حتى  تنقيض  العدة، وال  بانقضاء  بائنا 
دم احليض ثالثا إن كانت من ذوات احليض، أو حكام بأن تقدم عىل زواجها بآخر 
زواجا صحيحا، أو تبلغ سن اإلياس إن مل تكن من ذوات احليض، ثم تعتد بثالثة 

أشهر أو تضع محلها إن كانت حامال وقت الطالق.

* فتوى رقم: 117 سجل: 66 بتاريخ: 19/ 11/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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وحخ �ل�خ �ق ا  �خ�ع�د و��خ�ا
ق

� �ل��ط�لا �ل����ل�م �خ�ا ا
املبـــــادئ

1- إذا تويف الزوج أثناء العدة وصدر حكم بالطالق فال يعتد هبذا احلكم.

الســـــؤال
طلب مدير عام معاشات احلكومة باملالية تقسيم تركة املرحوم عبد الرمحن 

م. ع.

اجلواب
نرسل مع هذا كتاب عزتكم رقم/ 4/ 49/ 1080 بمرفقاته الوارد إلينا 
أم  كانت  إذا  عام  اإلفادة  بطلبه  اخلاص   651 رقم/  الرشعية  مرص  حمكمة  بكتاب 
احلسن ع. م. ع. تعترب زوجة لعبد الرمحن م. ع. الذي وجد قتيال يف 3 فرباير سنة 
1948 وتستحق عنه مكافأة أو ال تستحق لصدور حكم بطالقها رجعيا من حمكمة 
أنه  تبني  بطالقها  احلكم  صورة  خالصة  عىل  باالطالع  أنه  ونفيد  الرشعية،  أرجو 
صادر يف 5 فرباير سنة 1948 وأن تاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 إنام هو تاريخ تقديم 
القضية للمحكمة ال تاريخ الطالق كام جاء بكتابكم املشار إليه، فإذا صح أنه صدر 
حكم الطالق يف 5/ 2 سنة 1948 وكان الطالق رجعيا وأنه وجد قتيال يف 3/ 2 
سنة 1948 كان حكم الطالق غري صحيح، وتكون زوجة للمتوىف؛ لصدور حكم 
سنة  أكتوبر   6 يف  الرجعي  الطالق  حكم  صدور  فرض  وعىل  ميت،  عىل  الطالق 
1947 ووفاة الزوج أثناء العدة كام يؤخذ من األوراق فإهنا تكون زوجة له أيضا، 

وعليها عدة الوفاة من تاريخ وفاته، فهي عىل كال االعتبارين زوجة.

* فتوى رقم: 201 سجل: 66 بتاريخ: 5/ 1/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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ىق �ل��مق��س�����ق ح�ك���ا
��خ �ل����ق�ا ��خ��قو�ى ا

املبـــــادئ
1- قول القايض ليس حكام، ألن رشط احلكم القويل أن تسبقه دعوى صحيحة من 

خصم عىل خصم.
2- تس�جيل ما أفتى به القايض بس�جل املحكمة ال يغري من طبيعة احلكم الرشعي 

ما دام القول مغايرا له.
3- املستفتي إذا مل يعمل بام أفتي به وسعه استفتاء آخر والعمل بام يفتيه به.

الســـــؤال
سأل م. ر. ل. قال:

ج من ثانية  رجل من األغنياء له زوجة منذ عرشين سنة مل تلد له أوالدا، فتزوَّ
علَّ اهلل تعاىل يرزقه ولدا، وملا علم بذلك إخوته وأوالدهم وزوجته األوىل هامجوه 
القايض  عند  الثانية  الزوجة  يطلق  مل  إن  بالقتل  وهددوه  أليام  رضبا  عليه  واهنالوا 
فقال  وقتئذ،  مغلقة  املحكمة كانت  القايض حيث  بيت  إىل  ثالثا، وأخذوه مكرها 
للقايض بحضورهم: إين برضاي واختياري وكامل قواي العقلية إن زوجتي فالنة 
بنت فالن خالصة من ذمتي بالطالق الثالثة، فسجل القايض يف سجل املحكمة هذا 
الطالق قائال له: »عرفتك بأن زوجتك فالنة املذكورة قد بانت منك بينونة كربى، 
فال حتل لك من بعد حتى تنكح زوجا غريك«، هل يقع هذا الطالق ثالثا، أم يقع 
طلقة واحدة، أم ال يقع؟ وهل حلكم القايض الرشعي تأثري يف وضع اخلالف يف نوع 

هذا الطالق؟

* فتوى رقم: 429 سجل: 70 بتاريخ: 27/ 7/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.



- 153 -

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال املتضمن أن هذا الرجل طلق زوجته برضاه واختياره 
له  فقال  الثالثة«  بالطالق  ذمتي  من  خالصة  فالنة  »زوجتي  بقوله:  القايض  أمام 
القايض: »عرفتك أن زوجتك فالنة بانت منك بينونة كربى ال حتل لك حتى تنكح 
زوجا غريك«، وسجل ذلك بسجل حمكمته، واملفهوم من السؤال أن املراد التوثق 

من صفة الطالق.

واجلواب: أن قول القايض املذكور ليس حكام؛ ألن رشط احلكم القويل أن 
تسبقه دعوى صحيحة من خصم عىل خصم، وإال كان إفتاء كام رصح به يف البحر 
وغريه، وتسجيل ذلك بسجل املحكمة ال يغري حقيقة هذا القول الرشعية وهي أنه 
إفتاء، واملستفتي إذا مل يعمل بام ُأْفتَِي به يسعه أن يستفتي مفتيا آخر، ويعمل بام يفتيه 
املحاكم  قانون  باملادة اخلامسة من  اهلندية، وعىل هذا وعمال  بالفتاوى  به كام جاء 
الرشعية املرصية رقم 25 لسنة 1929 ال يقع هبذه الصيغة إال طلقة واحدة رجعية، 

فله مراجعة مطلقته ما دامت يف العدة ما مل تكن مسبوقة بطلقتني. وباهلل التوفيق.

J
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ع
����ق ��ق� وا

ق عخ
� ط�لا

املبـــــادئ
1- صيغة »عيل الطالق بالثالثة ما أنت مستنية باقية إذا كان يف العمر بقية« -وكانت 
نيته أن يطلقها عقب عودته من احلجاز- من قبيل احللف بالطالق عىل إرادة الطالق 

وليس من قبيل إنشاء الطالق فتعترب لغوا وال يقع به يشء.

الســـــؤال
سئل يف رجل طلق زوجته مرتني وراجعها يف املرتني، ثم اعتزم احلج فأثارته 
فقال: »عيل الطالق بالثالثة ما أنت مستنية باقية إذا كان يف العمر بقية« وكانت نيته 

أن يطلقها عقب عودته من احلجاز.

اجلواب
احللف  قبيل  من  به  الواردة  الصيغة  أن  واجلواب  السؤال،  عىل  اطلعنا 
بالطالق عىل إرادة طالق زوجته وعدم بقائها يف عصمته، وأنه ينوي طالقها عقب 
عودته من احلجاز وليست من قبيل إنشاء الطالق، فتعترب هذه الصيغة لغوا، وال 
يقع هبا يشء طبقا ملا تضمنته املادة الثانية من قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 

1929. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 269 سجل: 73 بتاريخ: 4/ 5/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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���ا
���ق �م�ل ح���������ا �قو�م ط�لا �ل���ا ع ا

و�مخ
املبـــــادئ

1- تستحق املطلقة نفقة العدة إذا كانت حامال بوضع محلها.
2- املطلقة إذا كانت غري حامل فإهنا تستحق نفقة ما دامت يف العدة، فإن كانت من 

ذوات احليض فعدهتا ثالث حيض، وإن كانت ممن ال حتيض فعدهتا ثالثة أشهر.
3- إذا مل تقر املطلقة بانقضاء العدة فإهنا تس�تحق نفقة عدة أقصاها س�نة من تاريخ 

الطالق.

الســـــؤال
إذا كان  باإلفادة عام  الوقائية  الصحة  السيد مدير حسابات مصلحة  طلب 

جيوز منح املطلقة نفقة عدة يف حالة والدهتا يوم الطالق.

اجلواب
اطلعنا عىل كتابكم املؤرخ 26/ 6/ 1955 بطلب اإلفادة عام إذا كان جيوز 
منح املطلقة نفقة عدة يف حالة والدهتا يوم الطالق وإذا كانت هناك حاالت أخرى 
القصوى هلا؟  املدة  جتيز منح نفقة عدة للمطلقة، فام هي تلك احلاالت؟ وما هي 
إذا كانت حامال فإهنا تستحق نفقة عدة حتى تضع محلها، ولو  ونفيد بأن املطلقة 
كان الوضع بعد الطالق بلحظة، وأما غري احلامل فإهنا تستحق نفقة ما دامت يف 
العدة، فإن كانت من ذوات احليض فعدهتا ثالث حيض، وإن كانت ممن ال حتيض 
فعدهتا ثالثة أشهر، فإذا مل تقر املطلقة بانقضاء عدهتا فإهنا تستحق نفقة عدة أقصاها 
سنة من تاريخ الطالق؛ طبقا لنص املادة رقم 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929.

* فتوى رقم: 109 سجل: 74 بتاريخ: 3/ 8/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ع
����ق ق وا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- صيغة »كوين طالق« من ألفاظ الطالق الرصيح التي يقع هبا الطالق.
2- البائ�ن بينونة كربى ال حتل ملطلقه�ا بعد حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا 
رشعا، ويدخل هبا دخوال حقيقيا ويطلقها وتنقيض عدهتا وتعود لألول بعقد ومهر 

جديدين وبإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
سأل ع. م. ع. قال:

أثناء خالف قلت لزوجتي: »كوين طالق«. ورد اليمني، ثم حدث خالف 
آخر ومل أذكر صيغة اليمني الثانية وحصل رده أيضا، ومن مدة قلت لزوجتي: »كوين 

طالق«. فام هو حكم الرشيعة؟

اجلواب
إنه بقول الرجل المرأته: »كوين طالق« وقد أوقع عليها قبل ذلك طالقني 
تنكح زوجا غريه نكاحا  بعد ذلك حتى  له  بينونة كربى ال حتل  بانت منه زوجته 
علم  وهبذا  عدهتا.  وتنقيض  ويطلقها  حقيقيا  دخوال  هبا  ويدخل  رشعا،  صحيحا 

اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 305 سجل: 74 بتاريخ: 24/ 8/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل�����م��مخ�ق��ق و��خ�ق�� ا
وحخ و��ق��ق �خ �ل�خ ق ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- تب�ني الزوج�ة بالطلق�ة الثالثة الرس�مية بينونة كربى ال حت�ل لزوجها بعد ذلك 
حت�ى تنك�ح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا ويدخل هب�ا دخوال حقيقيا ويطلقها 

وتنقيض عدهتا وتعود لألول بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.
2- إثب�ات املطل�ق طالقه لدى مأذون رس�مي ث�م ادعاؤه أنه وق�ت وقوعه كان يف 

حالة عصبية شديدة ال تأثري له يف عدم الوقوع.

الســـــؤال
سأل ح. س. أ. قال:

رجل طلق زوجته ثالث طلقات رسمية يف أوقات تنتابه فيها نوبات عصبية. 
فام هو حكم الرشيعة؟

اجلواب
الثانية  بالطلقة  ويقع  رجعية،  أوىل  طلقة  الرسمية  األوىل  بالطلقة  يقع  إنه 
الثالثة الرسمية بينونة كربى ال حتل له  الرسمية طلقة ثانية رجعية، وتبني بالطلقة 
بعد ذلك حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا، ويدخل هبا دخوال حقيقيا 
أن  رسميا  وإثباته  الطالق  وقوع  بعد  السائل  ادعاء  أما  عدهتا.  وتنقيض  ويطلقها 
الطالق  إيقاع  عدم  يف  يؤثر  فال  شديدة  عصبية  حالة  يف  وهو  كان  الطالق  إيقاعه 

الذي ثبت أمام املوظف املختص. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 385 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��ق�ك و�حخ �ل�ق ك����م�ا �ق�خ ��خ��ق ط�ا
أ
��ق��: ا و�حخ �ل���م��ط����ق �ل�خ ول ا

��ق
املبـــــادئ

1- تعليق الطالق بلفظ »كلام« يرجع فيه إىل نية احلالف، فإن أراد هبا محل نفسه عىل 
ع�دم الت�زوج هبا مرة أخرى بعد تطليقه هلا ثالثا وبع�د التزوج رشعا من آخر، كان 

تعليقه يف معنى اليمني وال يقع به يشء إذا عادت إىل عصمته .
2- إذا قص�د تطليقه�ا كل�ام تزوجها فإهنا تطلق من�ه بمجرد زواجه�ا منه ألن لفظ 
»كل�ام« قد دخل عىل التزوج وهذا يقت�يض أنه كلام وجد التزوج وجد ملك الطالق 

وتبعه الطالق مبارشة.
3- اليمني املعلق يرجع فيه إىل نية احلالف.

الســـــؤال
سألت ف. م. ع. قالت:

اليوم طلقة مكملة  أنه طلقها  يقرر  نصه:  ما  املحكمة  أمام  قال  إن زوجها 
منه بحيث  تزوجها طلقت  إهنا كلام  بطلقتني غري مقيدتني، وقال  للثالث مسبوقة 
ال حتل له أبد اآلبدين ما دام عىل قيد احلياة، ووافق املدعى عليه شخصيا عىل ذلك 
وقرر أهنا أصبحت مطلقة منه طلقة ثالثة مكملة للثالث، ولرغبتهام يف إعادة احلياة 
الزوجية تطلب اإلفادة عن اآليت: هل جيوز هلام الرجوع إىل احلياة الزوجية بعد الزوج 

اآلخر؟

اجلواب
إن الصيغة الواردة بالسؤال من صيغ تعليق الطالق بلفظ »كلام«، واليمني 
املعلق يرجع فيه إىل نية احلالف؛ طبقا للامدة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 

* فتوى رقم: 420 سجل: 74 بتاريخ: 15/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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فإن أراد هبا احلمل عىل عدم التزوج بمطلقته مرة أخرى فقط وهو ال يريد طالقها 
إذا عادت إىل عصمته مرة أخرى بعد طالقها من الزوج اآلخر كان تعليقه يف معنى 
إذا  الطالق  إذا كان غرضه  إذا عادت إىل عصمته. وأما  به طالق  يقع  اليمني وال 
هبا  تلفظ  التي  الصيغة  ألن  منه؛  تطلق  زواجها  بمجرد  فإنه  أخرى  مرة  تزوجها 
مسبوقة بلفظ »كلام« ودخلت عىل التزوج، فكلام وجد التزوج وجد ملك الطالق 
الرشط  ألفاظ  »ويف  املختار:  الدر  ورشحه  األبصار  تنوير  يف  جاء  الطالق.  وتبعه 
كلها تنحل -أي تبطل- اليمني ببطالن التعليق إذا وجد الرشط مرة إال يف »كلام« 
« عموَم األسامء، فال  فإنه ينحل بعد الثالث القتضائها عموم األفعال كاقتضاء »كلٍّ
يقع إن نكحها بعد زوج آخر إال إذا دخلت »كلام« عىل التزوج نحو: كلام تزوجت 
فأنت كذا لدخوهلا عىل سبب امللك، وهو غري متناه«. وقال يف حاشية رد املحتار 
تعليقا عىل قوله: »لدخوهلا عىل سبب امللك. أي التزوج فكلام وجد الرشط وجد 

ملك الثالث فيتبعه جزاؤه. بحر«. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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��ق�� و�حخ �ل���م�ع��قو� �ل�خ �لو��م��ق��ق ع��لى ا ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- املحج�ور علي�ه للعته إن كان يفي�ق أحيانا ففي حال إفاقته ه�و كالعاقل يملك 
إيق�اع الط�الق ع�ىل زوجته، وأم�ا إذا كان ال يفي�ق فال يقع طالق�ه وال يملك أحد 

التطليق عنه إال القايض.
2- للقايض تطليق زوجة املعتوه إذا طلبت هي ذلك وحتقق ما يوجب الطالق.

الســـــؤال
سألت ز. م. قالت:

1- هل جيوز هلا بصفتها وصية عىل ابن زوجها املعتوه أن تطلق زوجته منه 
حيث ال فائدة منها ويف ذلك حمافظة عىل أمواله حيث تستويل منه عىل نفقة بدون 

مقابل منها؟

2- هل يملك القايض إذا رفع إليه األمر أن يطلق زوجة املعتوه؟

اجلواب
إفاقته هو كالعاقل  يفيق أحيانا ففي حال  إن كان  للعته  إن املحجور عليه 
يملك إيقاع الطالق عىل زوجته يف حال إفاقته، وأما إذا كان ال يفيق فال يقع طالقه 
وال يملك أحد التطليق عنه وإنام يطلق القايض زوجة املعتوه إذا طلبت هي وحتقق 
ما يوجب الطالق؛ طبقا ألحكام القانون رقم 25 لسنة 1929. وهبذا علم اجلواب 

عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 424 سجل: 74 بتاريخ: 19/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ر�ش ع �م��خ ال�أ
�خ ق �م�ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الطالق عىل الرباءة طالق بائن بينونة صغرى.
2- املطلقة بائنا ال ترث زوجها رشعا ولو كانت يف عدته.

3- ال يعت�رب املطل�ق فارا إذا كان الطالق عىل ال�رباءة بأن طلبت املطلقة ذلك وألنه 
طالق بائن.

الســـــؤال
سأل ع. م. س. ح. قال:

إن بنته طلقت من زوجها عىل الرباءة من نفقة عدهتا ومؤخر صداقها بتاريخ 
.1955 /4 /17

ثم تويف زوجها بعد طالقها بتاريخ 25/ 5/ 1955 وهي ال تزال يف عدته. 
فهل ترث يف زوجها، أو ال؟

اجلواب
ترث  بائنا ال  واملطلقة  بينونة صغرى،  بائن  الرباءة طالق  الطالق عىل  إن 
ينطبق عليه طالق  املذكورة مما  احلالة  زوجها رشعا ولو كانت يف عدته، وليست 
الفار حتى ترث زوجها ما دامت يف العدة؛ ألهنا طلبت منه اإلبانة برضاها، وعىل 
هذا فال ترث الزوجة املذكورة زوجها. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 441 سجل: 74 بتاريخ: 3/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ق
� �ل��ط�لا ���ا ا ع ��خ

ر�ق ل� �ق����ق �ع��خ�ا
املبـــــادئ

1- لفظ »أنا مستغني عنها« ليس من ألفاظ الطالق الرصحية فيه التي يقع هبا الطالق 
بمجرد التلفظ هبا بدون نية، وال من كنايات الطالق التي يقع هبا الطالق بالنية.

الســـــؤال
سأل ح. ع. د. قال:

ل األهل إلصالح ذات البني  إن رجال طلق زوجته الطلقة الثانية، وملا تدخَّ
قال هلم: »أنا مستغني عنها«. وملا استمرت مساعي الصلح وأراد مراجعة زوجته 
رفض والدها ذلك قائال إنه يعترب مجلة: »أنا مستغني عنها« طلقة ثالثة. فام هو احلكم 

الرشعي؟

اجلواب
إن العبارة التي نطق هبا هذا الرجل املسؤول عنه ردا عىل من سعى للصلح 
بينه وبني زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثانية وهي: »أنا مستغني عنها« ليست من 
ألفاظ الطالق الرصحية فيه التي يقع هبا الطالق بمجرد التلفظ هبا بدون نية، وال 
من كنايات الطالق التي يقع هبا الطالق بالنية. وإنام قصد هبا قطع مساعي الصلح 
ال غري ومل ينو هبا الطالق كام هو ظاهر من السؤال، وعىل ذلك ال يقع هبا يشء من 
الطالق  تزال يف عدته من  الطالق، وهو يف حل من مراجعة زوجته إن كانت ال 
الثاين املشار إليه، وإن كانت خرجت من العدة حلَّ له العقد عليها من جديد بإذهنا 

ورضاها. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 447 سجل: 74 بتاريخ: 9/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 163 -

��م����ا �ه�ا �ل��خ��خ �مر�ه�ا ��خ�ق�د
أ
ق �م��خ ا

� د ط�لا �ق�ع�د
املبـــــادئ

1- من تزوج امرأة عىل أن أمرها بيدها كلام ش�اءت فلها حق تطليق نفس�ها منه يف 
املجل�س أو بع�ده كلام ش�اءت حتى تبني منه بث�الث ولو مل يراجعه�ا بعد األوىل أو 

الثانية وهي يف العدة.
2- من أمرها بيدها ال يملك عليها زوجها سوى الرجعة بعد األوىل أو الثانية دون 

الثالثة.
3- م�ن أمره�ا بيدها ليس هلا تطليق نفس�ها منه أكثر من واح�دة دفعة واحدة؛ ألن 

)كلام( لعموم االنفراد ال لعموم االجتامع.
4- ق�ول الرج�ل لزوجت�ه )أنت طالق كلام ش�ئت( ينبغي أن يكون هل�ا حق تطليق 

نفسها يف املجلس وبعده واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثالثا.

الســـــؤال
سأل ع. م. م. قال:

إنه تزوج امرأة جعل عصمتها يف يدها. وإهنا طلقت نفسها واحدة يف 29 
سبتمرب سنة 1955 وثانية يف 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 
1955. فهل جيوز هلا تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة األوىل؟ وهل متلك 

تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو ال؟

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن الرجل لو تزوج امرأة عىل أن أمرها بيدها كلام 
شاءت أن هلا أن ختتار نفسها كلام شاءت يف املجلس أو بعده حتى تبني بثالث؛ ألن 

* فتوى رقم: 486 سجل: 74 بتاريخ: 13/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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كلمة »كلام« لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئته إىل أن تستويف الثالث تطليقات 
وتبني منه ولو مل يراجعها بعد الطلقة األوىل؛ ألن رصيح الطالق يلحق الرصيح 
والبائن  الرصيح  يلحق  »الرصيح  وشارحه:  التنوير  صاحب  قال  العدة.  يف  وهي 
برشط العدة«. وال يملك زوجها عليها هبذا التفويض إال مراجعتها بعد التطليقتني 
األوىل والثانية، فإذا طلقت نفسها الثالثة فال سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ 
وال يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد األوىل أو الثانية. جاء يف التنوير وشارحه الدر 
املختار: »وهلا تفريق نفسها الثالث يف »كلام شئت« وال جتمع وال تثني؛ ألهنا لعموم 
اإلفراد«. وقال صاحب رد املحتار تعليقا عىل ذلك ويف رشح العيني: »ألن »كلام« 
تعم األوقات واألفعال عموم االنفراد ال عموم االجتامع، فيقتيض إيقاع الواحدة 
يف كل مرة إىل ما ال يتناهى إال أن اليمني ترصف إىل امللك القائم«. اه�. وقال قبل 
ذلك نقال عن جامع الفصولني: »أمرك بيدك كلام شئت فلها أن ختتار نفسها كلام 
شاءت يف املجلس أو بعده حتى تبني بثالث إال أهنا ال تطلق نفسها يف دفعة واحدة 
أكثر من واحدة«. إىل أن قال: »وهذه من مسائل اجلامع الصغري، وصورهتا حممد 
عن يعقوب عن أيب حنيفة يف رجل قال المرأته: أنت طالق كلام شئت. قال: هلا أن 
تطلق نفسها وإن قامت من جملسها وأخذت يف عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثالثا... إلخ. قال يف غاية البيان: ألن كلمة »كلام« لتعميم الفعل فلها 
مشيئة بعد مشيئة إىل أن تستويف الثالث فإذا قامت من املجلس أو أخذت يف عمل 
بطلت مشيئتها اململوكة هلا يف هذا املجلس بوجود دليل اإلعراض ولكن هلا مشيئة 

أخرى بحكم كلام«. اه�. وهبذا علم اجلواب. واهلل أعلم.
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��م����ا وحخ �م��خ ط���ل��ق��ق �خ����خ �ش رخ �م��ق�ا
املبـــــادئ

1- إذا كان ال�زوج ق�د جعل عصمة زوجته يف يدها تطلق نفس�ها متى ش�اءت ويف 
أي وقت شاءت يكون هلا بمقتىض هذا التفويض احلق يف تطليق نفسها مرة واحدة 
طلقة رجعية، وينتهي التفويض بتطليق نفس�ها طلقة رجعية وله أن يراجعها بعدها 

يف العدة.
2- للزوج نصف الرتكة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث.

3- لإلخوة األش�قاء باقي الرتكة تعصيبا للذك�ر مثل حظ األنثيني عند عدم وجود 
عاصب أقرب.

الســـــؤال
سأل م. أ. أ. قال:

نفسها  تطلق  بيدها  عصمتها  تكون  أن  عىل  رجل  من  تزوجت  امرأة  إن 
 1955 سنة  يونيه   14 بتاريخ  رجعية  أوىل  طلقة  نفسها  طلقت  وقد  شاءت،  متى 
وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955 طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 
25 يونيه سنة 1955 طلقت نفسها طلقة ثالثة ومل تثبت الطالقني األخريين. وقد 
توفيت الزوجة املذكورة وهي ال تزال يف عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمرب سنة 1955 
عن مطلقها املذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتني فقط. فهل يرث زوجها 

املذكور يف تركتها رشعا، أم ال يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟

* فتوى رقم: 507 سجل: 74 بتاريخ: 27/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إنه ما دام الزوج قد جعل عصمة زوجته يف يدها تطلق نفسها متى شاءت 
التفويض احلق يف تطليق نفسها مرة  ويف أي وقت شاءت يكون هلا بمقتىض هذا 
واحدة طلقة رجعية، وينتهي التفويض بتطليق نفسها طلقة رجعية وله أن يراجعها 
بعدها يف العدة؛ ألن الصيغة الواردة يف التفويض بلفظ »متى« وهو لعموم األزمان 
ال األفعال فتملك التطليق يف كل زمان ال تطليقا بعد تطليق، قال صاحب تنوير 
األبصار وشارحه الدر املختار: »قال هلا طلقي نفسك ومل ينو أو نوى واحدة أو ثنتني 
يف احلرة فطلقت وقعت رجعية«. وقال بعد ذلك: »قال هلا: أنت طالق متى شئت 
أو متى ما شئت أو إذا ما شئت. ال تطلق نفسها إال واحدة؛ ألهنا تعم األزمان ال 
األفعال، فتملك التطليق يف كل زمان ال تطليقا بعد تطليق«. وعىل ذلك فال يقع من 
الطلقات الثالث التي أوقعتها الزوجة إال الطالق الرجعي األول، وأما الطالقان 
الباقيان فال يقعان ألهنا ال متلكهام. فإذا كانت عدهتا من تاريخ تطليقها نفسها منه 
الطلقة األوىل بتاريخ 14 يونيه سنة 1955 مل تنقض حتى وفاهتا فإنه يرثها رشعا، 
وتقسم تركتها بناء عىل ذلك عىل الوجه اآليت: لزوجها الذي ماتت وهي يف عدته من 
طالق رجعي نصف تركتها فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وإلخوهتا أشقائها 
الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيني. أما إذا كانت وفاهتا بعد انقضاء عدهتا فال 
يرثها الزوج، وتكون مجيع تركتها إلخوهتا وأشقائها تعصيبا للذكر ضعف األنثى. 
وهذا إذا مل يكن للمتوفاة وارث آخر، وال فرع يستحق الوصية الواجبة. واهلل أعلم.

J
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د  �خ�ع�د
ق �م����ق��ق��خ

� ط�لا
املبـــــادئ

1- يرف�ع قيد النكاح باللفظ الدال عىل ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة املس�تبينة 
أو اإلش�ارة م�ن األخرس، وركن�ه اللفظ الدال عىل الطالق لغ�ة أو رشعا، واللفظ 
ال يك�ون إال بالتلف�ظ وهو النطق ب�ام يدل عىل الطالق، والنطق ق�د يكون جهرا أو 

خمافتة.
2- الط�الق املق�رتن بعدد لفظا أو إش�ارة ال يقع إال واحدة عم�ال باملادة الثالثة من 

قانون املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 1929.

الســـــؤال
سأل ص. ح. ع. قال:

إنه قال المرأته أمامها مبارشة: »أنت حمرمة«. وبعد ذلك بمدة تركها عند 
ذوهيا بجدة، وبعد مشاجرة بينهام ذهب إىل والده يف ينبع وقال له: »أنا كرهت العيش 
مع هذه البنت«. ثم ذهب إىل فراشه بعد انتهاء حديثه واستلقى عليه وقال بصوت 
غري مسموع وهو حيرك لسانه متمتام: »طالقة مني ثالث«. وقال ذلك أكثر من مرة 

قاصدا زوجته، وطلب بيان احلكم الرشعي.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن الطالق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال عىل 
ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة املستبينة أو اإلشارة من األخرس، وركنه اللفظ 
الدال عىل الطالق لغة أو رشعا واللفظ ال يكون إال بالتلفظ وهو النطق بام يدل 
فلو  نفسه،  إسامع  املخافتة  وأدنى  خمافتة  أو  جهرا  يكون  قد  والنطق  الطالق،  عىل 

* فتوى رقم: 517 سجل: 74 بتاريخ: 4/ 12/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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طلق بحيث صحح احلروف ولكن مل يسمع نفسه ال يقع طالقه، فإذا كان السائل 
حني يتمتم بصيغة الطالق املذكورة حمركا هبا لسانه كان له صوت سمعه حني كان 
يتمتم هبا وقع هبا طالق واحد رجعي عمال بالقانون رقم 25 لسنة 1929 املعمول 
به يف املحاكم الرشعية املرصية وإن كرره يف نطق واحد وقرن الطالق بعدد الثالث؛ 
وذلك عمال باملادة الثالثة منه ونصها: »الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع 
إال واحدة«. وهذا احلكم قد اخرتناه للفتوى وإن خالف مذاهب األئمة األربعة؛ 
ويف  املسلمني،  وجمتهدي  والصحابة  فقهاء  من  آخرين  وأئمة  ملذاهب  موافق  ألنه 
األخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث ومحل األزواج عىل اتباع السنن املرشوع 
إليقاع الطالق مرة بعد مرة. وبذلك يكون السائل قد طلق زوجته طالقني أوهلام 
بالصيغة األوىل وهي قوله أوال: »أنت حمرمة«. وثانيهام بالصيغة األخرى املسؤول 
عنها، ويبقى له عليها طالق واحد فقط. وألن هذه اليمني كانت يف سنة 1370 
هجرية أي من منذ مخس سنوات تقريبا وهي مدة الغالب فيها انقضاء عدة مطلقته 
منه، وعىل ذلك يكون له إرجاعها إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها. 
هذا إذا كان حتريك لسان السائل هبذه الصيغة بصوت مسموع له كام سبق أن قلنا. 
أما إذا كان حتريك لسانه هبا بصوت غري مسموع له فإنه ال يقع هبا يشء من الطالق 

وحتل له معارشهتا بدون رجعة أو جتديد عقد. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- اليم�ني بالط�الق لغو ال يقع ب�ه طالق؛ طبقا للامدة الثانية م�ن القانون رقم 25 

لسنة 1929.
2- ال يق�ع الط�الق املعلق بوجود املعلق علي�ه إذا كان يقصد محل زوجته عىل فعل 
يشء أو تركه ومل يكن يقصد الطالق وذلك عمال بقانون املحاكم الرشعية رقم 25 

لسنة 1929.
3- الق�ول للحال�ف بيمينه يف عدم وجود الرشط وع�دم وقوع الطالق إىل أن تقيم 

هي أو غريها البينة عىل وجوده.

الســـــؤال
سأل ع. ح. ب. قال:

إنه حلف عىل زوجته األيامن اآلتية:

أوال: اختلف معها فسألته الطالق فقال هلا: »روحي طالق«. ورد اليمني.

وقال  وذهبت،  والدتك«.  إىل  ذاهبة  أنت  ما  الطالق  »عيّل  هلا:  قال  ثانيا: 
ألقاربه: »عيّل الطالق ما أنتم مغادرين املنزل«. فغادروه، وحلف أيامنا أخرى مماثلة 
ومل يقصد هبا كلها الطالق. ثالثا: نسبت إليه أنه تكلم يف حق أحد الناس بكالم ونفى 
حدوث ذلك منه وقال: »عيّل الطالق ما حصل ولو كان حصل تكوين طالق«. وأنه 

متأكد من أن املوضوع مل حيدث وهي ترص عىل أنه حدث.

رجل  كنت  »إن  له:  قالت  زوجته  وبني  بينه  حامية  مناقشة  أثناء  رابعا: 
طلقني«. فقال هلا: »عيّل الطالق مطلقة مطلقة مطلقة«. ونيتي أنني سأطلقها بعد 

* فتوى رقم: 518 سجل: 74 بتاريخ: 4/ 12/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ذلك حسب رغبتي وأنه متأكد أنه مل ينطق بكلمة أنت أو غريها وأن الذي قاله هو 
ما سبق ناويا به ما ذكره، وطلب بيان احلكم الرشعي.

اجلواب
إن ما جاء يف أوال من قبيل الطالق الرصيح املنجز والواقع به طالق رجعي 
الثانية  واحد. وأما ما جاء يف ثانيا فإنه من قبيل احللف بالطالق وهو طبقا للامدة 
من القانون رقم 25 لسنة 1929 املختار لفتوانا لغو فال يقع به يشء من الطالق 
وإنام جيب فيه عند احلنث يف كل يمني بفعل املحلوف عليه كفارة يمني وهي إطعام 
عرشة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام وهذا بالنسبة 
عىل  جاءت  فقد  ثالثا  يف  املوضحة  لليمني  بالنسبة  وأما  وثانيا.  أوال  املبينة  لأليامن 
»ولو  والثاين:  حصل«.  ما  الطالق  »عيّل  األول:  يمينني  من  مركبة  احلالف  لسان 
كان حصل تكوين طالق«. واألول منهام من قبيل احللف بالطالق وحكمه أنه لغو 
كام سبق أن بينا يف ثانيا. أما الثاين منهام فهو من قبيل التعليق، وقد اختلف احلالف 
تكوين  »لو كان حصل  بقوله:  الرشط وعدم حتققه حتى حلف  وزوجته يف حتقق 
فقالت  الرشط  وجود  اختلفا يف  إذا  الزوجني  أن  عليه رشعا  واملنصوص  طالق«. 
ألنه  يمينه؛  مع  له  فالقول  بخالفه  هو  وقال  الطالق  فوقع  امللك  يف  الرشط  وجد 
ينكر وقوعه إال إذا أقامت هي أو غريها البينة عىل وجود الرشط؛ ألهنا أثبتت أمرا 
حادثا وإن كان الرشط عدميا فإن برهاهنا عليه مقبول حينئذ. وما دامت الزوجة 
مل تقم البينة عىل وجود مقتىض الرشط وهو »تكلمه يف حق أحد الناس« ومل يتقدم 
غريها ويقيم البينة عىل وجوده حسبة هلل تعاىل فالقول للحالف بيمينه يف عدم وجود 
الرشط وعدم وقوع الطالق إىل أن تقيم هي أو غريها البينة عىل وجوده فإن أقيمت 

البينة عىل وجوده وقع الطالق.
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وأما قوله يف رابعا: »عيل الطالق مطلقة مطلقة مطلقة« فهو من قبيل رصيح 
بإرادة الطالق به؛  نية من احلالف  به إىل  الطالق الذي ال حيتاج يف وقوع الطالق 
ألنه موضوع لغة ورشعا للطالق، ولكن ال بد يف وقوعه قضاء وديانة من قصد 
إضافة الطالق إليها وال يلزم كون إضافة الطالق إليها رصحية يف كالمه بنحو »أنت 
مطلقة« مثال ملا يف البحر: »لو قال: طالق، فقيل له من عنيت؟ فقال: امرأيت. طلقت 
بقرينة  طلقت  فعلت،  فقال:  طلقني،  له:  »قالت  املحتار:  رد  يف  وجاء  امرأته«. 
الصيغة  ابن عابدين وجممع األهنر والفتح. وعىل ذلك يقع هبذه  يراجع  الطلب«. 
طالق رجعي واحد ملا سبق أن قلناه وعمال بالقانون رقم 25 لسنة 1929؛ ألن 
تكرير كلمة »مطلقة مطلقة مطلقة« كان بنطق واحد فال يقع به إال طالق واحد، وملا 
كان هذا الطالق مسبوقا بطالق واحد قبله فيكون السائل قد طلق زوجته طلقتني 
اثنتني وله مراجعتها من الطالق الثاين وهو األخري يف األيامن املوضحة بالسؤال ما 
دامت يف عدة طالقها منه، فإن كانت خرجت من العدة مل يملك مراجعتها ولكن 
جيوز له أن يعيدها إىل عصمته بعقد ومهر جديدين، وإننا ننصح السائل بأن يقلع 
عن الطالق وخاصة مل يتبق له إال طلقة واحدة هي ثالثة الطلقات، ويف إمكانه أن 
يعالج مشاكله بغري الطالق الذي هو أبغض احلالل إىل اهلل. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا �ق���م��ق�خ �خ�ا

املبـــــادئ
1- ال يق�ع الط�الق املعلق بوجود املعلق علي�ه إذا كان يقصد محل زوجته عىل فعل 
يشء أو تركه ومل يكن يقصد الطالق وذلك عمال بقانون املحاكم الرشعية رقم 25 

لسنة 1929.
2- ق�ول الرج�ل لزوجت�ه: "عىل الطالق بالثالث�ة إن مل تأت باملص�اغ فأنت طالق" 
يساوى يف املعنى والداللة واحلكم قوله: "واهلل إن مل تأت باملصاغ فأنت طالق" وهو 
ط�الق معلق يقع به الطالق عند قصده الوقوع الفوري، ويقع به واحدة رجعية إذا 

مل تأت به.
3- سب الزوجة ودينها منكر ال يقره الرشع جيب تنزه املسلم عنه.

الســـــؤال
سأل ع. خ. قال:

إن رجال قالت له زوجته: »إن حمتالة أخذت منها مصاغها بحيلة شيطانية 
والذت بالفرار«. فجن جنونه وشق ثيابه وقال هلا: »ينعل دينك عيّل الطالق بالثالثة 
إن مل تأت باملصاغ فأنت طالق«. مع العلم بأن املحتالة جمهولة ال يعلم هلا مكان. فام 

احلكم الرشعي يف ذلك؟

اجلواب
إن قول هذا الرجل: »عيّل الطالق بالثالثة إن مل تأت باملصاغ فأنت طالق«. 
فأنت طالق«.  باملصاغ  املعنى والداللة واحلكم قوله: »واهلل إن مل تأت  يساوي يف 
وهو إذا قال ذلك كان معلقا طالقها عىل عدم اإلتيان بمصاغها املرسوق. والطالق 

* فتوى رقم: 570 سجل: 74 بتاريخ: 6/ 2/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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املعلق ال يقع به يشء من الطالق إذا قصد به احلمل عىل فعل يشء أو تركه، فإذا 
كان قصد احلالف جمرد محل زوجته عىل إتياهنا باملصاغ مل يقع به يشء من الطالق، 
وإذا كان قصده وقوع الطالق إذا مل تأت به فورا وقع به طالق رجعي واحد؛ ألن 
إرادته  يف  احلالف  نية  أن  إال  بوقت  مقيدة  غري  أهنا  ظاهرها  كان  وإن  اليمني  هذا 
إتياهنا باملصاغ فورا بدون إمهال بادية من ثورته وشق ثوبه، واملرجع يف ذلك إىل 
نيته وقصده يف تعليق هذا الطالق، فإذا كان ناويا الفورية حني حلفه وقع الطالق 
قيد  داما عىل  ما  الفورية ال حينث  ناويا  مل يكن  به. وإن  تأت  مل  إذا  بمجرد احللف 
احلياة إلمكان وجدان املصاغ املرسوق بأي طريق، فلو مل تأت به حتى مات أحدمها 
فإنه حينث حينئذ لتعذر الرد، كام حينث قبل ذلك إذا تأكدا من تعذر رد املصاغ ألي 
سبب من األسباب. يراجع رد املحتار والتنقيح. هذا وأما شق احلالف ثوبه عند 
إخباره برسقة املصاغ وسبه زوجته بقوله: »ينعل دينك« فذلك منه منكر ال يقره 
عليه الدين، وجيب عىل كل مسلم أن يتنزه عنه ويستغفر اهلل منه ويأخذ نفسه بالتؤدة 
ولسانه بالتعفف وفعله بعدم الشطط حتى تكون سبيله وفق أحكام الدين. وفق اهلل 

املسلمني إىل خريي الدنيا واآلخرة، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

J
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ٍ
خ

�� �م��خ �م�ا �ى رخ ا اأ ق �م��س�����خ�د
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق ال�أ
املبـــــادئ

1- إذا أقر الرجل بطالق زوجته وأشهد عليه شاهدين وقع الطالق عليه ووجبت 
العدة من وقت وقوعه وحسب الطالق.

2- إذا طل�ق الرج�ل زوجت�ه ومل يش�هد علي�ه ال جتب الع�دة إال باإلقرار وإش�هاد 
شاهدين عليه.

3- ال حاج�ة لثب�وت الط�الق عند امل�أذون لتبدأ الع�دة وتعترب وثيق�ة الطالق من 
األمور التنظيمية حلل زواج املطقة بغري مطلقها.

4 - إن كتم الزوج طالقا ثم أخرب به بعد مدة فالفتوى عىل أنه ال يصدق يف اإلسناد، 
وجتب العدة من تاريخ اإلقرار سواء صدقته أو كذبته.

5- إذا مل يكتمه بل أقر به من يوم وقوعه واش�تهر بني الناس جتب العدة من تاريخ 
وقوعه.

الســـــؤال
سأل م. ع. م. س. قال:

بالطالق ورقة وقت صدوره مؤرخة  إنه طلق زوجته ف. ع. ب، وحرر 
يناير سنة 1954، وأشهد عىل هذه الورقة شهودا كثريين وقت حتريرها، إال   21
أنه سجل هذا الطالق أمام قايض الطائف باململكة العربية السعودية بعد سنة من 
تاريخ حترير الورقة بالطالق، وقد حرض الشهود أمام القايض، وشهدوا بحصول 
شهادهتم  القايض  وأثبت   ،1954 سنة  يناير   21 بتاريخ  ورقة  به  املحرر  الطالق 

* فتوى رقم: 4 سجل: 83 بتاريخ: 14/ 4/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بوثيقة التسجيل، وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان الطالق املذكور يعترب من تاريخ 
إيقاعه يف 21 يناير سنة 1954 أم من تاريخ تسجيل اإلشهاد به بعد سنة.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن الرجل إذا أقرَّ بطالق زوجته بني الناس من 
وقوع  وقت  من  عليها  العدة  جتب  شاهدين  ذلك  عىل  وأشهد  عليها  إيقاعه  حني 
الطالق، وتنقيض عدهتا بميض زماهنا. جاء يف الدر املختار نقال عن اخلانية: »أباهنا 
ثم أقام معها زمانا، إن مقرا بطالقها تنقيض عدهتا ال إن منكرا«. ويف أول طالق 
جواهر الفتاوى: »أباهنا وأقام معها فإن اشتهر طالقها فيام بني الناس تنقيض، وإال 
ال، وكذا لو خالعها فإن بني الناس، وأشهد عىل ذلك تنقيض وإال ال هو الصحيح، 
وكذا لو كتم طالقها مل تنقض زجرا«. انتهى. وقال: صاحب رد املحتار تعليقا عىل 
ما سبق من كالم الدر ما ملخصه: أن الظاهر أن املراد إقراره به بني الناس ال جمرد 
إقراره به عندها مع تصديقها له، وأن يكون اإلقرار به من حني التطليق ولو بني 
رجلني فال يلزمه اإلقرار عند أكثر؛ ألن الشهادة إشهار كام قالوه يف النكاح من أن 
اإلعالن الذي قال باشرتاطه اإلمام مالك حيصل بالشاهدين إىل أن قال: فاحلاصل 
أنه إن كتمه ثم أخرب به بعد مدة فالفتوى عىل أنه ال يصدق يف اإلسناد، بل جتب 
العدة من وقت اإلقرار سواء صدقته أو كذبته وإن مل يكتمه كام هو احلال يف حادثة 
السؤال، بل أقر به من وقت وقوعه واشتهر بني الناس جتب العدة من وقت وقوعه، 
وتنقيض إن كان زماهنا مىض. ومما سبق يتضح أن إقرار السائل بالطالق أمام الشهود 
املذكورين الذين شهدوا أمام القايض بوثيقة التسجيل فإنه طلقها يف 21 يناير سنة 
1954 كاف يف إشهار هذا الطالق بني الناس طبقا ملا سبق من النصوص، وال يلزم 
إثباته عند املأذون ليكون حجة عليه، وبذلك تبتدئ عدهتا من التاريخ املذكور وهو 

21 يناير سنة 1954. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.
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ع
����ق ��ق� وا

ق عخ
� �ع��ق وط�لا ق ور�ح��خ

� ط�لا
املبـــــادئ

1-بإقرار الزوج أن طالقه هو الثالث تبني به املطلقة بينونة كربى.
2- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا 
ويدخ�ل هب�ا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها أو يت�وىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا وتعود لألول بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
 1957  /5  /26 املؤرخ   2621 رقم  الزقازيق  بندر  نيابة  كتاب  عىل  ردا 
واملذكرة املرفقة به اخلاصة بالشكوى رقم 1216 سنة 1957 إداري البندر املتضمنة 
أنه بتاريخ 27/ 1/ 1955 تزوج أ. ع. أ. من ن. ع. ثم طلقها طلقة أوىل رجعية 
يف 7/ 6/ 1955 لدى مأذون كفر النحال، ثم راجعها بتاريخ 22/ 6/ 1955 
1956 طلقها لدى مأذون   /3 بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك، وبتاريخ 1/ 
تفهيمه  اإلشهاد  هذا  وتضمن  الطلقات،  ثالث  بأنه  اعرتف  طالقا  )العصلوجي( 
أثناء محلها، وبتاريخ 3/  بينونة كربى، وكان ذلك  بائنة منه  بأن زوجته أصبحت 
أنه  فيه  ذكر  إشهاد طالق  املذكور  وثق  يوسف بك  مأذون قسم  لدى   1956  /6
الطالق الثاين وكانت ال تزال حامال. وبتاريخ 5/ 6/ 1956 راجعها بعقد لدى 
مأذون قسم يوسف بك، وطلبتم سيادتكم بيان احلكم الرشعي يف إشهادي الطالق 
الصادرين يف 1/ 3/ 1956 ، 3/ 6/ 1956 وكذا عقد الرجعة املؤرخ 5/ 6/ 

1956، وهل املعارشة القائمة حاليا بني الزوجني رشعية، أو غري رشعية؟

* فتوى رقم: 31 سجل: 83 بتاريخ: 30/ 5/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
املؤرخ 1/ 3/ 1956  الطالق  إشهاد  املذكور يف  الزوج  بإقرار  بأنه  نفيد 
لدى مأذون العصلوجي بأن هذا الطالق هو الطالق الثالث لدى شهود اإلشهاد، 
وإثبات املأذون ذلك يف إشهاد الطالق وهو ورقة رسمية ال يتوجه إليها إال الطعن 
حتى  ذلك  بعد  له  حتل  ال  كربى  بينونة  منه  بائنة  املذكورة  زوجته  تصبح  بالتزوير 
الثاين دخوال حقيقيا  الزوج  تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا ويدخل هبا 
املطلقة  منه رشعا، وعىل ذلك تصبح هذه  يتوىف عنها وتنقيض عدهتا  أو  ويطلقها 
أجنبية من زوجها املطلق؛ النفصام عروة النكاح، ويكون طالقه إياها بعد ذلك يف 
3/ 6/ 1956 لدى مأذون قسم يوسف بك الطالق الذي وصفه بأنه الثاين غري 
صحيح وباطال رشعا؛ ألنه ال يمكن لفوات حملية الزوجة له بإيقاعه عليها الطالق 
املكمل للثالث التي يملكها عليها بإشهاد 1/ 3/ 1956؛ وألنه ال جيوز له رشعا 
أن يعيدها إىل عصمته إال بعد زوج آخر كام سبق أن ذكرنا يكون عقد رجعيته هلا 
املؤرخ 5/ 6/ 1956 عقدا باطال ال حيلها له رشعا، وجيب عليهام رشعا أن يفرتقا، 
فإن مل يفعال وجب عىل ويل األمر أن يفرق بينهام جربا؛ حلرمة معارشته إياها يف هذه 

احلال.

J
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وحخ �ل�خ ود �ع�مق��خ �خ�ا �ل��ق��ط�����ق�ق �لو�حخ ح��ل�م ط�����خ ا
املبـــــادئ

1- عدم وجود خصيتني ظاهرتني للرجل ال جييز للزوجة طلب الطالق.

الســـــؤال
سأل ص. ب. قال:

عاديا  كان عضوه  وإن  زواجها وجدت زوجها  تزوجت وعقب  امرأة  إن 
ينتصب ويمني إال أنه بدون خصيتني. فهل هلا أن تطلب الطالق هلذا السبب ألجل 

النسل؟

اجلواب
من  التطليق  املذكورة  املرأة  لطلب  مربرا  ليس  بمجرده  السبب  هذا  إن 
بيان حاله كاف يف إسقاط حقها املرتتب  زوجها هذا؛ ألن ما جاء يف السؤال من 
فلعلهام  بالعقد رشعا، واإلمناء دليل وجود اخلصيتني، وإذا مل تكونا ظاهرتني  هلا 
مستورتان داخل اجلسم، واحلوادث الطبية التي شوهدت أخريا بتحول األنثى إىل 

ذكر، والذكر إىل أنثى تؤيد هذا االحتامل. وهبذا علم اجلواب. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 137 سجل: 83 بتاريخ: 9/ 10/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�عىق ق ر�ح��خ
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - يقع طالق شارب اخلمر ما دام رشبه مل يفقده وعيه ولو كان شارباًا وقت النطق 

به.
2 - اإلخبار بوقوع طالق ال يقع به يشء من الطالق ما دام مل يقصد به اإلنشاء.

3- الطالق املقرتن يقع طالق واحد عمال بالقانون رقم 25 لسنة 1929.
4- للمطل�ق أن يراجع مطلقته من الطالق الرجع�ي ما دامت يف العدة وإن انتهت 

فال حتل إال بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
سأل م. ف. ج. املقيد برقم 2730 سنة 1957 وإقرار إ. م. م. املرفق به أن 

إ. م. م. هذا حلف عىل زوجته األيامن اآلتية:

األول: قال هلا: »عيل الطالق ما تروحي منزل أختك إال بإذين« وبعد ميض 
نحو شهرين ذهبت بدون علمه، وملا أخربته بذلك قال هلا: »روحي اقعدي يف منزل 

أختك فام دمت ذهبت بدون علمي فتبقي طالقة«.

فامتنعت؛  زيارته  بعد  سفرها  عند  أخته  عىل  تسلم  أن  منها  طلب  الثاين: 
لوجود زعل بينهام فقال هلا: »سأطلقك إن مل تسلمي عليها« فقالت له طلق، فقال 

هلا: »إذن تكوين طالقة بالثالثة«.

رشب  ليلة  يف  األوالد  أحد  مرض  بسبب  بينهام  مشادة  حدثت  الثالث: 
فيها مخرا وعنده ضيوف، فطلب منها أن تكف عن إثارته وإال طلقها، فقالت له: 
»أنت  هلا:  فقال  استفزه،  بشكل  ضيوفه  أمام  تطلقني«  مل  إن  امرأة  وتبقى  »طلقني 

* فتوى رقم: 185 سجل: 83 بتاريخ: 23/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل  وقرر  شخصيًّا  احلالف  وحرض  وأمي«  أختي  مثل  عيل  وحمرمة  بالثالثة  طالقة 
الطلب أنه مل يقصد بالطالق األول إنشاء الطالق، وإنام قصد إخبارها بأهنا بذهاهبا 
كان  وأنه  الثاين،  اليمني  يذكر  ال  وأنه  نفسها،  طلقت  علمه  بدون  أختها  منزل  إىل 

خممورا يف الثالث ومل يع ما يقول.

اجلواب
عن اليمني األول:

من  يشء  منهام  بواحد  يقع  ال  يمينني  عىل  األول  اليمني  حادثة  تشتمل 
الطالق، أما األول فألنه يمني بالطالق وهو لغو ال يقع به يشء؛ طبقا للقانون رقم 
ذهبت  »ما دمت  قوله:  الثاين وهو  وأما  للفتوى،  اخرتناه  الذي  لسنة 1929   25
بدون علمي فتبقي طالقة« فألن احلالف مل يقصد به إنشاء الطالق، وإنام كان يقصد 
إفهامها حكم ذهاهبا إىل منزل أختها بدون علمه عىل اعتقاده بأن هذا اليمني يقع 
به الطالق، وأهنا بذهاهبا دون علمه تكون قد طلقت نفسها فهي كحالة مدارسة 

الطالق، وفيها ال يقع الطالق ولو نطق بلفظه الرصيح.

وعن اليمني الثاين:

صيغة اليمني يف هذه احلادثة من قبيل رصيح الطالق املنجز املقرتن بعدد، 
)وهبا( يقع طالق واحد رجعي فقط؛ عمال بالقانون املذكور، ويكون هذا اليمني 

هو الطالق األول الرجعي.

مثل  بالثالثة وحمرمة عيل  »أنت طالقة  هلا:  قوله  الثالث وهو  اليمني  وعن 
وقت  يف  احلالف  هبام  نطق  يمينني  عىل  املشتملة  الصيغة  هبذه  ويقع  وأمي«  أختي 
واحد الطالق الثاين الرجعي؛ طبقا هلذا القانون؛ ألن املناقشة التي متت بينه وبينها 
يف هذه احلالة تدل عىل أنه مل يكن خممورا أو فاقد الوعي كام يدعي، وظاهر حاله من 
إقراره واألوراق املرفقة أنه كان يعي ما يقول فيقع طالقه ولو كان شارب مخر ساعة 
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النطق به ما دام رشبه مل يفقده وعيه، وعىل ذلك يكون هذا اليمني هو الطالق الثاين 
الرجعي، فإذا كانت زوجة احلالف ال تزال يف عدته من هذا الطالق الثاين كان له 
مراجعتها، وإن كانت خرجت من عدته من هذا الطالق له أن يعيدها إىل عصمته 

بمهر وعقد جديدين بإذهنا ورضاها. واهلل أعلم.

J
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و�خ و��ش�ق��ق��ق؟ �ع��ق د �ل��ح��خ �عو�ى ا �ه�ل �ق��س���مع د
املبـــــادئ

1- للمطل�ق أن يراجع مطلقته من الطالق الرجع�ي ما دامت يف العدة وإن انتهت 
فال حتل إال بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.

2- إذا ثب�ت أن ال�زوج راجع زوجته إىل عصمته قبل انقض�اء عدهتا منه رشعا، ثم 
ماتت وهي عىل عصمته فإنه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت.

3- للزوج الربع فرضا عند وجود الفرع الوارث.
4- للبنت النصف فرضا النفرادها وعدم وجود من يعصبها.

5- البن األخ الشقيق الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب.

الســـــؤال
أن  عىل  شخص  تزوجها  خ.  هـ.  املرحومة  أن  املتضمن  س.  ف.  م.  سأل 
تكون عصمتها بيدها، وأهنا طلقت نفسها منه طالقا واحدا رجعيا منذ سبعة عرش 
عاما، ثم توفيت يف 1955 عن بنتها، وابن أخيها الشقيق فقط، وأن هذا الشخص 
عصمته.  عىل  وهي  توفيت  وأهنا  الطالق،  هذا  بعد  عصمته  إىل  راجعها  أنه  ادعى 
الرجعة تسمع من هذا املطلق بغري وثيقة  إذا كانت دعوى  بيان ما  السائل  وطلب 

رسمية، أو ال تسمع، وهل له حق اإلرث يف تركتها بعد وفاهتا أو ال؟

اجلواب
للزوج مراجعة  إذا كان رجعيا جاز  الطالق  املنصوص عليه رشعا أن  إن 
إذهنا  عىل  مراجعتها  صحة  تتوقف  وال  عدته،  يف  دامت  ما  عصمته  إىل  زوجته 

* فتوى رقم: 187 سجل: 83 بتاريخ: 24/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ورضاها؛ ألن الرجعة كام تكون بالقول تكون بالفعل، فإذا قال الرجل ملطلقته طالقا 
الرجعة  القول صحت  يؤيد ذلك  ما  معها  فعل  أو  إىل عصمتي،  راجعتك  رجعيا 
عدته،  يف  دامت  ما  األصيل  النكاح  عىل  املرتتبة  اآلثار  مجيع  عليها  وترتب  رشعا، 
فإذا حصل إنكارها فعليه إثباهتا بطرق اإلثبات املرشوعة، وال يقترص اإلثبات عىل 
القانون رقم 78 لسنة 1931؛ ألن  املادة رقم 99 من  املنصوص عليه يف  املسوغ 
ذلك خاص بدعوى الزوجية ابتداء، أما الرجعة فإن احلكم فيها يكون طبقا ألرجح 
األقوال من مذهب أيب حنيفة وهو ما قررناه، وبناء عىل هذا يمكن القول بأن هذا 
الشخص يملك دعوى رجعة هذه املتوفاة بعد هذا الطالق الرجعي، وال يتوقف 
سامعها منه عند اإلنكار عىل وثيقة رسمية، فإذا ثبت أنه راجعها إىل عصمته قبل 
انقضاء عدهتا منه رشعا، ثم ماتت وهي عىل عصمته فإنه يكون زوجها ويرثها إذا 
ماتت، فإن كان هلا فرع وارث كام جاء بالسؤال فله الربع فرضا، ولبنتها النصف 
فرضا، والبن أخيها الشقيق باقي تركتها تعصيبا، وإذا مل تثبت الرجعة رشعا فليس 
أخيها  والبن  فرضا،  النصف  للبنت  ورثتها:  بني  تركتها  وتقسم  اإلرث،  حق  له 
الشقيق النصف الباقي تعصيبا. وهذا إذا مل يكن هلا فرع يستحق وصية واجبة، ومل 

يكن هلا وارث آخر. واهلل أعلم.

J
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د  �خ�ع�د
ق �م����ق��ق��خ

� ط�لا
املبـــــادئ
1- التلفيق يف عبادة واحدة باطل عىل الراجح.

2- يصح الوضوء عىل مذهب معني، والصالة عىل مذهب آخر.
3- يقع الطالق بالصيغة املقرتنة بعدد طلقة واحدة، طبقا ألحكام القانون رقم 25 

لسنة 1929.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1680 يف 27/ 6/ 1957 املتضمن:

أوال: هل جيوز لإلنسان تقليد مذاهب األئمة األربعة أو غريهم قبل العمل 
أو بعده يف الصالة أو يف التيمم أو يف الوضوء أو يف الغسل كمن توضأ وضوءا واجبا 
أو اغتسل غسال واجبا من ماء قليل مستعمل يف رفع حدث مقلدا ملذهب اإلمام 
مالك، وترك الدلك مقلدا ملذهب اإلمام الشافعي، وترك النية مقلدا ملذهب اإلمام 

أيب حنيفة، فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا أم ال؟

ثانيا: حلف رجل بالطالق أو باحلرام فقال: الطالق يلزمني، أو عيل الطالق 
مرة أو مرتني أو ثالث مرات، أو قال: الطالق يلزمني، أو عيل احلرام مرة أو مرتني 
أو  بالثالثة،  أو  باالثنني  الطالق  عيل  أو  يلزمني  الطالق  قال:  أو  مرات،  ثالث  أو 
قال: الطالق يلزمني أو عيل احلرام باالثنني بالثالثة، أو قال: يلزمني أو عيل الطالق 
بالثالثة، أو قال: يلزمني، أو عيل احلرام سواء أضاف ذلك إىل املرأة أو مل يضفها عىل 
يشء من األشياء فحنث يف يمينه، فام حكم ذلك؟ وطلب بيان احلكم الرشعي فيام 

ذكر.

* فتوى رقم: 233 سجل: 83 بتاريخ: 15/ 1/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إن ما جاء بالسؤال األول يعترب تلفيقا يف عبادة واحدة، والتلفيق باطل عىل 
الراجح لوقوعه يف عبادة واحدة، وهذا ال يمنع من وضوئه عىل مذهب معني، ثم 

يصيل عىل مذهب آخر.

وإن ما جاء بالسؤال الثاين فإنه يقع الطالق عىل احلالف هبا بالعدد املقرون 
ما  بحلفه، وهذا هو مذهب أيب حنيفة -ابن عابدين ج2 ص594، 595- وأما 
جيري عليه العمل باجلمهورية املرصية فإنه يقع بالصيغة املقرتنة بعدد طلقة واحدة، 
والعدد الغ طبقا ألحكام القانون رقم 25 لسنة 1929. ومن هذا يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل أعلم.
J
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�ل��ش �ل��ش�ا �خ�� ا
أ
�ل��خ���و�ق وا ول وا

�ل�د�حخ ��خ�ل ا
�خ ��ق

�أ  �خ�ا
ق

� ر �خ��ط�لا را
��ق اأ

املبـــــادئ
1- بإقرار الرجل يف إش�هاد طالقه لزوجته قبل الدخول واخللوة أنه الثالث لس�بقه 
باثنتني غري مقيدتني قبل هذا التاريخ تبني به منه بينونة صغرى فقط بإقراره األول.

الســـــؤال
 30 بتاريخ  ش.  ع.  م.  أن   1958 سنة   205 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 
ديسمرب سنة 1957 ذهب إىل مأذون السيدة زينب وطلق زوجته م. ط. ح. -البكر 
التي مل يدخل هبا، ومل خيتل هبا- الطالق املكمل للثالث بعد إقراره يف اإلشهاد بأنه 
طلقها قبل ذلك طالقني غري معتربين، وأن املأذون أثبت هذا الطالق وفهم املشهد 
بأهنا بانت منه بينونة كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه، وذلك بمقتىض 
اإلشهاد رقم 18 الذي اطلعنا عليه، وسأل هل جيوز هلذا الزوج أن يعيد زوجته هذه 

إىل عصمته؟

اجلواب
إن املطلقة قبل الدخول واخللوة تبني من زوجها بينونة صغرى ال حتل له 
من بعد إال بعقد ومهر جديدين بإذهنا وبرضاها، وبإقرار م. ع. بتاريخ 30 ديسمرب 
سنة 1957 بأنه طلق زوجته م. ط. قبل الدخول واخللوة طالقني غري مقيدين قبل 
هذا التاريخ تبني منه زوجته هذه بينونة صغرى باألول منهام، فال يلحقها الطالق 
الثاين الذي أقر به، وال الطالق الثالث الذي وثقه املأذون؛ ألن الزوجية انقطعت 
يلحقها  الطالق عليها، فال  الزوجة حمال إليقاع  البائن ومل تصبح  األول  بالطالق 
األخري  الطالق  هذا  املأذون  توثيق  يكون  ثم  ومن  منهام،  كل  ويلغو  منهام  واحد 

* فتوى رقم: 244 سجل: 83 بتاريخ: 26/ 1/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ووصفه بأنه الطالق املكمل للثالث غري صحيح رشعا، ويكون هلذا املطلق رشعا 
احلق يف إعادهتا إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها بام تبقى له عليها من 

الطالق وهو طلقتان فقط. وهبذا علم اجلواب. واهلل أعلم.

J
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�عىق ق ر�ح��خ
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - التنازل الالحق للطالق بعد إيقاعه ال جيعله بائنا.

2 - وثيقة الطالق هي املعتد هبا قضاء ألهنا ورقة رس�مية ال يتوجه إليها الطعن إال 
بالتزوير.

3 - للزوج حق مراجعة زوجته طاملا كانت يف العدة من طالق رجعي.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 282 سنة 1958 املقدم من س. ح. ل. ع. 
املتضمن أن زوجته س. ص. ع. رفعت عليه دعوى طالق للرضر، ودعوى نفقة هلا 
وألوالدها، وإهناء للنزاع بينهام عمل عقد اتفاق بينهام يف 16/ 6/ 1957 من عدة 
أمور: أوهلا كام جاء بعقد االتفاق يقرر الطرف األول أنه طلق الطرف الثاين زوجته 
وتعهد بتقديم وثيقة الطالق يف خالل 24 ساعة من تاريخ توقيعه عىل هذا العقد، 
الثاين  الطرف  تعهدت  وثالثها  الشهود،  أمام  اليمني  عليها  ويردد  يطلقها  أنه  كام 
بتنازهلا عن مؤخر صداقها املستحق هلا عند الطالق، وال حيق هلا املطالبة به سواء 
يف احلال أو االستقبال، ويعترب هذا إقرارا هنائيا بتنازهلا عنه، وإنه وقع هذا االتفاق، 
ويف اليوم التايل من توقيعه طلقها باإلشهاد الصادر منه بتاريخ 17 يونيه سنة 1957 
لدى مأذون املنارصة، وجاء باإلشهاد أنه قرر أن هذا هو الطالق األول بينهام بعد 
رشعا،  عدته  يف  دامت  ما  عصمته  إىل  مراجعتها  له  بأن  وفهمه  واملعارشة  الدخول 
مراجعتها  يف  احلق  له  ليس  بأنه  الزوجة  فادعت  زوجته،  راجع  تقريبا  شهر  وبعد 
حيث إن الطالق الثابت بالعقد املؤرخ 16/ 6/ 1957 -عقد االتفاق املشار إليه- 

* فتوى رقم: 278 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 2/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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يعترب طالقا بائنا؛ ألهنا بالبند الثالث تنازلت عن مؤخر صداقها، فيكون طالقا عىل 
مال وهو طالق بائن. وطلب السائل اإلفادة  عن احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
إن الطالق الوارد بورقة االتفاق املذكورة الصادرة بتاريخ 16/ 6/ 1957 
طالق رجعي إذ مل يرد هبا أن الطالق كان نظري اإلبراء من مؤخر الصداق، وكل 
الصداق،  مؤخر  عن  تنازلت  عليها  الطالق  الزوج  أوقع  أن  بعد  أنه  فيها  ورد  ما 
والتنازل الالحق للطالق بعد إيقاعه ال يؤثر فيه بجعله بائنا، وبام أن الزوج نفذ ما 
تعهد به بورقة االتفاق من تقديمه وثيقة الطالق يف خالل 24 ساعة ووثق اليمني 
له  وأن  األول،  الطالق  أنه  بالوثيقة  وذكر   1957  /6  /17 بتاريخ  املأذون  أمام 
مراجعتها ما دامت يف العدة، وبام أن وثيقة الطالق هي املعتد هبا قضاء؛ ألهنا ورقة 
رسمية ال يتوجه إليها إال الطعن بالتزوير، فيكون للزوج مراجعة زوجته ما دامت 
فتكون  بالسؤال،  ذكر  الطالق كام  تاريخ  بعد شهر من  راجعها  أنه  وبام  العدة،  يف 
الرجعة صحيحة؛ ألن املدة من تاريخ الطالق إىل تاريخ الرجعة ال حتتمل انقضاء 
وقبل  الطالق  بعد  محلها  ووضعت  حامال  الزوجة  تكن  مل  ما  وهذا  رشعا،  العدة 

الرجعة. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا �ق���م��ق�خ �خ�ا

املبـــــادئ
1- اليمني بالطالق لغو ال يقع به يشء من الطالق.

الســـــؤال
تضمن سؤال ت. ي. ع. املقيد برقم 3228 سنة 1957 أن والده أراد أن 
قائال:  وحلف  الرفض  هلذا  ثار  والده  وأن  الطالب،  فرفض  عمه  بنت  من  يزوجه 
أساعدك  وال  عقدا  لك  أحرض  ال  الطريق  هذا  يف  رست  إن  بالثالثة  الطالق  »عيل 
القاهرة، وأن اخلواطر قد  يف يشء« ويقصد بالطريق رغبتي يف الزواج بأخرى من 

هدأت اآلن، ووافق والده عىل خطيبته من القاهرة، وسأل عن حكم هذا القسم.

اجلواب
إن الصيغة املسؤول عنها من قبيل اليمني بالطالق وهي لغو ال يقع هبا يشء 
من الطالق؛ طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي اخرتناه للفتوى ولو حتقق 

املحلوف عليه. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 299 سجل: 83 بتاريخ: 1/ 3/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ق
� �ل��ط�لا  �خ�ا

�ل�����ل�خ ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1-اليمني بالطالق لغو ال يقع به يشء من الطالق.

الســـــؤال
األيامن  حلف  أنه   1958 سنة   191 برقم  املقيد  خ.  م.  ع.  سؤال  تضمن 
اآلتية: أوال: حلف بالطالق ثالثة عىل أن ال يعمل عهدة، ثم عهد إليه حتصيل ثمن 

ذبيحة وزعت يف مأتم أحد أقاربه.

الثاين: حلف بالطالق ثالثة أن ال يعارش أخاه عبد احلميد، ثم اصطلح معه.

الثالث: حلف بالطالق ثالثة ال يدخل منزل أحد من العائلة، ثم دخل.

الرابع: حلف بالثالثة ال يعامل الناس، وعاملهم، وأنه مل يكن يقصد الطالق 
هبذه األيامن. وطلب بيان احلكم فيها.

اجلواب
الظاهر من السؤال أن الطالب حلف أن ال يأيت األفعال املوضحة بالصيغ 
املذكورة بالسؤال بقوله: »عيل الطالق بالثالثة ال أعمل عهدة«، »وال أعارش أخي«، 
»وال أدخل منزل قريب يل«، »وال أعامل الناس« عىل الرتتيب مع تكرير لفظ عيل 
الطالق بالثالثة يف كل مرة، فإذا كان هذا الظاهر هو الذي وقع فعال كانت مجيع 
هذه األيامن من قبيل اليمني بالطالق، وهي مجيعا من قبيل اللغو، فال يقع هبا يشء 
من الطالق؛ طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي اخرتناه للفتوى ولو حتقق 

املحلوف عليه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 315 سجل: 83 بتاريخ: 22/ 3/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��ق��ق
ل �خور��ق��ق �عر��خ ق ع��لى �م�ا

� �ل��ط�لا ا
املبـــــادئ

1- الط�الق ع�ىل مال مع اإلبراء من مؤخر الص�داق ونفقة العدة ليس خلعا، وإنام 
هو طالق يف مقابلة املال، ويرتتب عليه وقوع الطالق ووجوب املال واإلبراء بالغا 

ذلك ما بلغ، ولو كان ذلك بورقة عرفية ما دامت صحيحة.

الســـــؤال
أن  املتضمن   1957  /9  /29 يف   2109 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
سيدة كتبت لزوجها إقرارا تنازلت فيه عن مؤخر صداقها ونفقة عدهتا ونصه: »أنا 
املوقعة عىل هذا فالنة بنت فالن قد أبرأت زوجي فالن ابن فالن من مؤخر صداقي 
-أي مهري- وكذا من نفقة العدة، كام أين ملتزمة أدفع له ما رصفه عيل إذا طلقني 
أثاث منزيل ملكا  املبلغ يكون مجيع  له هذا  أدفع  مل  ا، وإذا  وقدره كذا جنيها مرصيًّ

خالًصا له، وهذا إقرار مني بذلك يعمل به عند اللزوم.

من  كل  من  اإلقرار  هذا  عىل  ووقع  هذا«،  طلبك  فور  ذلك  عىل  طلقتك 
الزوجة والزوج ومؤرخ.

وطلب األستاذ السائل بيان احلكم الرشعي فيام إذا ثبت صحة هذا اإلقرار 
والتوقيعات عليه، هل يقع الطالق عىل اإلبراء بالرشوط املذكورة، أو ال؟ مع العلم 
الزوجة،  الطالق واإلبراء والرشوط يف جملس واحد، واإلقرار مكتوب بخط  بأن 

ووقعت عليه بعد كتابة الطالق منه.

* فتوى رقم: 82 سجل: 88 بتاريخ: 1/ 10/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
يف  والطالق  خلعا،  تعترب  وال  مال،  مقابلة  يف  طالقا  تعترب  احلالة  هذه  إن 
مقابلة املال يرتتب عليه أثران: وقوع الطالق البائن، ولزوم املال، ويملك الزوج 
هذا املال قضاء بالغا قدره ما بلغ؛ ألن الزوج أسقط حقه يف الزوجية مقابل عوض 
التزمت به الزوجة برضاها وهي أهل اللتزامه، وعىل هذا فإذا ثبت صحة ما جاء 
هبذا اإلقرار وما هو وارد بالسؤال فإن هذه الزوجة تطلق من زوجها طلقة واحدة 
بائنة ال حتل له إال بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها ما مل يكن مسبوقا بطالقني 
قبله، ويسقط حقها يف طلب مؤخر صداقها ونفقة عدهتا ويلزمها إعطاء هذا الزوج 
املبلغ الذي رصفه عليها املذكور قدره بالسؤال، وإذا مل تدفع هذا املبلغ يكون أثاث 
منزهلا ملكا خالصا له عوضا عنه؛ وذلك ألن مؤخر صداقها ونفقة عدهتا واملبلغ 
الذي رصفه عليها كلها بدل عن طالقها من زوجها تثبت له بمجرد طالقها وإن 

تأخرت عن دفع املبلغ الذي رصفه عليها كان أثاث منزهلا عوضا عنه.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل�ع����ق�د ��خ�ل ا
ق ��ق

� ط�لا
املبـــــادئ

1- رشط وقوع الطالق حتقق قيام الزوجية بني احلالف واملحلوف عليها.
2- ق�ول الرج�ل ملخطوبته »أن�ت حمرمة عيلَّ كأم�ي وأختي« ال يقع ب�ه يشء لعدم 

املحل حني احللف.
3- كنايات الطالق التي يقع هبا الطالق إذا نواه احلالف.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2292 سنة 1958 أن رجال خطب امرأة ودفع 
هلا املهر، ولكنه مل يعقد عليها عقد زواج رشعي، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبني 
عن  وسأل  وأختي«،  كأمي  عيل  حمرمة  »هي  فقال:  جديدة،  مطالب  بسبب  أهلها 

احلكم.

اجلواب
إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطالق التي يقع هبا الطالق 
به  احلالف  بني  الزوجية  قيام  حتقق  رشعا  الطالق  وقوع  ورشط  احلالف،  نواه  إذا 
واملحلوف عليها، وما دام أن هذا الرجل مل يعقد زواجه هبذه املرأة بعد فال تكون 
الزوجية  قيام  لعدم  الطالق؛  به قاصدا  تلفظ  منه، وإن  الطالق عليها  حمال إليقاع 

بينهام حني احللف، ويكون حلفه بام سبق لغوا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 121 سجل: 88 بتاريخ: 18/ 11/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�م��ق��ق ��س�لا ر�ق�ع��ق ال�أ
�ل���ش ىق ا

ق ��خ
� �ل��ط�لا ا

املبـــــادئ
1- الط�الق يف اإلس�الم نعمة يتخلص هب�ا الزوجان املتباغض�ان املتنافران من قيد 

رابطة الزوجية.
2- جعل�ت الرشيعة اإلس�المية الطالق بيد ال�زوج، ويكون مباح�ا إذا كان هناك 

سبب يدعو إليه، أما إن كان بال سبب فإنه يقع مع كونه منهيًّا عنه رشعا.
3- مل هت�در الرشيع�ة اإلس�المية رأي امل�رأة وحقها يف طلب الط�الق من املحكمة 
إذا كان هناك س�بب يدعو إليه دفعا للرضر عنها، وأوجبت عىل املحكمة احلكم هلا 

بذلك متى أثبتت ما تدعيه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ج. م. املقيد برقم 175 لسنة 1959 

الذي يطلب فيه اإلفادة عن اآليت:

هل جييز القانون املرصي الطالق أمام املحاكم؟

حيث إن أخاه يريد الزواج من فتاة بلجيكية اجلنسية، والقانون البلجيكي 
جييز الطالق أمام املحاكم يف حالة ما إذا كان قانون بلد الزوج جييز الطالق أيضا 

أمام املحاكم.

اجلواب
هبا  يتخلص  نعمة  الطالق  فيها  اهلل  رشع  التي  اإلسالمية  الرشيعة  إن 
الطالق  أمر  جعلت  قد  الزوجية  الرابطة  قيد  من  املتنافران  املتباغضان  الزوجان 

* فتوى رقم: 159 سجل: 88 بتاريخ: 26/ 1/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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للزوج، وجعلت له أن يطلق زوجته بينه وبينها، فإن كان بسبب يدعو إىل ذلك من 
كراهة ونفور أو سوء عرشة أو اعوجاج سرية فيكون مباحا، أما إذا كان الطالق 
بال سبب فإنه يقع مع كونه منهيا عنه رشعا، ومل هتدر الرشيعة رأي املرأة وحقها يف 
موضوع الطالق، بل جعلت هلا كامل احلق يف املطالبة به، وأوجبت عىل القايض أن 
جييبها إىل طلبها ويفرق بينها وبني زوجها متى أبدت من األسباب ما تقرره العدالة 
وتؤيده الرشيعة، وقد أجازت القوانني املعمول هبا يف املحاكم املرصية للزوجة أن 
تطلب إىل املحكمة التفريق بينها وبني زوجها يف حاالت العجز عن النفقة والعيب 
والرضر وغيبة الزوج أو حبسه، كام أجازت سامع دعوى الطالق من أحد الزوجني 

غري املسلمني عىل اآلخر إذا كانا يدينان بوقوع الطالق.

ومما ذكر يعلم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.
J
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ول
�ل�د�حخ ��خ�ل ا

ق ��ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - العقد بدون شهود ال يقيم زواجا صحيحا رشعا.

2 - ال يق�ع ط�الق الرج�ل عىل امل�رأة إذا مل يكن بينهام عقد رشع�ي صحيح ألنه مل 
يصادف حمال.

3 - الطالق قبل الدخول واخللوة تبني معه الزوجة ببينونة صغرى.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 723 سنة 1959 أن فالنا تزوج من امرأة زواجا 
عرفيا فيام بينه وبينها بمقتىض عقد مل حيرضه شهود ومل يعرف بني الناس أهنام زوجان 
طلقها  ثم  راجعها،  ثم  رجعيا،  طلقها  وأنه  األزواج،  معارشة  يتعارشان  كانا  وإن 
العدة تزوجها رسميا، ثم طلقها رسميا طالقا أول  رجعيا، وبعد أن خرجت من 
بائنا بإشهاد اعرتف فيه بأنه مل يدخل هبا، وذكر املأذون يف اإلشهاد أن هذا الطالق 

طالق أول بائن.

وسأل الطالب: هل بعد ما ذكر تصبح مطلقته حمرمة عليه ال حتل له إال بعد 
بالطلب: »كلام  املوضح  اإلقرار  لقوله يف  أو حترم عليه حتريام مستمرا؛  زوج آخر، 
تزوجتها فهي طالق«، أو أن الطالق املشار إليه باإلشهاد طالق بائن أول، فيجوز له 

أن يعقد عليها من جديد؟

* فتوى رقم: 250 سجل: 88 بتاريخ: 9/ 6/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إن الطالقني األول والثاين اللذين أوقعهام فالن هذا عىل املحلوف عليها من 
قبيل اللغو فال يقع هبام يشء من الطالق؛ ألن املحلوف عليها مل تكن حمال إليقاعه 
الطالق عليها؛ لعدم قيام الزوجية بينهام هبذه املعارشة التي متت بينهام بدون عقد 
زواج صحيح رشعا، وبعقده عليها رسميا لدى املأذون يتحقق الفراش الرشعي 
منه  تبني  السابق  باإلشهاد  واخللوة  الدخول  قبل  ذلك  بعد  إياها  وبتطليقه  بينهام، 
الطالق بعد ذلك  البائن. وتعليقه  الطالق األول  بينونة صغرى، ويكون هذا هو 
بقوله: »كلام تزوجتها فهي طالق مني« إن قصد به جمرد احلمل عىل منع نفسه من 
به  زواجها ومل يقصد به تطليقها مل يقع به يشء حتى لو تزوجها فعال، وإن قصد 
وقوع الطالق كلام تزوجها وقع الطالق، فإذا تزوجها مرتني بعد ذلك بانت منه 
بينونة كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه، ويدخل هبا دخوال حقيقيا، 

ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا.

وهبذا علم اجلواب. واهلل أعلم.

J
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�ل���م��ل�� ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- يشرتط يف اإلكراه الذي يقع به الطالق أن يكون املكره قادرا عىل إيقاع ما هدد 

به وأن يغلب عىل ظن املكره أن يقع به ما هدده به إن مل يفعل ما أمره املكره بفعله.

الســـــؤال
تضمن سؤال السيد/ م. ز. ت. املقيد برقم 874 سنة 1959 أنه تزوج يف 
بينهام طلقها طلقة  تفاهم  وأنثى، ولسوء  منها ذكرا  سنة 1948 من زوجة أعقب 
أوىل رجعية يف أكتوبر سنة 1952، ثم تزوج من أخرى سنة 1953، ويف الفرتة بني 
طالقه لزوجته األوىل وزواجه من الثانية أعد أساسا ملنزله بحوايل ألف جنيه كتبه 
أواسط  ويف  النفقة،  نظري  األوىل  زوجته  عليه  حتجز  أن  خشية  الثانية  زوجته  باسم 
سنة 1954 ودون علم زوجته الثانية أرجع زوجته األوىل إىل عصمته، وملا علمت 
زوجته الثانية بذلك ثارت وهاجت وانتابتها حالة عصبية وحاولت إلقاء نفسها من 
الشباك وجرحها من عملية الزائدة الدودية مل يلتئم متاما فرأى موافقتها عىل تطليق 
زوجته األوىل طالقا بائنا بينونة كربى رغام منه ودون إرادته، ومن ذلك التاريخ وهو 
يريد اآلن إصالح أخطائه وإعادة  يفعل، وهو  يدري كيف  النفس معذهبا ال  قلق 
زوجته األوىل إىل عصمته ثانية وإن ذهبت الثانية باملنقوالت، وسأل هدايته إىل حكم 
كان  ما  مع  صحيحا وسليام  بينونة كربى  البائن  يعترب طالقه  وقال: هل  الرشيعة، 

حييط به من هذه الظروف؟ وما هو السبيل الرشعي إلعادة زوجته األوىل إليه؟

* فتوى رقم: 260 سجل: 88 بتاريخ: 20/ 6/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
زوجته  طلق  عندما  به  حتيط  كانت  التي  الظروف  من  السائل  ذكره  ما  إن 
األوىل الطالق املسؤول عنه ال تصلح سببا لعدم وقوع الطالق يف هذه احلالة وال 
يعترب مكرها رشعا؛ ألن اإلكراه رشعا إما ملجئ: وهو أن يكرهه غريه بام ال خياف 
اإلجلاء  ويوجب  الرضا  يعدم  فإنه  أعضائه،  من  عضو  تلف  عىل  أو  نفسه  عىل  به 

ويفسد االختيار.

وغري ملجئ: وهو أن يكرهه بام ال خياف به عىل نفسه وال عىل تلف عضو 
من أعضائه كاإلكراه بالرضب الشديد واحلبس والقيد، وهو يعدم الرضا وال يفسد 
االختيار، وهذا النوع ال يؤثر إال يف ترصف حيتاج فيه إىل الرضا كالبيع واإلجارة، 
ورشطه أن يكون املكِره قادرا عىل إيقاع ما هدد به املكَره سلطانا كان أو لصا، وأن 
يغلب عىل ظن املكَره أنه يقع به ما هدده به إن مل يفعل ما أمره املكِره بفعله، وحكمه 
آلة  املكره  أن يكون  فيام يصح  املكره  إىل  الفعل  ينقل  أن  إتالف  فيه  بام  إذا كان  أنه 

للمكره فيه وجيعل كأن املكره هو الذي فعله.

مما سبق يظهر أن احلالف ليس مكرها رشعا فال يطبق عليه حكم املكره، 
وعىل ذلك تكون زوجته األوىل قد بانت منه بينونة كربى طبقا ملا ذكره بالسؤال فال 
يملك إعادهتا إىل عصمته ثانية إال بعد أن تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا، 
ويدخل هبا دخوال حقيقيا، ثم يطلقها زوجها الثاين وتنقيض عدهتا منه حيث حتل 

للسائل حينئذ. واهلل أعلم.
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ق �موأ��ق��ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- الطالق ال حيتمل التأقيت.

2- قول الرجل لزوجته: »اخرجي حمرمة عيلَّ س�تة أش�هر مثلام حرمت أختي« يقع 
ب�ه الط�الق فورا بالنية ب�دون حتديد أجل مع�ني ألن العامة ال يقص�دون به الظهار 

حقيقة غالبا إال أنه إذا قصد به الظهار فظهار.

الســـــؤال
سنة   875 برقم  املقيد  ك.  م.  ع.  السيد/  من  املقدم  السؤال  عىل  اطلعنا 
ثورة  إىل  أدى  مما  شديد  نزاع  السائل وزوجته  هذا  بني  جرى  أنه  املتضمن   1959
أعصابه وفقدان رشده، فقال لزوجته وهو يف هذه احلالة: »اخرجي حمرمة عيل ستة 

شهور مثلام حرمت أختي«.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا اليمني، وهل هو واقع أو ال؟

اجلواب
معني،  بوقت  مؤقتة  هي  وإنام  مضافة،  وال  معلقة  ليست  الصيغة  هذه  إن 
والطالق مما ال حيتمل التوقيت، فتكون هذه الصيغة منجزة يقع هبا الطالق عند نيته 
فورا وبدون حتديد أجل معني، كام أن هذه الصيغة مما حتتمل الظهار والطالق، فإن 
نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطالق فطالق، إال أن العامة ال يقصدون الظهار 
غالبا وهذا يرجح أن يكون قصده منها الطالق، وحيث إهنا صدرت منه وهو يف 
منه كام  فقد رشده وقت صدورها  أنه  لدرجة  ثائرة  حالة غضب شديد وأعصابه 
هو  طالقه  يقع  ال  الذي  والغضبان  الغضبان،  طالق  حلكم  فتخضع  بسؤاله  جاء 

* فتوى رقم: 272 سجل: 88 بتاريخ: 29/ 6/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الذي خيلط بني جده وهزله، ويغلب عليه اخللل يف أقواله وأفعاله وإن كان يعلم 
ما يقول ويقصده عىل ما حققه العالمة ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار عىل الدر 
املختار، فإذا كان هذا احلالف قد بلغ به الغضب هذا احلد ال يقع عليه هبذه الصيغة 
طالق وتكون لغوا، وإن مل يبلغ هذا احلد بأن كان يف مبادئ الغضب وقع عليه هبا 
طلقة واحدة رجعية طبقا للامدة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 املعمول 
به يف اجلمهورية العربية املتحدة، ويكون له مراجعتها ما دامت يف العدة بدون إذهنا 

ورضاها وذلك كله ما مل تكن مسبوقة بطالقني قبلها يف احلالتني املذكورتني.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ء �خ�ا ��م����ا ع��لى ال�أ ��ق �خ����خ و�مخ
�ل���م����خ ��ط�����ق�ق ا

�ق
املبـــــادئ

1- للزوج متليك زوجته أمرها بيدها لو اشرتطت ذلك وقبله هو.
2- مل�ن أمره�ا بيده�ا تطليق نفس�ها يف أي وقت تش�اء، غري أن هذا احل�ق مقيد بام 
يملك�ه ه�و -طبقا للقانون 25 لس�نة 1929- وهو الطالق الرجع�ي فقط إذا كان 

أول أو ثاين طالق بعد الدخول هبا.
3- تفوي�ض الزوج الطالق لزوجته غري مس�قط حلقه فيه، فله أن يطلقها رجعيا أو 

بائنا نظري املال.
4- إبراء الزوجة للزوج من مؤخر الصداق ونفقة العدة يف غيبته غري معترب ألهنا ال 

متلكه بمفردها كام ال يملكه هو بمفرده.
5- ع�دم وص�ف الط�الق يف اإلش�هاد ال تأثري له ع�ىل أنه طالق رجع�ي وللزوج 

مراجعتها ما دامت يف عدته.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 881 سنة 1959 املتضمن أن امرأة تزوجت 
الزواج  وثيقة  الرشعي، وذكر يف  املأذون  يد  1957 عىل   /9 بتاريخ 3/  بشخص 
بالنص: »زوجتك نفيس عىل أن تكون عصمتي بيدي أطلق نفيس منك كلام أردت 
وكيفام شئت وقبل هو منها ذلك باملجلس«، ثم بتاريخ 17 مايو سنة 1959 طلقت 
نفسها منه يف غيبته بإشهاد رسمي عىل يد مأذون، وقد ذكر يف إشهاد الطالق ما يأيت: 
»قالت الزوجة املذكورة: أبرأت زوجي املذكور الغائب عن هذا املجلس من مؤخر 
صداقي ونفقة عديت حتى تنتهي منه رشعا، وطلقت نفيس منه عىل ذلك، وقررت 

بأن هذا هو الطالق األول بينهام بعد الدخول هبا واملعارشة، ففهمتها حكمه رشعا
* فتوى رقم: 277 سجل: 88 بتاريخ: 14/ 7/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الزوج  ويريد  بائنا،  أم  كان رجعيا  إن  الطالق  اإلشهاد وصف  يبني يف  ومل 
املذكور مراجعة زوجته املذكورة يف غيبتها ألهنا ال تزال يف عدته إىل اآلن.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين فيام إذا كان هذا الطالق الذي 
صدر منها بالصيغة املذكورة يعترب طالقا رجعيا أو بائنا.

اجلواب
فتحتفظ  عصمتها  زوجته  يملك  أن  للزوج  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
بملكها يف عقد الزواج وحينئذ هلا أن تطلق نفسها هبذا احلق حسب صيغة التمليك 
التي ملكها إياها، والصيغة الواردة بالسؤال مشتملة عىل التعميم يف زمن الطالق، 
بتمليكها ما يملكه  أي أن هلا أن تطلق نفسها يف أي وقت شاءت، ولكنها مقيدة 
بمقتىض القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو ال يملك إال أن يطلقها طالقا رجعيا 
إذا كان أول أو ثاين طالق، أو بائنا إذا كان مكمال للثالث وهذا إذا كان الطالق بعد 
الدخول جمردا عن املال، كام أنه يملك طالقها بائنا نظري املال الذي تلتزم به زوجته، 
إليها الطالق فإهنا ال متلك إال ما كان يملكه هو، ونظرا ألن الطالق  فإذا فوض 
نظري اإلبراء ال ينفرد به أحد الزوجني فال متلك الزوجة وحدها إنشاءه كام ال يملكه 
الزوج وحده؛ وهلذا نرى أن يكون هذا الطالق رجعيا، فله مراجعتها ما دامت يف 

العدة بدون إذهنا ورضاها.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ق
� �خ��ق ط�لا �ل���ق�ت�ا

املبـــــادئ
1- الكتابة املرس�ومة املس�تبينة تقوم مقام الطالق الرصي�ح املنجز فيقع هبا الطالق 

نواه الكاتب أم مل ينوه قرأته املحلوف عليها أم مل تقرأه.
2- إن كانت الكتابة غري معنونة باسم املحلوف عليها وهي واضحة مستبينة ال يقع 

الطالق هبا إال بالنية.
3- ال يقع الطالق بالكتابة غري املستبينة وإن نواه احلالف.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1395 سنة 1959 أن زوجا صدر منه لزوجته 

ما يأيت:

أوال: كتب هلا وسلمها ورقة ذكر فيها أنه طلقها، ثم سحبها منها.

ثانيا: وبعد أيام كتب ورقة أخرى كالسابقة لزوجته املذكورة، ثم سحبها 
ومزقها.

ثالثا: وبعد أيام قال هلا: »أنت طالق«، وطردها من املنزل. وسأل عن احلكم.

اجلواب
الدال  بلفظه  احلالف  بنطق  يقع  كام  الطالق  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
املحلوف  باسم  معنون  كتاب  يف  اللفظ  هذا  بكتابته  أيضا  يقع  ورشعا  لغة  عليه 
عليها وبخط واضح مقروء، وقد اصطلح الفقهاء عىل تسمية هذه الكتابة بالكتابة 
املرسومة املستبينة، وهي تقوم عندهم مقام الطالق الرصيح املنجز، فيقع الطالق 

* فتوى رقم: 316 سجل: 88 بتاريخ: 26/ 9/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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هبا بمجرد الكتابة نوى الكاتب الطالق بام كتبه أم مل ينوه، قرأته املحلوف عليها أو 
مل تقرأه، وإن كانت الكتابة غري معنونة باسمها وهي واضحة مستبينة وهي املسامة 
يف اصطالحهم بالكتابة املستبينة غري املرسومة فإنه ال يقع الطالق هبا إال إذا نوى 
»الكتابة عىل نوعني:  أن  اهلندية  نقال عن  ابن عابدين  الطالق، جاء يف حاشية  هبا 
مستبينة،  وغري  مستبينة  وجهني:  عىل  املرسومة  وغري  مرسومة[،  ]وغري  مرسومة 
واملستبينة ما يكتب عىل الصحيفة واحلائط واألرض عىل وجه يمكن فهمه وقراءته، 
ففي غري املستبينة ال يقع الطالق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غري مرسومة 
إن نوى الطالق يقع، وإال ال، وإن كانت مرسومة يقع الطالق ينوي أو مل ينو، ثم 
املرسومة ال ختلو أما إن أرسل الطالق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فإذا كتب هذا 
يقع الطالق وتلزمها العدة من وقت الكتابة، وإن علق طالقها بمجيء الكتاب بأن 
كتب: إذا جاءك كتايب هذا فأنت طالق، فجاءها هذا الكتاب فقرأته أو مل تقرأه يقع 

الطالق. كذا يف اخلالصة«.

والظاهر من قول السائل أنه كتب هلا ورقة ذكر فيها أنه طلقها، وأن الورقة 
التي كتبها وسلمها إليها معنونة باسمها وحينئذ تكون من قبيل القسم األول وهو 
الكتابة املرسومة املستبينة فيقع هبا الطالق بمجرد الكتابة نوى بكتابته الطالق أو 
بعد  الرجعيان األول والثاين، وبقوله هلا  الطالقان  يقع  الورقتني معا  ال، وبكتابته 
ذلك بأيام: »أنت طالق« تبني منه بينونة كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا 
منه  عدهتا  وتنقيض  يطلقها  ثم  حقيقيا،  دخوال  هبا  ويدخل  صحيحا،  نكاحا  غريه 
حيث حتل لألول، وإن كان هذا الظاهر خيالف الواقع، وأن الورقة مل تكن معنونة 
باسمها وأهنا تضمنت فقط قوله هلا: »أنت طالق« مكتوبا هبا فهي يف هذه احلالة من 
النوع الثاين وهو املستبني غري املرسوم، وهبا يقع الطالق إن نوى، وإن مل ينو مل يقع 
»أنت طالق«  ثالثا:  هلا  قوله  عليها هو  الواقع  املذكورتني، ويكون  بالورقتني  يشء 
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حيث يكون هو الطالق األول الرجعي، فإن كانت ال تزال يف العدة بعده كان هلذا 
الزوج أن يراجعها قوال أو فعال، كل ذلك يف االحتامل األخري فقط وهو عدم قصده 

الطالق بام كتب يف الورقتني غري املعنونتني باسمها. واهلل أعلم.

J
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�ق��ق �ل�ك��خ�ت�ا  �خ�ا
ق

� ط�لا
املبـــــادئ

1- قول الرجل لزوجته »كلام حتيل حترمي« مكررا ذلك ثالث مرات يف وقت واحد 
من قبيل تعليق الطالق بكناية من كناياته.

2- لو قصد بقوله »كلام حتيل حترمي« جمرد احلمل عىل منع نفس�ه من مراجعتها بعد 
وقوع طالقه عليها ال يقع به يشء من الطالق.

3- ل�و قص�د بقوله »كلام حتيل حترمي« وقوع الطالق كل�ام حلت له وقع به الطالق 
بمجرد املراجعة أو العقد عليها بعد الطالق حتى تبني منه بينونة كربى.

4- تنحل يمني الزوج »كلام حتيل حترمي« بوقوع الثالث عليها التي يملكها بس�بب 
هذه الزوجية.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1576 سنة 1959 أن رجال قال لزوجته: »عيل 
الطالق بالثالثة كلام حتيل حترمي«، وكرر ذلك ثالث مرات يف وقت واحد. وطلب 

بيان احلكم الرشعي.

اجلواب
»عيل  قوله:  األوىل  طالق:  صيغتي  عىل  يشتمل  عنه  املسؤول  اليمني  إن 
الطالق  من  يشء  هبا  يقع  فال  بالطالق  اليمني  قبيل  من  وهي  بالثالثة«  الطالق 
»كلام  قوله:  والثانية  للفتوى،  اخرتناه  الذي  لسنة 1929  بالقانون رقم 25  عمال 
إيقاع  التي حتتاج يف  حتيل حترمي« وهي من قبيل تعليق الطالق بكناية من كناياته 
من  نفسه  منع  عىل  احلمل  جمرد  به  قصد  فإذا  وقصده،  احلالف  نية  إىل  هبا  الطالق 

* فتوى رقم: 335 سجل: 88 بتاريخ: 31/ 10/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مراجعتها بعد وقوع طالقه عليها مل يقع به يشء من الطالق، وأما إذا قصد وقوع 
الطالق كلام حلت له بعد الطالق إما باملراجعة أو العقد عليها وقع الطالق، فإذا 
تزوجها مرتني بعد ذلك بانت منه بينونة كربى، وبذا تنحل اليمني النتهائها بوقوع 
انقضاء  بعد  تزوجها  فإذا  الزوجية،  هذه  يف  عليها  يملكها  التي  الثالث  الطلقات 
زوج  كل  يملكه  ما  هي  تطليقات  ثالث  عليها  له  كان  غريه  آخر  زوج  من  عدهتا 
للثالث يف  املكمل  الطالق  املذكورة النتهائها بوقوع  لليمني  أثر  عىل زوجته، وال 

زوجيتهام األوىل. واهلل أعلم.

J
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�خ��ق �ل�ك��ق�ت�ا  �خ�ا
ق

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الطالق رفع قيد النكاح باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة املرسومة 
املستبينة.

2- إذا كتب الرجل لزوجته بالطالق كتابة مرسومة مستبينة وقع الطالق من وقت 
الكتاب�ة ول�و مل تقرأ الزوجة الورقة وتبدأ العدة حينئذ من تاريخ كتابة الورقة وذلك 

فيام إذا مل يقيد الطالق بوقت.

الســـــؤال
تضمن سؤال السيد/ ع. ح. املقيد برقم 2076 سنة 1959 أنه قال لزوجته: 
»أنت طالقة«، وبعد ذلك بثالثة أشهر كتب ورقة قال فيها: »طلقت زوجتي ثالثا« 

وأنه يعتقد أن لفظ ثالثا ما هو إال طلقة، وسأل: هل جيوز له الرجوع إليها أو ال؟

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن الطالق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال عىل 
ذلك، أو ما يقوم مقامه من الكتابة املستبينة، وركنه اللفظ الدال عىل الطالق لغة أو 
رشعا، وإذا كان املطلق هو الزوج فله أن يستقل بحل عقدة النكاح بعبارة تصدر منه 
مسندة إىل زوجته تدل عىل طالقها منه ورفع القيد الذي يربطها به ولو يف غيبتها، 
أو يكتب إليها بالطالق كتابة مرسومة مستبينة، ويف هذه احلالة إذا مل يقيد الطالق 
بوقت فإنه يقع من وقت الكتابة ولو مل تقرأ الزوجة الورقة املكتوبة بالطالق، وعىل 
ذلك وعمال بالقانون رقم 25 لسنة 1929 املعمول به يف اجلمهورية العربية املتحدة 
باإلقليم اجلنويب الذي جاء به أن الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة يقع واحدة 

* فتوى رقم: 392 سجل: 88 بتاريخ: 20/ 12/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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رجعية يقع بالصيغة األوىل وهي قول السائل لزوجته: »أنت طالق« الطالق األول 
الرجعي، ويقع بالصيغة املكتوبة منه يف الورقة وهي قوله: »طلقت زوجتي ثالثة« 
الطالق الثاين الرجعي من تاريخ كتابة الورقة، فإذا كانت املحلوف عليها ال تزال يف 
عدته من تاريخ كتابة الورقة جاز له أن يراجعها قوال أو فعال، وإن كانت خرجت 
من عدته بعد هذا التاريخ جاز له أن يعيدها إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا 

ورضاها. وهذا إذا مل يكن هناك مانع آخر. واهلل أعلم.

J
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ىق
�أ �ق �ل���خ�ت�ا ط�لا

املبـــــادئ
1- ق�ول الرجل لزوجت�ه »اخرجي من الدار فارقيني« من ألف�اظ كناية الطالق ال 

يقع هبا يشء من الطالق إال بالنية.

الســـــؤال
تضمن سؤال عزيزة. ع. م. املقيد برقم 322 سنة 1960 أن زوجها حلف 
وأهنا  القفة«  أحرضت  إذا  إال  البيت  تدخيل  ما  بالثالثة  الطالق  »عيل  قائال:  عليها 
دخلت الدار ومل حترض القفة، وحلف عليها ثانيا بقوله: »عيل الطالق بالثالثة عيل 
البيت« وقعدت ومل خترج،  قاعدة يف  أنت  ما  بالثالثة  الطالق  بالثالثة عيل  الطالق 
وحلف عليها ثالثا بقوله: »عيل الطالق ما أنا جايب حشيش للوز وأنت يف الدار، 
قال:  ثم  أعارشك«،  وال  تعارشيني  وال  الدار  يف  تقعدي  ما  بالثالثة  الطالق  عيل 
ومل  فرقيني«،  نصارة روحي  فرقيني روحي غوري هي عرشة  الدار  من  »اخرجي 
خترج من الدار إال بعد أسبوع، وأنه أحرض حشيش للوز وهي يف الدار، وسألت: 

هل هلا ردة إىل زوجها؟

اجلواب
إن مجيع صيغ الطالق املسؤول عنها والسابقة عىل قول احلالف: »اخرجي 
من الدار فارقيني« وما بعده من قبيل اليمني يف الطالق وهي لغو ال يقع بواحد منها 
يشء من الطالق عمال بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي اخرتناه للفتوى، وأما 
قوله بعد ذلك: »اخرجي من الدار فارقيني روحي غوري« فهي من ألفاظ كناية 
الطالق املتكررة يف وقت واحد، ويظهر من قوله: »هي عرشة نصارة« أنه يريد هبا 

* فتوى رقم: 454 سجل: 88 بتاريخ: 20/ 3/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الطالق، فإذا كان مريدا هبا الطالق وقع هبا مجيعها طالق واحد رجعي عمال هبذا 
الطالق، هذا ويكون  يقع هبا يشء من  الطالق ال  القانون، وإذا مل يكن مريدا هبا 
للحالف يف حالة وقوع الطالق هبا عند إرادته حني احللف أن يراجع زوجته هذه 

إذا كانت ال تزال يف عدته من هذا الطالق األخري. واهلل أعلم.

J
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��ق��ق
�عخ ق ل�

� ��ق ط�لا ��م��ق�عخ
املبـــــادئ

1- ق�ول الزوج�ة لزوجه�ا »أبرأتك من حقوق�ي« وإجابته هل�ا »روحي وأنت عىل 
ذل�ك« لي�س فيهام لفظ رصي�ح أو كناية من كنايات الطالق، وه�ى صيغة الغية ال 

يقع هبا يشء، وتظل الزوجية قائمة بينهام.

الســـــؤال
سنة   926 برقم  املقيد  ع.  ح.  م.  س.  السيد/  من  املقدم  الطلب  تضمن 
الرباءة يف كل طالق، وكان  بائنتني متفرقتني عىل  أنه طلق زوجته طلقتني   1962
تقريبا.  سنة  منذ  عصمته  إىل  أعادها  ثم  طلقة،  لكل  رسمية  وثيقة  بموجب  ذلك 
وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له: »أبرأتك من حقوقي« فأجاهبا فورا بقوله هلا: 
»روحي وأنت عىل ذلك«. وطلب السائل اإلفادة عن حكم هذا اليمني علام بأنه مل 

يكن يف نيته وال حسبانه توقيع الطالق.

اجلواب
الصيغة الواردة بالسؤال وهي قول الزوجة: »أبرأتك من حقوقي« وإجابة 
لفظ  فيها  الزوجة  لسان  عىل  ورد  فيام  ليس  ذلك«  عىل  وأنت  »روحي  هلا:  الزوج 
رصيح أو كناية من كنايات الطالق، وكل ما جاء عىل لساهنا إبراء جمرد من طلب 
ألفاظ  من  بلفظ  تلفظ  عىل  يدل  ما  أيضا  فيها  ليس  الزوج  إجابة  أن  كام  الطالق، 
وتكون  يشء،  هبا  يقع  ال  الغية  الصيغة  هذه  فتكون  الكناية  أو  الرصيح  الطالق 

الزوجية قائمة بني الزوجني. وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 390 سجل: 94 بتاريخ: 10/ 10/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.



- 215 -

����خ ��خ��ق �ا �ق و�ح���مخ �ل���م��س�����ق����ح��ق�ا  ا
ق

� ىق ط�لا
�م ��خ ��س�لا ح��ل�م ال�أ

املبـــــادئ
1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته املنفردة.

2- الولد يكون مسلام تبعا ألبيه املسلم.
3- لألم الكتابية حق حضانة الصغري املس�لم، ويبقى الولد يف حضانتها سواء أكان 
ذكرا أو أنثى حتى يعقل األديان، أي س�بع س�نني إال إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها 

فإنه ينزع منها.
4- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا 
ويدخ�ل هب�ا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها أو يت�وىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا وتعود لألول بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.
الســـــؤال

طلبت جريدة الطلبة العرب باالحتاد االشرتاكي العريب بكتاهبا رقم 236 
املؤرخ 15/ 5/ 1965 اإلفادة عن طلب السيد/ م. ف. م. املتضمن أنه بتاريخ 
13/ 12/ 1962 تزوج من فتاة مسيحية -بروتستانت- وأنجب منها ولدا يدعى 
احلياة مع زوجته غري جمدية  أن  أمحد حيمل اجلنسية املرصية -مرصي-، وملا وجد 
به  الطفل فسوف يعامل حسب الرشيعة اإلسالمية. واملطلوب  قرر طالقها، وأما 
بيان حكم الترشيع اإلسالمي املرصي بالنسبة لطالق املسيحيات وحضانة الطفل.

اجلواب
حق  من  أنه  عىل  املرصي  الترشيع  يف  به  املعمول  احلنفية  مذهب  يف  نص 
الزوج املسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية -مسيحية أو هيودية- 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1965  /5  /23 بتاريخ:   96 سجل:   935 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطالق شفويا أو كتابة أو يوثقه عند املختصني، فإذا 
نص  أو  بطلقتني  مسبوقا  أو  مال  عىل  أو  بالزوجة  الدخول  قبل  الطالق  هذا  كان 
عىل كونه بائنا يف القانون رقم 25 لسنة 1929 كان الطالق بائنا، ويف هذه احلالة 
ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إىل عصمته بدون إرادهتا، بل ال بد من العقد 
عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما مل يكن الطالق مكمال للثالث، فإن 
كان مكمال للثالث فال حتل للزوج إال بعد الزواج من زوج آخر، وفيام عدا ذلك 
يكون الطالق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إىل عصمته بدون رضاها 
ما دامت يف العدة من ذلك الطالق، فإذا انقضت العدة صار الطالق بائنا وأخذ 
بينهام  وكان  الزوجني  بني  الفرقة  وقعت  وإذا  بيانه،  السابق  البائن  الطالق  حكم 
أوالد صغار كان لألم حق حضانتهم إىل أن يبلغوا حد االستغناء عن خدمة النساء 
متى كانت مستوفية للرشوط الواجبة يف احلاضنة: بأن تكون عاقلة أمينة عىل الطفل 
قادرة عىل تربيته، وأال تكون متزوجة بغري ذي رحم حمرم من الصغري، وأال تعيش 

بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له.

هذا وال يشرتط يف احلاضنة أن تكون مسلمة إذا كان املحضون مسلام كام يف 
حادثتنا هذه؛ ألن الولد مسلم تبعا ألبيه املسلم، فلألم الكتابية حق حضانة الصغري 
املسلم؛ ألن الشفقة الطبيعية ال ختتلف باإلسالم وغريه، ويبقى الولد يف حضانتها 
سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل األديان، وقدرت السن التي يعقل فيها الصغري 
أو  إىل معبدها  بأن تصحبه  بدينها  يتأثر  أن  إذا خيف عليه  إال  األديان بسبع سنني 
تسقيه اخلمر أو تغذيه بلحم اخلنزير فإنه ينزع منها يف هذه األحوال ولو مل يبلغ سن 
السابعة ويضم إىل حاضنة أخرى مسلمة إن وجدت، وإال ضم إىل أبيه أو غريه من 

العصبات املسلمني الذين تتوافر فيهم رشوط الضم.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام ورد بالسؤال.
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د  �خ�ع�د
�ل���م����ق��ق��خ ق ا

� �ل��ط�لا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة.
2- إذا ثبتت الرجعة باللفظ أو بالقرائن مع وجود إرادهتا فتكون صحيحة ومعتربة 

رشعا.

الســـــؤال
طلب السيد وكيل وزارة العدل بكتابه رقم 572 املؤرخ 16/ 12/ 1965 
يف  املتحدة  العربية  اجلمهورية  قنصلية  من  اخلارجية  وزارة  إىل  املرسلة  بمرفقاته 
رعايا  من  ح.  ت.  م.  من  ب.  س.  السيدة  طالق  يف  الرأي  طلب  بشأن  نيويورك 

اجلمهورية العربية املتحدة يف أمريكا.

اجلواب
السيدة س. ح. ب.  ر. طلق زوجته  أن م. ت. ح.  األوراق  تبني من  قد 
بأمريكا  فرانسسكو  بسان  املتحدة  العربية  اجلمهورية  لقنصلية  العام  القنصل  أمام 
بإشهاد رقم 1 سنة 1964 يف 24 أغسطس سنة 1964 بقوله: »قد وقعت الطالق 
ثالثة جمردا عىل زوجتي س. ح. ب. بعد الدخول هبا«. وقرر املشهد املذكور أنه 
أن  اإلشهاد كام هو ظاهر رصحية يف  املرة، وعبارات  قبل هذه  يسبق هلام طالق  مل 
الطالق كان بعد الدخول وكان جمردا -أي ليس عىل مال- ومل يسبق بطالق آخر، 
وتنص املادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام األحوال الشخصية 
الذي جيري عليه القضاء واإلفتاء باجلمهورية العربية املتحدة وهو من القوانني التي 
تطبق عىل رعايا اجلمهورية املقيمني خارج البالد -فيام أرى- تنص عىل أن الطالق 
* فتوى رقم: 990 سجل: 96 بتاريخ: 5/ 1/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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املقرتن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة كام تنص املادة اخلامسة منه عىل أن: 
»كل طالق يقع رجعيا إال: املكمل للثالث، والطالق قبل الدخول، والطالق عىل 
لسنة 1929،  رقم 25  والقانون  القانون«.  بائنا يف هذا  كونه  وما نص عىل  مال، 
وبتطبيق أحكام هاتني املادتني عىل احلادثة موضوع البحث مع مالحظة أن الطالق 
فيها ليس مما نص عىل كونه بائنا يف القانونني املذكورين يتبني أن الطالق فيها تقع 
به طلقة واحدة رجعية، ويكون من حق املطلق رشعا مراجعة مطلقته إىل عصمته 
بالقول وبالفعل ما دامت يف العدة من هذا الطالق، وبالرجوع إىل صورة اخلطاب 
املرسل من املطلق إىل مطلقته واملؤرخ 14/ 10/ 1964 بشأن مراجعتها وإعادهتا 
به  اثنني ومخسني يوما، وجاء  تاريخ الطالق بنحو  أنه كتب بعد  يتبني  إىل عصمته 
من ألفاظ الرجعة ما يصلح هلا وتدل القرائن عىل إرادة الرجعة فيها فتكون رجعة 
صحيحة رشعا، وبمقتضاها تصبح املطلقة املذكورة زوجة رشعا ملطلقها املذكور 
القنصلية  به  الرجعة، وال حجة فيام تتمسك  تاريخ  بينهام من  الزواج قائام  ويكون 
املرصية العامة بسان فرانسسكو من وصف الطالق بالبينونة الكربى؛ ألنه وصف 
ملا أوضحناه،  اللفظ؛ طبقا  يدل عليه  الذي  يغري من واقع األمر  له وال  ال أساس 
وليس يف إشهاد الطالق ما يدل عىل وصف الطالق بالبينونة الكربى، وإذا كانت 
القنصلية قد دونت يف الدفاتر املعدة لذلك عبارات خاصة بوصف الطالق فيمكن 
تصحيحها بالطريق الذي تصحح به إشهادات الطالق الصادرة من املأذون حني 

خيطئ يف وصف الطالق.

J
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ال يق�ع الط�الق املعلق بوجود املعلق علي�ه إذا كان يقصد محل زوجته عىل فعل 
يشء أو ترك�ه ومل يك�ن يقصد الط�الق؛ وذلك عمال بقان�ون املحاكم الرشعية رقم 

25 لسنة 1929.
2- إذا قصد احلالف الطالق باليمني املعلق وقعت به طلقة واحدة رجعية.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 367 سنة 1963 أن رجال أساء معاملة زوجته، 
فأرادت أن خترج من منزله إىل منزل والدها، فقال هلا: »إذا خرجت فأنت طالق«. 

وخرجت، ولكن زوجها مل يوثق اليمني أمام املأذون.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كانت تعترب هذه الزوجة طالقة أو ال.

اجلواب
فأنت  خرجت  »إذا  لزوجته:  احلالف  قول  وهي  بالسؤال  الواردة  اليمني 
طالق«. من قبيل الطالق املعلق، والطالق املعلق ال يقع به الطالق إال إذا قصد به 
احلالف الطالق عند حصول املعلق عليه، أما إذا كان غرض املتكلم به التخويف 
أو احلمل عىل فعل يشء أو تركه فقط ومل يقصد به الطالق كان يف معنى اليمني يف 
الطالق، وال يقع به يشء، وذلك كله مرجعه إىل نية احلالف وقصده، فإذا مل يقصد 
الطالق  به  قصد  وإذا  خرجت،  وإن  طالق  به  يقع  فال  الطالق  املذكورة  باليمني 
بعد  املنزل  من  عليه وهو خروجها  املعلق  لوقوع  واحدة رجعية؛  به طلقة  وقعت 

احللف، وذلك تطبيقا للقانون رقم 25 لسنة 1929.
* فتوى رقم: 6 سجل: 100 بتاريخ: 11/ 6/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.



- 220 -

هذا وإذا كان احلالف قد قصد باليمني املذكورة الطالق فال يمنع من وقوعه 
عدم توثيقه؛ ألنه ال يشرتط يف وقوع الطالق -أيا كان نوعه- أن يكون موثقا أمام 

املأذون. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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رع�ا  �ق���م��ق�خ ���ش
�ل���م���م����ح���خ و و�خ�ا

ق �ل�عخ
� �ل��ط�لا  �خ�ا

�ل�����ل�خ ا
املبـــــادئ

1- احللف بالطالق من صيغ اليمني بالطالق وهو لغو ال يقع به يشء، س�واء وقع 
املحلوف عليه أم ال.

2- احللف باملصحف أو عليه أو بالقرآن يمني عرفا، ومن ثم اعترب يمينا رشعا.
3- ال�رب يف اليم�ني واج�ب، إال إذا كان ع�ىل معصي�ة فيج�ب ع�ىل احلالف احلنث 

والكفارة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ج. ع. ع. ح. من ناحية قرص الباسل 
مركز أطسا حمافظة الفيوم واملقيد برقم 326 سنة 1963 املتضمن أنه حلف بقوله: 
»عيّل الطالق بالثالثة ال أزوج ابنتي ألي أحد من عائلتي«، ثم حلف عىل املصحف 

الرشيف تأكيدا حللفه بالطالق السابق ذكره.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام صدر منه من حلفه بالطالق وعىل 
املصحف الرشيف.

اجلواب
قول احلالف: »عيّل الطالق بالثالثة«. من صيغ اليمني بالطالق، واليمني 
بالطالق الغ ال يقع به يشء طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929، وعىل ذلك فال يقع 
باليمني املذكورة طالق سواء وقع املحلوف عليه أو مل يقع، وأما حلفه عىل املصحف 
احللف  اعترب  ثم  ومن  وباملصحف،  بالقرآن  باحللف  العرف  جرى  فقد  الرشيف 

* فتوى رقم: 17 سجل: 100 بتاريخ: 1/ 7/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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بذلك يمينا رشعا، والرب يف اليمني واجب إال أن يكون احللف عىل معصية فحينئذ 
جيب عىل احلالف أن حينث يف يمينه ويكفر عنها؛ لقوله عليه الصالة والسالم: »من 
حلف عىل يمني ورأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن يمينه«، 
والكفارة هي إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم، فإن مل يقدر عىل اإلطعام وال عىل 
الكسوة صام ثالثة أيام متتابعات، واإلطعام يكون بإطعام العرشة املساكني مرتني 
يعطى  بأن  القيمة  احلنفية  عند  وجيزئ  مشبعني،  وعشاء  غذاء  ويعيشهم  يغدهيم 
كل مسكني من النقود ما يكفي لطعامه مرتني عىل الوجه املذكور. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال.

J



- 223 -

�ع��ق�ا ق ر�ح��خ
� �ل��ط�لا ع �خ�� ا

ىق �ق����ق
���خ �ل���ل��خ ر ا ���ا �ل����خ ا

املبـــــادئ
1- »حترم�ي عيّل زي أم�ي وأختي« من كنايات الظهار جرى العرف باس�تعامهلا يف 
إنش�اء الطالق خصوصا عىل ألس�نة العام�ة الذين ال يعرفون الظه�ار الرشعي تقع 

طلقة واحدة.
2- يف الطالق الرجعي للزوج مراجعة زوجته احلامل طاملا مل تضع محلها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ م. ع. م. املقيد برقم 459 سنة 1963 
املتضمن أنه عىل إثر خالف بينه وبني زوجته أدى إىل غضبه غضبا شديدا قال هلا: 
اليمني ومل تضع محلها لآلن.  »حترمي عيّل زي أمي وأختي«. وكانت حامال وقت 

وطلب السائل اإلفادة عن حكم هذا اليمني.

اجلواب
أمي  زي  عيّل  »حترمي  لزوجته:  قوله  وهي  بالسؤال  الواردة  الصيغة  إن 
وأختي«. كناية من كنايات الظهار قصد هبا الطالق لترصحيه باحلرمة، وقد جرى 
الذين  العامة  ألسنة  الطالق خصوصا عىل  إنشاء  العبارة يف  باستعامل هذه  العرف 
ال يعرفون الظهار الرشعي وال يدرون شيئا من أحكامه وألفاظه، فيقع هبا طلقة 
واحدة رجعية، وله مراجعتها حيث ال تزال يف العدة؛ ألن اليمني صدر منه وهي 

حامل ومل تضع محلها بعد.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ذكر به.

* فتوى رقم: 22 سجل: 100 بتاريخ: 6/ 7/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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��� واح�د ح�د و�خ����خ ������ وا ىق م��خ
�ا ��خ ��طخ د �ل����خ ق �م��ق�ع�د

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الطالق املقرتن بعدد ال يقع إال واحدة.
2- لفظ »أنت خالصة« من كنايات الطالق ال يقع هبا طالق إال بالنية.

3- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا 
ويدخ�ل هب�ا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها أو يت�وىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا وتعود لألول بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 466 سنة 1963 املتضمن أن رجال حدثت 
منازعة بينه وبني زوجته، فقالت له: »طلقني«. فقال هلا: »أنت خالصة أنت خالصة 

أنت خالصة«. ويف نفس واحد.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا احللف هل يعترب طالقا واحدا، 
أم يعترب ثالث طلقات حترم عليه زوجته بعدها؟

اجلواب
إذا قال الزوج لزوجته: »أنت طالق«، أو: »أنت خالصة« قاصدا هبا الطالق 
وكرر هذا القول ثالث مرات يف جملس واحد أو متتابعا يف النطق فإن هذا القول 
من الطالق املكرر الذي مل يرد له حكم يف القانون رقم 25 لسنة 1929 من حيث 
عدد الطلقات التي تقع يف حالة التكرار، ومن ثم يبقى احلكم فيه من هذه الناحية 
عىل حكم مذهب أيب حنيفة الذي كان معموال به قبل صدور هذا القانون، وهذا 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1963  /7  /17 بتاريخ:   100 سجل:   27 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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احلكم يقيض بأنه يقع يف هذه احلالة ثالث طلقات وأنه إذا قال: قصدت بالعبارتني 
الثانية والثالثة التأكيد يصدق ديانة ال قضاء، أما من حيث وصف الطالق الواقع يف 
هذه احلالة: »أنت خالصة أنت خالصة أنت خالصة« فإنه خيضع فيه حلكم القانون 
الطالق  املذكور؛ لشمول حكمه هذه احلالة، ولفظ: »أنت خالصة«. من كنايات 
ال يقع هبا طالق إال بالنية، وكان مقتىض ذلك أن يرجع فيه إىل نية الزوج احلالف، 
ولكن الظاهر من السؤال أنه قصد الطالق؛ إذ هو يسأل عن عدد الطلقات التي 

تقع، وهل هي واحدة أو ثالث؟ وهذا فرع نية الطالق.

وبناء عىل ما ذكر يقع بقول الزوج لزوجته يف حادثتنا: »أنت خالصة أنت 
خالصة أنت خالصة« ثالث طلقات: األوىل والثانية رجعيتان، وتبني بالثالثة بينونة 
كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا ويدخل هبا دخوال 
حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، مع مالحظة ما أرشنا 
إليه من أنه إذا قال: قصدت باليمني الثاين والثالث التأكيد ال التأسيس يصدق ديانة 

ال قضاء. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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ر �خ�� را
��ق ىق ال�أ

 ��خ
أ
��ط�ا ء �حخ ع�ا د ق وا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- م�ا دون بإش�هاد الطالق ه�و املعتد به قضاء ويكون حجة ع�ىل املطلق وال حيل 
للزوج أن يعيد زوجته إىل عصمته حتى تنكح زوجا غريه.

الســـــؤال
املتضمن أن رجال طلق  برقم 629 سنة 1964  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
الطالق مسبوق بطلقتني غري مقيدتني، وملا  به أن هذا  بإشهاد رسمي جاء  زوجته 
عاد إىل ذاكرته وعاد إىل صوابه تبني له أن هذا الطالق مل يكن مسبوقا بيشء إطالقا 

ال بطلقة وال بطلقتني.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان هذا الطالق الذي ذكر يف إشهاد الطالق 
يعترب مكمال  أو  والواقع،  احلقيقة  هو  كام  واحدا  طالقا  يعترب  بطلقتني  مسبوق  أنه 
للثالث كام جاء باإلشهاد، وهل يصدق ديانة فيام يدعيه من أن هذا الطالق مل يكن 

مسبوقا بطالق أصال؟

اجلواب
خمتص  موظف  بمعرفة  تصدر  التي  الرسمية  األوراق  من  الطالق  إشهاد 
بمقتىض القانون بإصدارها بعد أن يسمع من أرباب الشأن ما يريدون إثباته أمام 
شهود اإلشهاد فال جيوز الطعن عليه إال بادعاء التزوير أمام املحكمة املختصة وهو 
جاء  ما  بتغيري  يقيض  خيالفه  هنائي  حكم  يصدر  أن  إىل  به  تدون  فيام  رسمية  حجة 
به، هذا وادعاء املقر أنه أخطأ يف إقراره ال يصدق رشعا فيه ديانة وال قضاء؛ ألن 

* فتوى رقم: 220 سجل: 100 بتاريخ: 18/ 10/ 1964 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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يف  اخلطأ  ادعى  ثم  غريه  أو  طالقا  أقر شخص بيشء  إذا  أنه  فقها  عليه  املنصوص 
إقراره مل يقبل منه ومل يستثِن الفقهاء من ذلك إال حالة واحدة وهي ما إذا أقر بوقوع 
الطالق بناء عىل فتوى املفتي ثم تبني عدم الوقوع فإنه ال يقع ديانة، جاء يف األشباه 
والنظائر يف باب اإلقرار: »إذا أقر بيشء ثم ادعى اخلطأ مل يقبل كام يف اخلانية إال إذا 
أقر بالطالق بناء عىل ما أفتى به املفتي ثم تبني عدم الوقوع فإنه ال يقع كام يف جامع 

الفصولني والقنية«.

يف  كام  يقبل  مل  اخلطأ  ادعى  ثم  بيشء  أقر  »وإذا  احلامدية:  تنقيح  يف  وجاء 
اخلانية إال إذا أقر بالطالق بناء عىل ما أفتى به املفتي ثم تبني عدم الوقوع فإنه ال يقع 
كام يف جامع الفصولني والقنية -أشباه- من كتاب اإلقرار، يعني ال يقع ديانة، وبه 

رصح يف القنية. منح«.

وعىل ذلك فتكون املطلقة املذكورة قد بانت من زوجها بينونة كربى ال حتل 
ملطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا رشعا ويدخل هبا الزوج الثاين 
دخوال حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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�ق �ش ط���ل��ق�ا ر ور��ق��ق ��خ�ش�لا ا ىق �خ�اأ�م�د
��خ �خ �ل���ل��ق�ا ق واأدخ

� ط�لا
املبـــــادئ

1- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا 
ويدخ�ل هب�ا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها أو يت�وىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا وتعود لألول بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.
2- الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال طلقة واحدة أخذا من آراء بعض 

الفقهاء.

الســـــؤال
سنة   131 برقم  املقيد  ج.  ع.  ح.  السيد/  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
أنه طلق زوجته خارج املحكمة ثم أذن للقايض يف إصدار ورقة  1965 املتضمن 
بطالق ثالث للزوجة، وملا كان له منها أوالد صغار فقد ندم عىل طالقها ويرغب يف 

إعادهتا إىل عصمته.

وطلب بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
أمام  أقرَّ  وأنه  املحكمة،  السائل طلق زوجته خارج  أن  السؤال  ظاهر من 
القايض بأنه طلق زوجته ثالثا، وطلب منه إصدار ورقة رسمية هبذا الطالق الثالث، 
وقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعني واألئمة من بعدهم إىل أن من 
طلق زوجته ثالثا مكملة واحدة كأن يقول هلا: »أنت طالق ثالثا«. أو بتكرار لفظ 
الطالق كأن يقول هلا: »أنت طالق أنت طالق أنت طالق«. تطلق زوجته ثالثا وحترم 

* فتوى رقم: 271 سجل: 100 بتاريخ: 20/ 3/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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عليه وتبني منه بينونة كربى وال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه ويدخل هبا 
هذا الزوج دخوال حقيقيا، ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوىف عنها وتنقيض منه عدهتا 
رشعا، وما جاء يف حادثة السؤال يعترب من هذا القبيل وينطبق عليه هذا احلكم وإن 
كان السائل مل يذكر العبارة التي صدرت منه إال أنه وصف الطالق الذي صدر منه 
بأنه طالق ثالث وأن القايض أصدر ورقة بذلك بناء عىل إخباره وطلبه، هذا وما 
نص عليه القانون رقم 25 لسنة 1929 اخلاص ببعض أحكام األحوال الشخصية 
يف املادة الثالثة منه من أن الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال طلقة واحدة 
أخذا من آراء بعض الفقهاء ال يغري ما يف هذه احلالة؛ ألنه قانون خاص باجلمهورية 
العربية املتحدة، والسائل ليس من رعايا اجلمهورية العربية املتحدة. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال.
J
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ق
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق � ع��لى ال�أ ال�أ�ل�ا
املبـــــادئ

1- اإلك�راه ع�ىل اإلق�رار بالط�الق إذا كان مس�توفيا لرشوطه الرشعي�ة كان ذلك 
اإلقرار غري صحيح ال يرتتب عليه أثره.

2- م�ن أك�ره عىل الط�الق أو اإلقرار به بملج�ئ كان طالقه وإق�راره غري صحيح 
رشعا وال يرتتب عليه أي أثر.

3- من أقر بالطالق كاذبا وقع طالقه قضاء ال ديانة.
4- جم�رد الضغ�ط م�ن األقارب ع�ىل املطلق أو املق�ر بالطالق غري مان�ع من وقوع 

الطالق وصحة اإلقرار.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقدم من السيدة/ س. م. ق املقيد برقم 271 سنة 1965 
أنه كتبت ورقة بتاريخ 8 يونيه سنة 1963 وقد وقع عليها من زوجها ف. م. ع، 
وقد جاء هبا: »أقرر وأعرتف أنا ف. م. ع. بأين قد طلقت زوجتي السيدة س. م. 
ق. طالقا ثالثا ال رجوع فيه، كام أقرر أن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتني وقد أذنت 
فيه  التوقيع  إقرارا آخر صدق عىل  ثم كتب  الشاهدين«.  يشهد عيل واهلل خري  ملن 
بتاريخ 20/ 4/ 1965 جاء فيه: »أقرر وأعرتف أنا ف. م. ع. بأنني حتت ضغط 
الذي كتبه عمي وقد وقعت عليه  بأن اإلقرار  وإكراه من عائلتي وزوجتي األوىل 
والذي يتضمن أين طلقت زوجتي س. م. ق. طالقا ثالثة، وهذا اإلقرار كتب يف 8 
يونيه سنة 1963 أقر وأعرتف بأنه مل يصدر مني بنية الطالق، وأنني منذ زواجنا وأنا 
أعارشها معارشة األزواج ومل حيدث أين رميت عليها يمني طالق قبل ذلك التاريخ 

* فتوى رقم: 284 سجل: 100 بتاريخ: 29/ 4/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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أو بعده، ومل يصدر مني لفظ الطالق ال أمامها وال أمام أية جهة رسمية، وقد حترر 
هذا اإلقرار مني بذلك«.

وطلبت السائلة بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
نص يف مذهب احلنفية عىل أن من أكره عىل اإلقرار بالطالق وكان اإلكراه 
مستوفيا لرشوطه الرشعية كان ذلك اإلقرار غري صحيح ال يرتتب عليه أثره، جاء 
يف اخلانية: »ولو أكره عىل أن يقر بالطالق فأقر ال يقع«. ومثل ذلك يف الدر املختار 
وجممع األهنر وغريمها، كام نص عىل أن من أقر بالطالق كاذبا وقع طالقه قضاء ال 
ديانة، جاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية: »سئل يف رجل سئل عن زوجته فقال: أنا 
طلقتها وعديت عنها، واحلال أنه مل يطلقها بل أخرب كاذبا، فام احلكم؟ وأجاب: ال 
يصدق قضاء ويدين فيام بينه وبني اهلل تعاىل«. ويف البحر: »اإلقرار بالطالق كاذبا 
يقع قضاء ال ديانة«. وبمثله أفتى الشيخ إسامعيل والعالمة خري الرميل، وعىل ذلك 
فإذا كان اإلقرار املشار إليه يف السؤال قد صدر من السائل وهو مكره عليه إكراها 
ملجئا ممن يقدر عليه فال يكون ذلك اإلقرار صحيحا وال تطلق به الزوجة، أما إذا 
كان اإلكراه جمرد ضغط من أقاربه فإن إقراره يكون صحيحا ويقع به الطالق املبني 
باإلقرار املذكور، وظاهر من السؤال أن الزوج أقر بالطالق كاذبا إذ إنه مل يقرر أن 
إقراره صدر منه بنية الطالق، وأنه مل يسبق منه طالق أصال قبل إقراره فيطبق عليه 
حكم اإلقرار بالطالق كذبا وهو وقوع الطالق قضاء وعدم وقوعه ديانة فيحل له 
ديانة أن يعارش زوجته ما دام أنه مل يصل األمر إىل القضاء. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عام جاء بالسؤال.
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�ل��ق����حر�ق�م ��طخ ا  �خ���ل��خ
ق

� �ل��ط�لا ا
املبـــــادئ

1- كنايات الظهار إذا قصد هبا الطالق يقع؛ الشتامهلا عىل لفظ التحريم.
2- يف الط�الق الرجعي لل�زوج مراجعة زوجته ما دامت يف العدة أو أن يعيدها إىل 

عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة.
3- إذا مل تراجع املطلقة رجعيا أثناء العدة حتى انقضت فال حتل هذه املطلقة ملطلقها 

إال بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
قال  رجال  أن  املتضمن   1965 سنة   273 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
لزوجته عىل إثر نزاع بينهام: »حترمي عيّل زي أمي وأختي«. ثم راجعها، ثم حدث 
نزاع بينهام فقال هلا: »تكوين حرام عيّل زي أمي وأختي إىل يوم القيامة«. ومن ضمن 

اليمني: »ما أنت شايلة األذرة وما أنا إال متجوز«.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
وأختي«،  أمي  زي  عيّل  »حترمي  األوىل:  املرة  يف  لزوجته  الرجل  قول  إن 
إلخ«  القيامة...  يوم  إىل  وأختي  أمي  زي  حرام  »تكوين  الثانية:  املرة  يف  هلا  وقوله 
من كنايات الظهار وقد تعورف احللف هبا يف الطالق وهي صاحلة لذلك ويقع هبا 
الطالق؛ الشتامهلا عىل لفظ التحريم، ومن ثم يقع بكل صيغة منهام طلقة واحدة 
رجعية، وبام أن السائل راجع زوجته بعد وقوع اليمني األول وحلف عليها اليمني 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1965  /5  /5 بتاريخ:   100 سجل:   290 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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الثاين فيقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعة زوجته ما دامت يف العدة أو أن يعيدها 
إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة، 
وال يبقى للزوج عليها إال طلقة واحدة تبني بعدها منه بينونة كربى. وهذا إذا كان 
احلال كام ذكر ومل يسبق من الزوج أيامن عىل زوجته غري ما ذكر. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق ىق ال�أ
 ��خ

أ
�ل�حخ��ط�ا ء ا ع�ا د ا

املبـــــادئ
1- إذا أقرَّ شخص بيشء طالقا أو غريه ثم ادعى اخلطأ يف إقراره مل يقبل منه.

2 - إش�هاد الط�الق من األوراق الرس�مية ال جيوز الطعن علي�ه إال بادعاء التزوير 
أمام املحكمة املختصة.

3 - إش�هاد الط�الق حجة رس�مية فيام ت�دون ب�ه إىل أن يصدر حك�م هنائي خيالفه 
ويقيض بتغيري ما جاء به.

4 - ادعاء املطلق أنه أخطأ يف إقراره فيام جاء يف إش�هاد الطالق ال يصدق فيه ديانة 
وال قضاء.

5 - إذا أق�ر الرج�ل بطالق ثم ادع�ى اخلطأ يف إقراره مل يقبل من�ه إال إذا أقر بوقوع 
الطالق بناء عىل فتوى ثم تبني عدم الوقوع فإنه ال يقع ديانة.

الســـــؤال
طلق  رجال  أن  املتضمن  سنة 1965  برقم 336  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
زوجته طلقتني: أوالمها يف 24/ 11/ 1960، وثانيتهام يف 24/ 10/ 1964، وأنه 
كان حني صدور هاتني الطلقتني يف حالة من الغضب الشديد املستحكم، وبتاريخ 23 
من يناير سنة 1965 طلق زوجته املذكورة بإشهاد رسمي، وقرر يف إشهاد الطالق 
املذكور أنه الطالق الثالث لسبقه بطلقتني غري موثقتني ظنا منه أن اليمينني السابقني 
عىل اإلشهاد واقعان، وبعد حترير اإلشهاد بالصفة املذكورة أفهم الزوج أن ما تدون 
بإشهاد املأذون عن وصف الطالق ال عربة به ألنه غري متفق مع الواقع وال مع الرشع، 

ولذا فال يقع إال طالق واحد هو الصادر يف 23 يناير سنة 1965.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1965  /6  /7 بتاريخ:   100 سجل:   303 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وصف  عن  باإلشهاد  تدون  فيام  الرشع  حكم  عن  اإلفادة  السائل  وطلب 
الطالق بأنه الثالث، وهل حيل له مراجعة زوجته، أو أهنا قد بانت منه بينونة كربى.

اجلواب
نص يف مذهب أيب حنيفة عىل أنه إذا أقرَّ شخص بيشء طالقا أو غريه ثم 
ادعى اخلطأ يف إقراره مل يقبل منه، ومل يستثِن الفقهاء من ذلك إال حالة واحدة وهي 
ما إذا أقر بوقوع الطالق بناء عىل فتوى املفتي ثم تبني عدم الوقوع فإنه ال يقع ديانة، 
جاء يف األشباه والنظائر يف باب اإلقرار: »إذا أقر بيشء ثم ادعى اخلطأ مل يقبل كام 
يف اخلانية إال إذا أقر بالطالق بناء عىل ما أفتى به املفتي، ثم تبني عدم الوقوع فإنه 
ال يقع كام يف جامع الفصولني والقنية«. وجاء يف تنقيح احلامدية: »وإذا أقر بيشء 
ثم ادعى اخلطأ مل يقبل كام يف اخلانية إال إذا أقر بالطالق بناء عىل ما أفتى به املفتي 
ثم تبني عدم الوقوع فإنه ال يقع كام يف جامع الفصولني والقنية«. أشباه من كتاب 
القنية. منح، وجاء يف األشباه والنظائر  اإلقرار. يعني ال يقع ديانة، وبه رصح يف 
البني خطؤه«. ولو أقر بطالق  بالظن  القاعدة السابعة عرشة: »ال عربة  يف مسائل 
زوجته ظانا الوقوع بإفتاء املفتي ثم تبني عدمه مل يقع ديانة وال قضاء كام يف القنية، 
وبام أن حادثة السؤال تندرج حتت النصوص املذكورة فال يصدق احلالف يف ادعائه 
أن إقراره بالطالق أمام املأذون كان مبنيا عىل ظن تبني خطؤه، وهذا يف القضاء وإن 
كان يصدق يف الديانة بينه وبني اهلل، وبام أن وثيقة الطالق ورقة رسمية فيام دون 
هبا بخصوص الطالق وهي مطابقة يف الواقع ملا أقر به احلالف أمام املأذون إذ إنه 
قرر ذلك يف طلبه، وعىل ذلك فتكون املطلقة املذكورة قد بانت من زوجها بينونة 
كربى ال حتل ملطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا رشعا، ويدخل 
هبا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.
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�ش ق �م�ك���ل �ل�����ش�لا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- قول الزوج لزوجته: »أنت مطلقة، وأنت طالق« من قبيل الطالق املنجز بلفظه 

الرصيح فيلحق املرأة بمجرد إيقاعه.
2- كنايات الظهار جرى العرف باستعامهلا يف إنشاء الطالق.

3- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا 
ويدخ�ل هب�ا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها أو يت�وىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا وتعود لألول بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
برقم 350 سنة 1965  املقيد  ع.  م.  زينب  من  املقدم  السؤال  اطلعنا عىل 
املتضمن أن زوج السائلة قال هلا بعد نزاع بينهام: »أنت مطلقة«، ثم راجعها، وقال 
هلا بعد نزاع بينهام: »أنت مطلقة وحمرمة زي أمي وأختي ال حتيل يل بأي حال«، ثم 
راجعها، وبعد مدة حصل نزاع بينهام قال هلا: »عيل الطالق ما أنت قاعدة عىل ذمتي 
وهذا آخر يمني«، ثم حاول مراجعتها فرفضت فقال هلا: »أنت طالق طالق«، وكرر 

ذلك عدة مرات يف أيام متعددة وأنه يريد اآلن مراجعتها.

وطلب بيان احلكم الرشعي يف الطلقات املذكورة، وهل حيل له مراجعتها 
أو ال؟

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1965  /7  /3 بتاريخ:   100 سجل:   310 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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اجلواب
قبيل  من  طالق«.  وأنت  مطلقة،  »أنت  هلا:  بقوله  السائلة  زوج  طالق  إن 
اللفظني  هبذين  فيقع  إيقاعه،  بمجرد  املرأة  فيلحق  الرصيح  بلفظه  املنجز  الطالق 
طلقتان رجعيتان إذا مل يكونا مسبوقني بطالق قبلهام وكانت الزوجة مدخوال هبا، 
من  فهذه  وأختي«.  أمي  زي  عيل  »وحمرمة  الثاين:  الطالق  لفظ  بعد  هلا  قوله  وأما 
كنايات الظهار، وقد جرى العرف باستعامهلا يف إنشاء الطالق؛ ألن لفظة »حمرمة« 
الواردة يف عبارته من كنايات الطالق وأهنا حتتمله خصوصا إذا وردت بعد لفظ 
مكمل  طالق  يقع  وبه  الطالق  هبا  يراد  وإنام  عرفا،  الظهار  هبا  يراد  فال  الطالق 
بينونة كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه  للثالث وتبني منه زوجته 
نكاحا صحيحا ويدخل هبا دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا 
الطالق  ألفاظ  وأما  بإذهنا ورضاها،  جديدين  بعقد ومهر  األول  يتزوجها  ثم  منه 
حمال  تصادف  مل  ألهنا  الطالق؛  من  يشء  هبا  يقع  فال  ذلك  بعد  منه  صدرت  التي 

إليقاعها؛ لعدم قيام الزوجية بينهام. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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�ارع �ل���م���مخ ��طخ ا  �خ���ل��خ
ق

� ��ق ط�لا ��م��ق�عخ
املبـــــادئ

1- صيغة املضارع ال يقع هبا الطالق إال إذا غلب يف احلال.

الســـــؤال
املقيد برقم 373 سنة  اطلعنا عىل الطلب املقدم من املواطن/ م. ع. ص. 
1965 املتضمن أنه عىل إثر نزاع بينه وبني زوجته قال: »إين ال أكون زوجها وال 

هي تكون زوجتي«. ناويا بذلك الطالق.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
جاء بالصفحة 34 من اجلزء األول من تنقيح الفتاوى احلامدية: »وطلب 
املضارع ال يقع به الطالق إال إذا غلب يف احلال، سئل يف رجل له زوجة موافقة ألمها 
مطيعة هلا وكل منهام يف مسكن عىل حدة، فقال لزوجته: ما دمت مع أمك تكوين 
طالقة، فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة، ولفظ تكوين مغلب يف احلال ونيته يف 
املعية املذكورة ما ذكر من املوافقة واإلطاعة هلا، فام احلكم؟ اجلواب: صيغة املضارع 
ال يقع هبا الطالق إال إذا غلب يف احلال كام رصح به الكامل بن اهلامم، وحيث تركت 
ذلك املدة املذكورة فإذا عادت ملوافقتها وإطاعتها ال يقع عليه الطالق؛ ألن كلمة 

»ما دام« غاية ينتهي إليها اليمني هبا كام تقدم عن التنوير ورشحه«. اه�.

إذا غلب  املضارع  الطالق بصيغة  يقع  منه: »مطلب  وجاء يف صفحة 42 
استعامله يف احلال، سئل يف رجل قال لزوجته: تكوين طالقة ثالثا. بصيغة املضارع 
* فتوى رقم: 322 سجل: 100 بتاريخ: 25/ 7/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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وغلب استعامله يف احلال عرفا فهل يقع عليه الطالق؟ اجلواب: نعم، كام أفتى به 
اخلري الرميل«.

بينهام: »إين ال  السؤال حني اخلالف  السائل لزوجته يف حادثة  هذا وقول 
أكون زوجها وال هي زوجتي«. ناويا به الطالق من قبيل املضارع الذي مل يغلب 
استعامله  يغلب  ومل  املنجز  الرصيح  الطالق  ألفاظ  من  وليس  احلال  يف  استعامله 
بني  قائمة  تزال  ال  الزوجية  وتكون  طالق  به  يقع  ال  ذلك  عىل  وبناء  الطالق،  يف 

الزوجني. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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خ
�ل���مق���� ىق ا

ق ��خ
� �ل��ط�لا ا

املبـــــادئ
1- يقع الطالق الرصيح سواء أكان يف حالة الطهر أو يف حالة احليض.

2- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا 
ويدخ�ل هب�ا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها أو يت�وىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا وتعود لألول بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
 1965 سنة   419 برقم  املقيد  ع.  م.  ح.  من  املقدم  السؤال  عىل  اطلعنا 
ثم  أخرى،  بعد  مرة  وراجعها  متفرقتني  طلقتني  زوجته  طلق  السائل  أن  املتضمن 
حدث بينهام خالف قال هلا عىل إثره: »أنت طالق«. وتبني أن زوجته كانت حائضا 

أثناء وقوع هذا الطالق.

وطلب بيان ما إذا كان هذا الطالق يقع أو ال، مع أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال إنه ال 
طالق حلائض.

اجلواب
إيقاعه  الزوجة بمجرد  به  املنصوص عليه فقها أن الطالق الرصيح تطلق 
أهله؛  متى كان صادرا من  أو يف حالة احليض  الطهر  أكان وقوعه يف حالة  سواء 
ألن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فال يتقيد بوقت معني، وقد وردت آيات 
الطالق مطلقة غري مقيدة وال يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه، 
وأما ما ورد من النهي عن الطالق يف وقت احليض فقد كان ألمر خارج عن حقيقته 

* فتوى رقم: 328 سجل: 100 بتاريخ: 11/ 8/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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وهو اإلرضار بالزوجة بتطويل العدة عليها غري أن الزوج يكون عاصيا؛ ألن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ملا أنكر عىل ابن عمر الطالق يف زمن احليض، قال ابن عمر: »أرأيت يا رسول 
اهلل لو طلقتها ثالثا؟«، قال: »إًذا عصيت ربك وبانت منك«. وعىل ذلك فإن طالق 
السائل لزوجته بقوله هلا: »أنت طالق«. يف زمن احليض يقع به الطالق ويكون مع 
كانت  متى  كربى  بينونة  زوجته  منه  تبني  وبه  للثالث  مكمال  السابقتني  الطلقتني 
الزوجة مدخوال هبا، فال حتل له حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا ويدخل 
هبا دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه، ثم يتزوجها األول 

بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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ول
�ل�د�حخ ��خ�ل ا

ق ��ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- جت�ب النفق�ة واملهر كامال وحلوق الطالق والعدة باخلل�وة الكاملة والصحيحة 

وإن مل يكن دخوال حقيقيا.
2- تب�ني الزوجة من زوجها بالطالق املكمل للث�الث بينونة كربى فال حتل له بعد 
ذل�ك حت�ى تنكح زوجا غ�ريه نكاح�ا صحيحا رشع�ا ويدخل هبا دخ�وال حقيقيا 

ويطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا.

الســـــؤال
 1965 سنة   425 برقم  املقيد  أ.  إ.  ع.  أ.  من  املقدم  السؤال  عىل  اطلعنا 
املتضمن أن السائل عقد قرانه عىل فتاة بكر ومل يدخل عليها ولكنه اختىل هبا وقال: 

إين استمتعت هبا وأعطتني من جسمها كل متعة ممكنة بدون إيالج كامل.

ثم حدث نزاع بينهام قال هلا عىل إثره: »روحي طالقة يا سمرية روحي طالقة 
يا سمرية روحي طالقة يا سمرية«. يف غيبتها. وقد أخربها هبذا الطالق عن طريق 
أحد أصدقائه، وقال: »لقد حرضت بعد طالقها ملصاحلتي وقالت إن هذه األيامن 

تقع طلقة واحدة«. وعىل ذلك راجعتها بقويل: »رددت زوجتي إىل عصمتي«.

وطلب بيان ما إذا كانت زوجته املذكورة حتل له بعد هذه الطلقات الثالث 
أو ال، وهل الرجعة املذكورة تكفي لو كانت حتل له أو يعقد عليها عقدا جديدا؟

* فتوى رقم: 329 سجل: 100 بتاريخ: 11/ 8/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
جاء  كام  هبا  واستمتاعه  بزوجته  السائل  اختالء  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
بالسؤال يعترب خلوة صحيحة كاملة إن مل يكن دخوال حقيقيا، ويرتتب عليها من 
وحلوق  املهر  وكامل  والنفقة  العدة  وجوب  من  الدخول  عىل  يرتتب  ما  األحكام 
الطالق الثالث هبا، وقد جرت دار اإلفتاء يف هذا العهد عىل أنه يقع بكل لفظ من 
يا سمرية  يا سمرية روحي طالقة  الطالق يف قوله لزوجته: »روحي طالقة  ألفاظ 
بينونة كربى ال  منه زوجته  تبني  منها  وبالثالث  يا سمرية«. طالق،  روحي طالقة 
حتل له حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا ويدخل هبا دخوال حقيقيا ثم يطلقها 
أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه، ثم يتزوجها األول بعقد ومهر جديدين بإذهنا 
ورضاها، ومراجعته هلا بقوله: »رددت زوجتي إىل عصمتي«. ال يكون رجعة؛ ألهنا 
ال تكون إال يف عدة طالق رجعي، وال يصلح هذا القول يف عدة البائن الذي تصري 
به الزوجة أجنبية منه لعدم قيام الزوجية وزوال امللك بالطالق البائن، ويف غري هذا 
العهد كان يفتى يف مثل هذه الصيغة بوقوع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى ال حتل 
له إال بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها؛ لعدم حتقق الدخول واخللوة الصحيحة 
ال تغري وصف الطالق البائن وإن كانت ترتتب عليها بعض أحكام الدخول. ومما 

ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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�ع��ق�ا �م��ق��ق ر�ح��خ
�ل�دخ ق ا

� �ل����ل�م �خ��ط�لا ا
املبـــــادئ

1- يمل�ك ال�زوج بإرادت�ه وبدون رضا الزوج�ة أن يراجع مطلقت�ه رجعيا بالقول 
أو الفع�ل م�ا دامت يف العدة كام يملك عدم مراجعتها حتى يس�قط حقه يف الرجعة 

بانقضاء العدة.
2- إذا طلق املسيحي زوجته املسيحية أمام املحكمة الختالف ملتهام طالقا رجعيا 
طبق�ا مل�ا ذهب إليه احلكم يف وصف الطالق فله أن يراجعها ما دامت يف العدة وإن 
كان املق�رر أن الذمي�ة تب�ني م�ن زوجها  بتطليقه هل�ا وال عدة عليه�ا يف الراجح من 

املذهب.

الســـــؤال
زوجا  أن  املتضمن   1965 سنة   673 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
عىل  وانقىض  رجعيا،  أول  طالقا  ملتهام  الختالف  املسيحية  زوجته  طلق  مسيحيا 
احلكم الصادر من حمكمة األحوال الشخصية بإثبات الطالق أكثر من ثامنية شهور 

وانقضت مواعيد الطعن يف احلكم املذكور وأصبح هنائيا.

وطلب السائل اإلفادة عن اآليت:

1- ما هو الطالق األول الرجعي؟

2- وهل يملك الزوج مراجعة الزوجة؟

3- ومتى يمكن مراجعتها؟

* فتوى رقم: 360 سجل: 100 بتاريخ: 8/ 11/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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إرادة  عىل  أم  منفردا،  الزوج  إرادة  عىل  متوقف  املراجعة  أمر  وهل   -4
الزوجة؟ وهل يملك الزوج الزواج من أخرى فور وقوع الطالق املذكور إذا كان 

ال يرغب يف مراجعة مطلقته؟

اجلواب
عىل  الزوج  من  يصدر  ما  هو  الرجعي  الطالق  أن  فقها  عليه  املنصوص 
زوجته بعد الدخول بلفظ رصيح أو ملحق به من ألفاظ الطالق ومل يكن عىل مال 
وال مكمال للثالث وال منصوصا عىل كونه بائنا ويكون أول طالق بينهام، وأن من 
يراجع  أن  الزوجة  املنفردة وبدون رضا  بإرادته  يملك  طلق زوجته طالقا رجعيا 
مطلقته بالقول أو الفعل ما دامت يف العدة، كام يملك عدم مراجعتها حتى يسقط 
إال  إىل عصمته  إعادهتا  يملك  احلالة ال  العدة، ويف هذه  بانقضاء  الرجعة  حقه يف 
بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها، وإذا طلق الزوج زوجته رجعيا جاز له رشعا 
أن يتزوج من غريها، كام جيوز له أن يتزوج غريها وهي عىل عصمته، وال يمنع من 
الزواج الثاين إال إذا أراد الزواج بأخت مطلقته أو بمن ال حيل له اجلمع بينهام رشعا 
العدة، ويف حادثة  دامت مطلقته يف  ما  الثاين  الزواج  من  يمنع  احلالة  فإنه يف هذه 
السؤال طلق املسيحي زوجته املسيحية رجعيا فيجوز له طبقا ملا ذهب إليه احلكم يف 
وصف الطالق أن يراجع زوجته ما دامت يف العدة بإرادته وحده أو يرتكها بدون 
رجعة حتى تنقيض عدهتا، وإن كان املقرر أن املسيحية تبني من زوجها بطالقه هلا 
وأنه ال عدة عليها يف الراجح من املذهب، ويف مجيع األحوال حيل للمطلق املذكور 
أن يتزوج مرة ثانية بغري مطلقته من تاريخ الطالق عىل الوجه السابق بيانه. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.
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ق
� �ل��ط�لا �ل�مق���م��ق�خ �خ�ا ا

املبـــــادئ
1- اليم�ني بالط�الق لغو ال يقع ب�ه طالق؛ طبقا للامدة الثانية م�ن القانون رقم 25 

لسنة 1929.
2- تب�ني الزوجة من زوجها بالطالق املكمل للث�الث بينونة كربى فال حتل له بعد 
ذل�ك حت�ى تنكح زوجا غ�ريه نكاح�ا صحيحا رشع�ا ويدخل هبا دخ�وال حقيقيا 

ويطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ م. ج. م. ش. املقيد برقم 445 سنة 

1965 والبيانات املتضمنة أنه صدرت منه األيامن اآلتية:

أوال: أنه قال لزوجته: »عيّل الطالق ما أنت داخلة البيت«. وقد دخلته.

ثانيا: أنه قال هلا: »عيّل الطالق هي اآلن ليست مرايت وال أعرفها«. وكان قد 
طلب إىل زوجته أن ال تدخل البيت ودخلته.

وأختي«.  أمي  زي  عيّل  حمرمة  هي  اليوم  من  الطالق  »عيّل  قال:  أنه  ثالثا: 
وكان ذلك عىل إثر منازعة بينه وبني ابن عمها.

رابعا: أنه قال لزوجته: »عيّل الطالق الزم تعييش مع عمتك«. ثم عاد وقال 
هلا: »عيّل الطالق أنت من الليلة لست مرايت وال أعرفك«.

وبينك«.  بيني  انتهى  يشء  وكل  طالق  »أنت  لزوجته:  قال  أنه  خامسا: 
املأذون  املدة ذهب إىل  املنزل 66 يوما ختدم عمتها، وبعد هذه  الزوجة يف  ومكثت 

* فتوى رقم: 373 سجل: 100 بتاريخ: 4/ 12/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ورد له اليمني وعارشها معارشة األزواج وكانت حامال وقت هذا اليمني ووضعت 
محلها ومحلت مرة أخرى، ثم قال هلا يف مارس سنة 1965: »أنت طالق«. كام قرر 
السائل أنه كان ينوي الطالق يف اليمني الثاين والثالث والرابع، كام قرر أن زوجته 
وضعت بعد اليمني األخري بنتا قيدها باسمه وبناء عىل طلبه، وأن معارشته لزوجته 
املذكورة اعتقادا منه أن الزوجية ال تزال قائمة بينهام، وأن زوجته مل تبن منه بينونة 
كربى بناء عىل ما قرره املأذون الذي أفتاه بعدم وقوع الطالق الرابع. وطلب السائل 

بيان احلكم الرشعي يف هذه األيامن.

اجلواب
قول احلالف يف اليمني األوىل: »عيّل الطالق ما أنت داخلة البيت«. وقوله: 
الرابع: »عيّل  اليمني  الفقرة األوىل من  الثالث وقوله يف  اليمني  »عيّل الطالق«. يف 
الطالق الزم تعييش مع عمتك«. من قبيل احللف بالطالق، واحللف بالطالق لغو 
ال يقع به طالق سواء حتقق املحلوف عليه أو ال، وذلك طبقا للقانون رقم 25 لسنة 

.1929

ويقع بقول احلالف يف اليمني الثاين: »هي اآلن ليست مرايت وال أعرفها«. 
قاصدا الطالق طلقة رجعية، كام يقع باليمني الثالثة وهي قوله: »هي من اليوم حمرمة 
عيّل زي أمي وأختي«. قاصدا الطالق طلقة ثانية رجعية، ويقع بالفقرة الثانية من 
اليمني الرابع وهي قوله: »أنت من الليلة لست مرايت وال أعرفك«. قاصدا الطالق 
طلقة مكملة للثالث وتبني هبا الزوجة بينونة كربى ال حتل ملطلقها بعد ذلك حتى 
الثاين دخوال حقيقيا  تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا، ويدخل هبا الزوج 
ويطلقها بعد ذلك أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، أما اليمني اخلامس فال 
يقع به يشء؛ ألنه مل يصادف حمال، وبام أن السائل قرر أن زوجته وضعت محلها بعد 
اليمني الرابع، وأنه عارش زوجته بعد انقضاء العدة بوضع احلمل بناء عىل ما أفتاه 
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ووضعت  أخرى  مرة  منه  ومحلت  الرابع  اليمني  وقوع  لعدم  له  حلها  من  املأذون 
مولودا قيده باسمه بناء عىل طلبه، وطبقا ملا قرره يثبت نسب املولود منه رشعا. ومما 
ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال، وأن مطلقته املذكورة قد بانت منه بينونة كربى 
ال حتل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر عىل الوجه السابق بيانه، وأن املولود يثبت 

نسبه منه رشعا.

J
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ق
� �ل��ط�لا �ل�مق���م��ق�خ �خ�ا ا

املبـــــادئ
1- اليم�ني بالط�الق لغو ال يقع ب�ه طالق؛ طبقا للامدة الثانية م�ن القانون رقم 25 

لسنة 1929.

الســـــؤال
برقم 683 سنة  املقيد  م. س. س.  السيد/  من  املقدم  الطلب  اطلعنا عىل 

1965 املتضمن أنه حلف األيامن اآلتية:

1- قال لزوجته: »عيّل الطالق ال تأخذي مالبسك«. وأخذهتا.

أنه  احللف  بعد  وتبني  بعينها«.  حاجة  آخذ  مل  أين  الطالق  »عيّل  قال:   -2
أخذها.

3- قال: »عيّل الطالق بالثالثة أن زوجتي ال تسمى يل امرأة وال زوجة«.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام صدر منه.

اجلواب
إن قول السائل يف اليمني األول: »عيّل الطالق ال تأخذي مالبسك«. وقوله 
يف اليمني الثاين: »عيّل الطالق أين مل آخذ هذه احلاجة«. هذا القول من قبيل اليمني 
أو مل  املحلوف عليه  به يشء سواء حصل  يقع  بالطالق لغو ال  بالطالق، واليمني 
املذكورين طالق،  باليمينني  يقع  لسنة 1929، فال  للقانون رقم 25  حيصل طبقا 
وأما قوله يف اليمني الثالث: »عيّل الطالق بالثالثة إن زوجتي ال تسمى يل بامرأة 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1966  /1  /1 بتاريخ:   100 سجل:   377 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وال زوجة«. فقد اتفق اإلمام أبو حنيفة وصاحباه عىل أن من قال لزوجته: لست 
يل بامرأة، ولست يل بزوج. مؤكدا باليمني ال يقع به الطالق، وعىل ذلك فال يقع 

باليمني الثالث املذكور طالق أيضا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ال يق�ع الط�الق املعلق بوجود املعلق علي�ه إذا كان يقصد محل زوجته عىل فعل 
يشء أو تركه ومل يكن يقصد الطالق وذلك عمال بقانون املحاكم الرشعية رقم 25 

لسنة 1929.
2- تب�ني الزوجة من زوجها بالطالق املكمل للث�الث بينونة كربى فال حتل له بعد 
ذل�ك حت�ى تنكح زوجا غ�ريه نكاح�ا صحيحا رشع�ا ويدخل هبا دخ�وال حقيقيا 

ويطلقها وتنقيض عدهتا.

الســـــؤال
 1965 سنة   609 برقم  املقيد  إ.  م.  ف.  من  املقدم  السؤال  عىل  اطلعنا 
املتضمن أن السائل قال لزوجته إثر نزاع بينهام: »أنت طالق مني«. ثم قال هلا بعد 
نزاع آخر بينهام: »أنت طالق مني«. ثم قال هلا: »إذا دخلت املنزل تكوين مطلقة«. 

وقال إن زوجته مل تدخل إىل اآلن املنزل املحلوف عليه وإنام هي بمنزل والدها.

وطلب بيان احلكم يف هذه األيامن، وهل الطالق بالصيغة األخرية يقع لو 
دخلت زوجته املنزل أو ال؟ وإذا ترك الزوجان املنزل املحلوف عليه وعاشا يف منزل 

آخر غري املحلوف عليه يقع اليمني املبني يف الصيغة األخرية أو ال؟

اجلواب
مني«.  طالق  »أنت  والثانية:  األوىل  الصيغتني  يف  لزوجته  السائل  قول  إن 
من قبيل الطالق املنجز الذي يلحق املرأة بمجرد التلفظ فيقع هبام طلقتان رجعيتان 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1966  /1  /8 بتاريخ:   100 سجل:   384 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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إذا كانت الزوجة مدخوال هبا ومل يكونا مسبوقني بطالق آخر، وأما قوله بعد ذلك 
هلا: »إذا دخلت املنزل تكوين مطلقة«. فهذه الصيغة من قبيل اليمني املعلق الذي 
ال يقع به الطالق إذا قصد به احلالف احلمل عىل فعل يشء أو تركه، وأما إذا قصد 
السائل  إذا كان  الطالق، وعىل ذلك  به  فيقع  املعلق عليه  الطالق عند حصول  به 
ختويفها  يقصد  بل  املنزل  دخلت  إذا  زوجته  طالق  األخرية  بالصيغة  يقصد  ال 
ومنعها من الدخول فال يقع طالقه بدخوهلا املنزل املحلوف عليه، وإذا كان يقصد 
املنزل املحلوف عليه يقع الطالق  املنزل بعد دخوهلا  هبا طالق زوجته إذا دخلت 
وتبني  للثالث،  مكمال  يكون  الطالق  وهبذا  الرشط،  وجود  عند  احلنث  لتحقق 
زوجته بينونة كربى ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا ويدخل هبا 
دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه ثم يتزوجها األول بعقد 
ومهر جديدين بإذهنا ورضاها، وأما دخوهلا ومعارشهتا بمنزل آخر غري املحلوف 
عليه فال يقع الطالق لو تم ذلك؛ ألن األيامن مبنية عىل األلفاظ ال عىل األغراض، 
فبدخوهلا منزال غري املحلوف عليه ال حينث؛ ألن اليمني وقعت عىل دار معينة فال 

حينث بغريها.

J
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د  �خ�ع�د
ق �م����ق��ق��خ

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الطالق املقرتن بعدد ال يقع إال واحدة عمال باملادة الثالثة واخلامس�ة من قانون 
املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 1929.

2- اليم�ني بالط�الق لغو ال يقع ب�ه طالق؛ طبقا للامدة الثانية م�ن القانون رقم 25 
لسنة 1929.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من إ. م. إ. املقيد برقم 161 سنة 1966 املتضمن 
أن السائل قال لزوجته: »عيّل الطالق لو ما كنت متنعي الكالم ال بد أتزوج غريك«. 
ثم  الليلة«.  باملنزل يف هذه  تنامي  مل  الطالق  بينهام ]قال هلا[: »عيّل  نزاع آخر  وبعد 
»أنا  بقوهلا:  عليه  فردت  بالثالثة«.  طالق  »روحي  إثره:  عىل  هلا  قال  كالم  حصل 
بريتك ثالث مرات«. وطلب بيان احلكم يف هذه األيامن، مع أنه دخل هبا وله منها 

سبعة أوالد.

اجلواب
ال  والثانية  األوىل  الصيغتني  يف  الطالق«.  »عيّل  لزوجته:  السائل  قول  إن 
يقع هبام طالق؛ ألن قول الرجل: »عيّل الطالق«. من قبيل احللف به، واحللف به 
لغو ال يقع به يشء من الطالق ولو حتقق املحلوف عليه، وأما قوله هلا: »روحي 
طالقة بالثالثة«. فإنه يقع هبذه الصيغة طلقة واحدة رجعية له مراجعتها ما دامت 
الطالق مكمال  يكون هذا  الزوجة مدخوال هبا وأن ال  تكون  أن  العدة برشط  يف 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1966  /4  /5 بتاريخ:   100 سجل:   421 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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للثالث؛ ألن الطالق املقرون بالعدد يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون رقم 
25 لسنة 1929، وأما قوهلا له بعد طالقه هلا: »أنا بريتك ثالث مرات«. فال أثر له 
يف تغيري حكم الطالق؛ لذكرها اإلبراء بعد وقوع الطالق. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عن السؤال.

J
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م ��س�لا  �خ��س��مخ��خ ال�أ
ر��ق��ق

��خ
املبـــــادئ

1- إذا أسلمت املرأة وزوجها غري مسلم وكانا يف دار اإلسالم عرض عليه اإلسالم 
فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهام.

2- إذا أس�لمت املرأة وزوجها غري مس�لم وكانا يف غري دار اإلس�الم مل تقع الفرقة 
بينه�ام حتى حتي�ض ثالث حيض إن كانت ممن حتيض وإال فبميض ثالثة أش�هر من 
غري حاجة إىل عرض اإلسالم أو إىل حكم القايض وكذا احلكم إذا أسلمت الزوجة 

يف دار احلرب ثم خرجت إىل دار اإلسالم.
3- إذا أس�لم الزوج قبل أن حتيض ثالث حيض أو قبل أن متيض ثالثة أش�هر فهام 

عىل نكاحهام وإن مل يسلم حتى انقضت املدة وقعت الفرقة.
4- إذا وقع�ت الفرق�ة بعد انقضاء احليضات الث�الث لزمها قبل أن تتزوج من آخر 

عدة عند الصاحبني وال يلزمها عند أيب حنيفة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 293 سنة 1966 املتضمن بأن امرأة مسيحية 
بتاريخ  إسالمها  املرأة  هذه  أشهرت  وقد  الديانة،  هيودي  برجل  متزوجة  الديانة 
15/ 11/ 1965 عىل يد إمام املسلمني بالنمسا، وتقوم اآلن بأداء الشعائر الدينية 
اإلسالمية، وأهنا بعد إسالمها مل تعارش زوجها اليهودي وسكنت منزال آخر، وقد 

الحقها زوجها وأهلها باإلهانة واإليذاء إلسالمها.

وطلب السائل بيان اآليت:

1- هل يصح رشعا أن تعارش هذه الزوجة املسلمة زوجها غري املسلم؟

* فتوى رقم: 438 سجل: 100 بتاريخ: 15/ 5/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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من  هلا  بد  ال  أم  اآلن،  بمسلم  املرأة  هذه  تتزوج  أن  رشعا  جيوز  هل   -2
احلصول عىل حكم بالطالق من زوجها اليهودي؟

3- هل جيوز هلا أن تطلب الطالق باجلمهورية العربية املتحدة أم ال؟

اجلواب
املنصوص عليه يف مذهب احلنفية أنه إذا أسلمت املرأة وزوجها غري مسلم 
امرأته،  فهي  أسلم  فإن  القايض،  من  اإلسالم  عليه  عرض  اإلسالم  دار  يف  وكانا 
الزوجة وزوجها  دار اإلسالم وأسلمت  كانا يف غري  إذا  أما  بينهام،  فرق  أبى  وإن 
حتيض،  ممن  كانت  إن  حيض  ثالث  حتيض  حتى  بينهام  الفرقة  تقع  مل  مسلم  غري 
وإال فبعد ميض ثالثة أشهر، ثم تبني من زوجها إن مل يسلم قبل انقضاء هذه املدة. 
اإلسالم  عليه  عرض  كافر  وزوجها  املرأة  أسلمت  »وإذا  اهلداية:  صاحب  قال 
فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق القايض بينهام؛ ألن املقاصد قد فاتت فال بد 
اإلسالم  فيعرض  سببا،  يصح  فال  طاعة  واإلسالم  الفرقة،  عليه  تنبني  سبب  من 
لتحصل املقاصد باإلسالم أو تثبت الفرقة باإلباء«. ثم قال: »وإذا أسلمت املرأة 
يف دار احلرب وزوجها كافر مل تقع الفرقة بينهام حتى حتيض ثالث حيض ثم تبني 
من زوجها، وهذا ألن اإلسالم ليس سببا للفرقة والعرض عىل اإلسالم متعذر؛ 
لقصور الوالية، وال بد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا رشطها وهي ميض احليض 

مقام السبب، وال فرق بني املدخول هبا وغري املدخول هبا«.

وقال صاحب الفتح تعليقا عىل قول صاحب اهلداية: »حتى حتيض ثالث 
حيض إن كانت ممن حتيض، وإال فثالثة أشهر، فإن أسلم اآلخر قبل انقضاء هذه 

املدة فهام عىل نكاحهام، وإن مل يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة«.

وقال صاحب تبيني احلقائق: »ولو أسلم أحدمها ثمة يف دار احلرب مل َتبِْن 
إذا خرج  ثم قال: »وكذلك احلكم  بانت«.  فإذا حاضت ثالثا  حتى حتيض ثالثا، 
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أحدمها إىل دار اإلسالم بعد إسالم أحدمها يف دار احلرب ال تقع الفرقة بينهام حتى 
حتيض ثالث حيض؛ لعدم والية القايض عىل من بقي يف دار احلرب، فإن مل جيتمعا 
امُلرِصِّ سواء خرج املسلم أو اآلخر، ثم إذا وقعت  يف دار اإلسالم ال يعرض عىل 
العدة عند الصاحبني، وال تلزمها عند  الثالث تلزمها  انقضاء احليض  الفرقة بعد 

أيب حنيفة«.

وبام أن هذه املرأة قد أسلمت يف النمسا بتاريخ 15/ 11/ 1965 وزوجها 
هيودي مقيم بالنمسا فال تقع الفرقة بينهام إال بعد ميض ثالث حيض إن كانت ممن 
حتيض، أو ميض ثالثة أشهر إن كانت من غري ذوات احليض من تاريخ إسالمها 
من غري حاجة إىل عرض اإلسالم أو إىل حكم القايض، ثم إذا وقعت الفرقة بعد 
وال  الصاحبني،  عند  عدة  آخر  من  تتزوج  أن  قبل  لزمها  الثالث  احليض  انقضاء 
يلزمها عند أيب حنيفة، فيحل هلا الزواج بعد انقضاء احليض الثالث األول التي تقع 
بعدها الفرقة عنده، وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندمها. هذا وال حيل هلا أن 
متكن زوجها اليهودي من أن يعارشها معارشة األزواج من وقت إسالمها رشعا، 
العربية املتحدة أو أي بلد إسالمي ال يغري احلكم  كام أن خروجها إىل اجلمهورية 
بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى حتيض ثالث حيض من غري عرض اإلسالم عىل 
الزوج؛ لعدم والية القايض عىل من بقي يف غري دار اإلسالم كام سبق بيانه، وحيل 
هلا الزواج بعد ميض احليض املذكورة سواء بقيت يف النمسا أو خرجت وحدها إىل 

أي بلد إسالمي. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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�خ
�أ  �خ�ا

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - تب�ني الزوج�ة م�ن زوجها بالط�الق املكمل للث�الث بينونة ك�ربى فال حتل له 
بع�د ذلك حتى تنكح زوجا غريه نكاح�ا صحيحا رشعا ويدخل هبا دخوال حقيقيا 

ويطلقها وتنقيض عدهتا.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقدم من ع. ح. إ. املقيد برقم 360 سنة 1966 بأنه طلق 
امرأته بائنا بينونة كربى ال حتل له حتى تنكح زوجا آخر، وقد تزوجت هذه املطلقة 
من زوج آخر ثم طلقها هذا الزوج قبل اخللوة والدخول هبا. وطلب السائل اإلفادة 
من  طالقها  بعد  عصمته  إىل  املذكورة  مطلقته  يعيد  أن  رشعا  له  جيوز  كان  إذا  عام 

زوجها الثاين الذي مل خيتِل ومل يدخل هبا أو ال.

اجلواب
بعُد حتى تنكح زوجا  بينونة كربى ال حتل ملطلقها  البائنة  املقرر رشعا أن 
آخر غريه نكاحا صحيحا رشعا ويدخل هبا هذا الزوج األخري دخوال حقيقيا بأن 
يعارشها معارشة األزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوىف عنها ثم تنقيض عدهتا 
منه رشعا، أما إذا مل يدخل هبا دخوال حقيقيا فال حتل ملطلقها، ويف احلادثة موضوع 
السؤال أن الزوج الثاين مل يدخل بالزوجة وطلقها قبل أن يدخل هبا، ومن ثم فال 
جاء  عام  اجلواب  يعلم  ذكر  ومما  عصمته.  إىل  املذكورة  مطلقته  إعادة  للسائل  حيل 

بالسؤال.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1966  /5  /5 بتاريخ:   100 سجل:   445 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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ق
� �ل��ط�لا �ل��قوع�د �خ�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
د بالطالق غري املحدد بوقت ال يقع به طالق. 1- التوعُّ

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ك. أ. خ. املقيد برقم 394 سنة 1966 
املتضمن أنه عىل إثر نزاع قام بينه وبني زوجته قال هلا: »واهلل ألطلقك«. ومل يطلق 

لآلن.

وطلب السائل بيان: هل يعترب هذا اليمني طالقا أو ال؟

اجلواب
إن قول السائل: »واهلل ألطلقك«. ليس من صيغ الطالق املنجز أو املعلق 
د بالطالق غري حمدد بوقت معني، ومؤكد باليمني فال يقع هبذه الصيغة  إنام هو توعُّ
طالق ما دام أن السائل مل ينفذ ما توعد به من طالقها بعد احللف. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال.

J

* فتوى رقم: 454 سجل: 100 بتاريخ: 29/ 6/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.



- 260 -

ق
� �ل��ط�لا ر �خ�ا ��خ�ا

�حخ ح��ل�م ال�أ
املبـــــادئ

1- اإلخبار بالطالق إن أمكن تصحيحه بجعله إخبارا عن طالق س�ابق ال يقع به 
طالق - وإن مل يمكن تصحيحه إخبارا يكون إنشاء للطالق يف احلال.

2- إذا قام دليل أو قرينة عىل كذب املقر بالطالق كان إقراره باطال.
3 - إذا ادع�ى املق�ر الكذب يف إق�راره دون دليل أو قرينة ال يقب�ل منه هذا االدعاء 

قضاء ويقبل منه ديانة.
4 - اإلقرار بالطالق كذبا يقع قضاء ال ديانة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 458 سنة 1966 املتضمن أن رجال قال عن 
سيدة -هي زوجته-: »إين زوجها وهي مطلقة اآلن«. ثم عاد وقال: »إهنا غري مطلقة 

بتاتا«.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
اإلخبار بالطالق صحيح، وإذا أمكن تصحيح هذا اإلخبار جيعله إخبارا 
تصحيحه  يمكن  مل  وإن  طالق،  به  يقع  وال  حمضا  إخبارا  يكون  سابق  طالق  عن 
إخبارا يكون إنشاء للطالق يف احلال، ويقع به طالق من تاريخ اإلقرار ما مل يسنده 
إىل زمن ماض، فإن أسنده إىل زمن ماض كان الطالق من وقت اإلقرار ال من الزمن 
الذي أسند إليه، لكن للمطلقة النفقة والسكنى إن كذبته يف اإلسناد عىل التفصيل 
* فتوى رقم: 484 سجل: 100 بتاريخ: 20/ 9/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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املبني يف كتب الفقه، وقد نص الفقهاء عىل أنه إذا قام دليل أو قرينة عىل كذب املقر 
بالطالق يف إقراره كان اإلقرار باطال وال أثر له، كام إذا أقر بطالق امرأته ليتوصل 
إىل الزواج بأخرى ال جيوز له رشعا أن جيمعها مع الزوجة املذكورة يف نكاح واحد، 
إذا  وكاإلقرار مكرها فإن اإلكراه دليل الكذب وكام لو أشهد عىل ما يقول، وأنه 
ادعى الكذب يف اإلقرار دون دليل أو قرينة ال يقبل منه هذا االدعاء قضاء إال يف 
حق حتليف املقر له عىل قول أيب يوسف املفتى، ولكن يقبل منه ديانة فيصدق فيام 
بينه وبني اهلل تعاىل كمن أقر بطالق بناء عىل فتوى ظهر خطؤها فقال: إنه كان كاذبا، 
أما الرجوع يف اإلقرار فإنه ال يقبل إال يف حق اهلل تعاىل كحد الزنا والرشب فيسقط 
بالرجوع يف اإلقرار للشبهة، أما يف حقوق العباد فإنه ال يقبل، والطالق من حقوق 
العباد وإن كان يرتتب عليه حق هلل تعاىل من حيث احلل واحلرمة. يف إقرار جممع 
األهنر ج 2 صفحة 288: »ال يصح إقرار بطالق وعتاق مكرها لقيام دليل الكذب 
وهو اإلكراه«. ويف تنقيح الفتاوى احلامدية ج 1 صفحة 36: »سئل يف رجل سئل 
عن زوجته فقال: إين طلقتها وعديت عنها، واحلال أنه مل يطلقها بل أخرب كاذبا فام 
احلكم؟ فأجاب: ال يصدق قضاء ويدين فيام بينه وبني اهلل تعاىل«. ويف العالئي عن 
وقع  كذبا  اإلخبار  به  وعنى  حرة.  أنت  أو  طالق  »أنت  قال:  الوهبانية  نظم  رشح 

قضاء إال إذا أشهد عىل ذلك«.

ويف البحر: »اإلقرار بالطالق كذبا يقع قضاء ال ديانة، وبمثله أفتى الشيخ 
إسامعيل والعالمة اخلري الرميل«. اه�.

ويف حادثة السؤال سئل الشخص عن امرأة هي زوجته فقال: »إين زوجها 
وهي مطلقة اآلن«. ثم عاد وقال: »إهنا غري مطلقة بتاتا«. وهو يف األول خيرب بأهنا 
مطلقة وما مل يمكن تصحيح هذا القول إخبارا فإنه يكون إنشاء للطالق وتطلق به 
الزوجة من وقت اإلقرار، وقوله بعد ذلك: »إهنا غري مطلقة«. إما ادعاء كذب يف 
اإلقرار السابق وحينئذ يصدق ديانة فيام بينه وبني اهلل تعاىل وال يصدق قضاء، وإما 
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رجوع عن اإلقرار فال يقبل منه، وهذا كله ما مل يقم دليل أو تظهر قرينة تدل عىل 
غري ذلك أو عىل واقع معني فيعمل به، وظاهر احلال أنه ليس يف األمر دليل أو قرينة 
يمكن معها محل العبارة األوىل عىل اإلخبار أو يمكن أن تدل عىل أنه يدعي الكذب 
يف اإلقرار، وإذن يكون الظاهر كذلك أن العبارة رجوع فال يقبل رشعا، ومن ثم 
يكون قد وقعت عىل هذه الزوجة طلقة رجعية ما مل تكن مسبوقة بطلقتني أخريني. 

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ء ا رخ �ل�حخ ر ا رط �مع �ق��ل�ا �ل���ش ر ا �ق��ل�ا
املبـــــادئ

1- الطالق املعلق يقع عند حصول املعلق عليه إذا قصد به احلالف إيقاع الطالق.
2- إذا ك�رر ال�زوج التعلي�ق يف الط�الق ثالث م�رات مرتبا ع�ىل كل رشط، فعند 
حص�ول ال�رشط يقع ثالث طلق�ات إال إذا قال أردت تك�رار األول أو تأكيده فإنه 

يصدق ديانة ويقع طالق واحد.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 294 سنة 1966 املتضمن أن رجال حصل 
بينه وبني زوجته خالف قال هلا عىل إثره: »أنت طالق بالثالثة إن ذهبت إىل بلدك 
أو بيت أبيك يف حياة أو موت أو بأي سبب«. ثم قال هلا بعد دقيقتني: »أنت طالق 
بالثالثة إن ذهبت إىل بلدك أو بيت أبيك يف حياة أو موت أو بأي سبب إال برضاي«. 
ثم قال هلا بعد ميض ربع ساعة: »أنت طالق بالثالثة إن ذهبت إىل بيت أبيك أو إىل 
إن قول احلالف إال برضاي  السائل  بأي سبب«. وقال  أو  أو موت  بلدك يف حياة 
هي خاصة باليمني الثاين فقط وليس هلا صلة باليمني األوىل وال باليمني الثالثة، بل 
إهنا كانت فلتة من لسانه، وقال إن احلالف كان يقصد يف كل مرة طالق زوجته إذا 
ذهبت إىل بيت أبيها ومل يقصد التهديد يف أي مرة من طلقاته، وقال إن والد الزوجة 

مريض وهو بني احلياة واملوت وتريد الذهاب إىل والدها.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

* فتوى رقم: 485 سجل: 100 بتاريخ: 20/ 9/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
األحوال  أحكام  ببعض  اخلاص   1929 لسنة   25 رقم  القانون  نص 
الشخصية عىل أن الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة يقع واحدة، وأن كل طالق 
يقع رجعيا إال املكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق عىل مال وما نص 
عىل كونه بائنا يف قوانني األحوال الشخصية، وأن الطالق املعلق يقع عند حصول 
ابن  حاشية  من  الثاين  اجلزء  ويف  الطالق،  إيقاع  احلالف  به  قصد  إذا  عليه  املعلق 
عابدين عىل الدر املختار صفحة 797 قال صاحب الدر -فروع- يف أيامن الفتح ما 
لفظه: »وقد عرف يف الطالق أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت 
الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثالث«. وعلق ابن عابدين 
يف احلاشية عىل قوله: »وقع الثالث«. بقوله: »يعني بدخول واحد«. كام تدل عليه 
عبارة الفتح حيث قال: »ولو قال المرأته: واهلل ال أقربك. ثم قال: واهلل ال أقربك. 
فقرهبا مرة لزمه كفارتان«. اه�. والظاهر أنه إن نوى التأكيد يدين«. قلت: وتصوير 
املسألة بام إذا ذكر لكل رشط جزاء، فلو اقترص عىل جزاء واحد ففي البزازية: »إن 
دخلت هذه الدار، إن دخلت هذه الدار فعبدي حر، والدار واحدة، فالقياس عدم 
الثاين  فيها، واالستحسان حينث بدخول واحد وجيعل  احلنث حتى تدخل مرتني 

تكرارا وإعادة«.

اليمني ووحدهتا ج� 4 صفحة 17:  الفتح من كتاب األيامن يف تعدد  ويف 
»لو قال: واهلل ال أفعل كذا، ثم أعاده بعينه فكفارتان، وكذا لو قال المرأته: واهلل 
ال أقربك. ثم قال: واهلل ال أقربك، فقرهبا مرة لزم�ه كف�ارت�ان، روي ذلك ع�ن 
أيب يوسف سواء كان يف جملس أو جمالس، وروى احلسن ]أنه[ إذا أراد بالثاين تكرار 
يمني  لكل  عليه  بأيامن  حلف  إذا  حنيفة  أيب  وعن  ديانة،  ق  ُصدِّ التأكيد  أو  األول 
كفارة، واملجلس واملجالس فيه سواء، وعرف يف الطالق أنه لو قال: »إن دخلت 
طالق«.  فأنت  الدار  دخلت  إن  طالق،  فأنت  الدار  دخلت  إن  طالق،  فأنت  الدار 
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فدخلت وقع عليها ثالث تطليقات، وما يف األصل من أنه إذا قال: هو هيودي هو 
نرصاين إن فعل كذا. فهي يمني واحدة، ولو قال: هو هيودي إن فعل كذا هو نرصاين 
إن فعل كذا. فيمينان. يفيد أن يف مثله تعدد اليمني منوط بتكرار املحلوف عليه مع 
تكرار االلتزام، ويف حادثة السؤال كرر الزوج عبارة تعليق الطالق، ورتب عىل كل 
رشط جزاء، وقرر السائل أنه يقصد الطالق، وطبقا ملا ذكر يقع بحصول الرشط 
مرة واحدة ثالث طلقات، فإذا ذهبت الزوجة إىل بلدهتا أو بيت أبيها ألي سبب 
يقع عليها ثالث طلقات، ولو قال: أردت التأكيد باليمني الثاين والثالث ال يصدق 
األول،  يف  وأطلق  الرضا  عىل  التعليق  الثاين  اليمني  يف  زاد  ألنه  ديانة؛  وال  قضاء 
ثم عاد يف اليمني الثالث وأطلق مما يدل عىل قصد اإلنشاء دون التأكيد، ومن ثم 
فتبني هذه الزوجة من زوجها بينونة كربى إذا ذهبت إىل بيت والدها أو قرية أهلها 
ولو مرة واحدة، وال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا 
ويدخل هبا دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا. ومما 

ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 266 -

ق
� �ل��ط�لا ىق ا

�ك ��خ �ل��سش ا
املبـــــادئ

1- ش�ك الرج�ل يف أن�ه أوقع طالق�ا أم ال، يقتيض عدم الوق�وع ألن األصل براءة 
الذمة.

2- ش�ك الرج�ل يف أن�ه طلق واح�دة أو أكثر يقتيض وق�وع األقل إال إذا اس�تيقن 
األكثر أو يكون غالب ظنه عىل خالفه.

3- إن أخربال�زوَج ع�دول أهنم حرضوا املجلس وأنه طل�ق واحدة فقط وصّدقهم 
أخذ بقوهلم.

4- شهادة الزوجة بصدور طالق من الزوج لكنها ال تعرف لفظه ال يعول عليها.
5- معارشة الزوج للزوجة بعد الطلقة األوىل يكون هبا مراجعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ م. ن. م. أ. ن. املقيد برقم 409 سنة 
1966 املتضمن أن السائل متزوج من منذ عرش سنوات وأنجب أوالدا، وأنه من 
نحو أربع سنوات حدث نزاع بينه وبني زوجته قال هلا خالله: »أنت طالق«. دون 
قصد منه إىل الطالق، ومل يعرض هذا الطالق عىل أحد واستمر يعارشها، ومن نحو 
شهر حدث بينهام نزاع قال هلا خالله: »أنت طالق«. وعرض أمر هذا الطالق عىل 
زميل له يف العمل، فرده له، وقال له: إن هذا ثاين طالق تعرضه عيّل، فشكَّ الزوج 
طالق  منه  صدر  قد  أنه  أو  ونيس؟  زميله  عىل  األول  الطالق  عرض  هل  األمر  يف 
بعد األول وقبل هذا األخري وعرضه عىل الزميل ونسيه؟ وعاد إىل زوجته يستطلع 
األمر يف شأن ذلك، فذكرت له أنه صدر منه طالق ثان بعد األول وقبل األخري، 
* فتوى رقم: 486 سجل: 100 بتاريخ: 2/ 10/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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 وقرر الزوج أن اعتقاده الشخيص وغالب ظنه أنه مل يصدر منه الطالق -موضوع 
أحد  عىل  أمره  يعرض  مل  الذي  األول  الطالق  هو  منه  صدر  الذي  وأن  الشك-، 

والطالق األخري الذي عرضه عىل زميله.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف حالته التي أوضحها.

اجلواب
يف  »سئل   :34 صفحة  احلامدية  الفتاوى  تنقيح  من  األول  اجلزء  يف  جاء 
الرجل إذا شك أنه طلق أم ال فهل ال يقع عليه الطالق؟ اجلواب: نعم ال يقع كام يف 

األشباه يف قاعدة: األصل براءة الذمة«.

وجاء يف األشباه والنظائر للعالمة ابن نجيم يف قاعدة األصل براءة الذمة 
صفحة 29 وما بعدها: »ومنها شك هل طلق أم ال مل يقع، شك أنه طلق واحدة أو 
أكثر بنى عىل األقل، كام ذكره األسبيجاين إال أنه يستيقن باألكثر أو يكون غالب 
بأهنا واحدة وصّدقهم  ظنه عىل خالفه، وإن أخربه عدول حرضوا ذلك املجلس 

أخذ بقوهلم إن كانوا عدوال«.

وظاهر من هذه النصوص أن الشخص إذا شك هل حصل منه طالق أو ال 
يعترب أنه مل يصدر منه طالق، وال يقع عليه طالق إال أن جيزم أو يكون غالب ظنه 
أنه حصل منه طالق فيؤخذ بذلك وحيتسب الطالق أخذا بجزمه أو غلبة ظنه، فإن 
جزم أو كان غالب ظنه أنه مل يصدر منه طالق ال يعترب الطالق من باب أوىل، وإن 
كان هناك دليل كأن يشهد عدول كانوا باملجلس يعمل هبذا الدليل إجيابا أو سلبا، 
ويف حادثة السؤال يقرر الزوج صاحب الشأن أن اعتقاده الشخيص وغالب ظنه أنه 
مل يصدر منه الطالق موضوع الشك والبحث، فيعمل بذلك ويبنى األمر عىل أنه مل 
يصدر منه هذا الطالق، أما شهادة زوجته بأنه صدر منه طالق ال تعرف لفظه فال 
يمكن التعويل عليها؛ ألهنا مل تشهد بصدور طالق واقع؛ إذ حيتمل أن اللفظ الذي 
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تقول عنه إنه طالق ال يقع به طالق، ومتى صار األمر موضوع احتامل يف الوقوع 
وعدمه ال يؤخذ بالوقوع، وكذلك كالم زميل الزوج ال يدل عىل حدوث طالق 
واقع، وطبقا ملا ذكر يكون قد وقع عىل زوجة السائل طالق رجعي يف احلادثة األوىل، 
ويعترب أنه قد راجعها باستمرار معارشته هلا معارشة األزواج بعد الطالق ثم وقع 
أو  بالقول  للزوج مراجعتها  احلادثة األخرية، ويكون  ثان يف  عليها طالق رجعي 
بالفعل ما دامت يف العدة من هذا الطالق، فإن كانت قد خرجت من العدة رشعا 
يكون له حق إعادهتا إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها، وهذا إذا مل 
يكن قد وقع عليها طالق سوى ما ذكر بالسؤال وكان احلال كام ذكر. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�ش �م��ط���ل��ق��ق �م��ق�ا
املبـــــادئ

1- املطلق�ة بائن�ا ال ترث مطلقه�ا إذا كان الطالق يف الصح�ة أو يف املرض العادي 
الذي ال يغلب فيه اهلالك.

2- مرض املوت هو املرض الش�ديد ال�ذي يغلب عىل الظن موت صاحبه عرفا أو 
بتقرير األطباء، ويالزمه ذلك املرض حتى املوت.

3- ال يقع طالق الفاّر من اإلرث وترث املطلقة زوجها رشعا.
4- للزوجة الثمن فرضا عند وجود فرع وارث.

5- للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود فرع وارث.

الســـــؤال
سنة   51 برقم  املقيد  ك.  م.  ج.  ع.  السيدة  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
1967 املتضمن أهنا كانت زوجة ومدخولة للمرحوم م. م. أ، وأنه بتاريخ 27/ 
10/ 1966 طلقها غيابيا الطالق املكمل للثالث وذلك بمقتىض إشهاد طالق عىل 
وقد   ،1967 سنة  يناير   11 بتاريخ  املذكور  مطلقها  تويف  وقد  وقدمته،  مأذون  يد 
منه  تنقِض عدهتا  مل  وأهنا  يوما،  للثالث سبعة وسبعون  املكمل  طالقها  مىض عىل 
البينونة الكربى وهو يف مرضه الذي مات منه وبسببه، ومن ثم  رشعا، وأنه أباهنا 

يعترب فارا وهاربا من إرثها له.

وطلبت السائلة بيان: هل حيق هلا رشعا أن ترث مطلقها املذكور؟

* فتوى رقم: 543 سجل: 100 بتاريخ: 21/ 2/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
املقرر فقها أن املطلقة بائنا ال ترث مطلقها إذا كان الطالق يف الصحة أو 
يف املرض العادي الذي ال يغلب فيه اهلالك سواء أمات املطلق وهي يف العدة من 
رشعا،  موت  مرض  يعترب  ال  الذي  هو  العادي  واملرض  بعدها،  أم  الطالق  ذلك 
أما إذا كان الطالق يف مرض املوت ومل يكن برضا الزوجة فإهنا ترث مطلقها إذا 
مات وهي يف عدته من ذلك الطالق، أما إذا مات بعد انقضاء عدهتا فإهنا ال ترثه، 
وكذلك إذا كان برضاها، ومرض املوت هو املرض الشديد الذي يغلب عىل الظن 
موت صاحبه عرفا أو بتقرير األطباء، ويالزمه ذلك املرض حتى املوت وإن مل يكن 
أمر املرض معروفا بني الناس أنه من العلل املهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض 
موت أن يعجز غري العاجز من قبل عن القيام بمصاحله اخلفيفة خارج البيت. هذا 
واملرض الذي يستمر طويال ويالزم صاحبه حتى املوت ال يعترب مرض موت إال 
املذكور  مطلقها  أن  السائلة  تقرر  السؤال  حادثة  ويف  دائام،  ويشتد  يتزايد  كان  إذا 
طلقها الطالق املكمل للثالث وهو يف مرض موته الذي مات منه وبسببه وبغري 
رضاها وهي ال تزال يف عدته من ذلك الطالق بقصد الفرار من إرثها له، ونحن ال 
نستطيع التقدير بام إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو ال، فإذا كان األمر كام 
تقرر السائلة وحتققت سائر الرشوط التي قررها الفقهاء العتباره فارا من اإلرث 
فإن مطلقها املذكور يعترب فارا من اإلرث وترثه مطلقته املذكورة رشعا، ويكون هلا 
نصيبها الرشعي وهو الثمن إن كان له فرع وارث، والربع إن مل يكن له فرع وارث. 

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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�خ
�أ  �خ�ا

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
ا  1- تب�ني الزوج�ة بينونة كربى بالطلق�ة الثالثة وال حتل لزوجها حت�ى تنكح زوجاً
ا ويدخل هبا دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض  ا صحيحاً غ�ريه نكاحاً

عدهتا منه ثم يتزوجها األول بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها.
2- إشهاد الطالق حجة فيام تضمنه عىل املطلق.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من ف. م. ع. ش. املقيد برقم 63 سنة 1967 
بإشهاد  ذلك  وأثبت  متفرقات،  مرات  قد طلق زوجته ثالث  السائل  أن  املتضمن 
رسمي بتاريخ 19 يوليه سنة 1956، وباالطالع عىل اإلشهاد تبني منه أن السائل 
طلق زوجته عىل اإلبراء وقال إن هذا الطالق مكمل للثالث. وطلب بيان احلكم 

الرشعي يف شأن هذا الطالق.

اجلواب
الثابت من السؤال ومن اإلشهاد الرسمي املقدم أن السائل قد طلق زوجته 
الطالق،  بد من معاملته هبذا  املذكور، فال  باإلشهاد  للثالث وأثبته  ا مكمال  طالقاً
ا  ا صحيحاً ا غريه نكاحاً وبه تبني منه زوجته بينونة كربى ال حتل له حتى تنكح زوجاً
ويدخل هبا دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه ثم يتزوجها 
األول بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها، وألن إشهاد الطالق حجة فيام تضمنه 

عىل املطلق. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 4 سجل: 103 بتاريخ: 4/ 3/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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�خ ��خ�ا
����مخ �ل��خ ق ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- ط�الق الغضبان ال يقع يف حالتني عىل ما قرره العلامء: احلالة األوىل: أن يبلغ به 
الغض�ب هنايت�ه، فال يدري ما يقوله وال يقصده. احلال�ة الثانية: أال يبلغ به الغضب 
ه�ذه احلالة، ولكنه يصل ب�ه إىل حالة اهلذيان، فيغلب اخللل واالضطراب يف أقواله 

وأفعاله.
2- وصول الش�خص إىل حالة بل�وغ الغضب هو وحده الذي يس�تطيع أن يقرره، 

وهو املسؤول عام يقرره أمام اهلل تعاىل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ إ. ع. م. املقيد برقم 113 سنة 1967 
املتضمن أنه عىل إثر نزاع قام بينه وبني زوجته قال هلا: »أنت طالق ألف مرة، أنت 
الوعي  فاقد  كان  أنه  السائل  وقرر  امرأيت«.  ولست  طالق  أنت  مرة،  مليون  طالق 
والشعور وأعصابه منهارة من شدة الغضب، وأن هذه األلفاظ صدرت منه وهو ال 
يعي وال يفهم وال يدرك ما يقوله إطالًقا، وأنه وحده املسؤول أمام اهلل عن صحة ما 

ذكر. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام صدر منه طبًقا حلالته التي أوضحها.

اجلواب
إن طالق الغضبان ال يقع يف حالتني عىل ما قرره العلامء: احلالة األوىل: أن 
الثانية: أال يبلغ به  يبلغ به الغضب هنايته، فال يدري ما يقوله وال يقصده. احلالة 
الغضب هذه احلالة، ولكنه يصل به إىل حالة اهلذيان، فيغلب اخللل واالضطراب 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /3  /13 بتاريخ:   103 سجل:   10 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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يف أقواله وأفعاله. أما إذا كان الغضب أخف من ذلك وكان ال حيول دون إدراك ما 
يصدر منه وال يوجب خلال يف أقواله وأفعاله، وكان يعي ما يقوله فإن الطالق يف 
هذه احلالة يقع من غري شبهة، ووصول الشخص إىل حالة بلوغ الغضب به إحدى 
يقرره  عام  املسؤول  وهو  يقرره،  أن  يستطيع  الذي  وحده  هو  املذكورتني  احلالتني 
أمام اهلل تعاىل، وال يستطيع أحد غريه أن يقرر بلوغه هذا احلد أو عدم بلوغه، فإذا 
كان السائل قد وصل حني تلفظ بألفاظ الطالق إىل حالة الغضب املبني يف إحدى 
احلالتني املشار إليهام فال يقع طالق بام صدر منه، وإن مل يبلغ احلد أو املدى الذي 
ذكرنا فإنه يقع بكل من الطالق األول والثاين طلقة واحدة رجعية، وتبني بالطلقة 
الثالثة بينونة كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا 
ويدخل هبا دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، وليتق 
اهلل يف دينه وزوجته وأوالده ويتحرَّ الدقة يف تطبيق حالته عىل ما ذكر. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا �ل�مق���م��ق�خ �خ�ا ا

املبـــــادئ
1- اليمني بالطالق لغو ال يقع به يشء سواء وقع املحلوف عليه أم مل يقع.

2- الطالق املعلق يقع به الطالق عند حصول املعلق عليه إذا قصد احلالف حصول 
الطالق عند حصول الرشط.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ع. ح. م. املقيد برقم 42 سنة 1967 
إذا  بالثالثة  بينه وبني زوجته قال هلا أوال: »عيّل الطالق  إثر نزاع  املتضمن أنه عىل 
رده  وقد  عليه،  املحلوف  اليشء  زوجته  فعلت  وقد  طالقة«.  ستكوين  كذا  فعلت 

شيخ له أثناء العدة.

ثانيا: قال هلا يف نزاع آخر: »عيّل الطالق بالثالثة إذا ذهبت إىل منزل خالك 
أثناء  أيًضا  له  ستكوين طالقة«. وقد ذهبت زوجته إىل منزل خاهلا، وقد رده شيخ 

العدة.

ثالًثا: قال هلا يف نزاع ثالث: »عيّل الطالق بالثالثة إذا ذهبت إىل منزل أختك 
أو أحد أوالدك ستكوين طالقة هنائيا«. وقد ذهبت زوجته وأوالدها إىل منزل أختها. 
وقرر السائل أنه أفهم زوجته أن هذا الطالق -الثالث- هو األخري، وأنه ال رد له، 
نيته وقوع الطالق، وأن زوجته ال زالت تقيم معه يف بيت واحد. وطلب  وكانت 

السائل بيان احلكم الرشعي يف حالته التي أوضحها.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /3  /25 بتاريخ:   103 سجل:   12 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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اجلواب
الصيغ الثالثة الواردة بالسؤال تشتمل كل منها عىل صيغة يمني وهي قوله 
قوله:  وهي  رصيح  بلفظ  معلق  طالق  صيغة  وعىل  الطالق«،  »عيّل  منها:  كل  يف 
»إن فعلت كذا ستكوين طالقة«. واليمني بالطالق لغو ال يقع به يشء سواء وقع 
املحلوف عليه أم مل يقع، وذلك طبقا ألحكام القانون رقم 25 لسنة 1929، أما 
الطالق املعلق فإنه يقع به الطالق عند حصول املعلق عليه إذا قصد احلالف حصول 
الطالق عند حصول الرشط، أما إذا كان غرض احلالف التهديد أو التخويف أو 
احلمل عىل فعل اليشء أو تركه فقط كان يف معنى اليمني بالطالق فال يقع به يشء 
كام أوضحنا، وظاهر من السؤال أن احلالف كان يقصد وقوع الطالق عند حصول 
بأنه كان  الثالثة املذكورة، وقد رصح السائل  املعلق عليه يف كل يمني من األيامن 
والثانية  األوىل  املرتني  يف  زوجته  إعادة  عىل  وعمله  الثالثة،  املرة  يف  الطالق  ينوي 
السائل بكل من  فيكون قد وقع من  الطالق، وعىل ذلك  ينوي  أنه كان  يدل عىل 
اليمني األول والثاين طلقة رجعية، ويقع باليمني الثالث طلقة مكملة للثالث تبني 
بينونة كربى ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا،  الزوجة  به 
رشعا  منه  عدهتا  وتنقيض  عنها  يموت  أو  يطلقها  ثم  حقيقيا،  دخوال  هبا  ويدخل 
ذكر  ومما  أوضحنا.  كام  كربى  بينونة  الزوجة  لبينونة  ا  فوراً يتفرقا  أن  عليهام  وجيب 

يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ر ���ا �ل����خ �ق��ق ا �ت�ا
��ق �ل���خ  �خ����م��ق�عخ

ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - احللف بصيغة الظهار يف الطالق املعلق يعترب كناية من كنايات الطالق تتوقف 

عىل نية احلالف وقصده.
2 - إذا ك�رر ال�زوج اإلنش�اء والتعلي�ق يف الط�الق بعباريت ال�رشط واجلزاء ثالث 

مرات فعند حصول الرشط تعمل العبارات الثالث عملها ويقع ثالث طلقات.

الســـــؤال
سنة   237 برقم  املقيد  ع.  ش.  م.  السيد/  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
1967 املتضمن أنه زوج للسيدة ع. م. غ، وعىل إثر نزاع بينه وبني زوجته املذكورة 
قال هلا: »عيّل الطالق تكوين حمرمة عيل زي أمي وأختي إذا ذهبت إىل منزل أختك«. 

الذي يقع يف منطقة باب الشعرية. وردت زوجته عليه بقوهلا: »عىل اجلزمة«.

2- فقال هلا مرة ثانية: »عيّل الطالق تكوين حمرمة عيل زي أمي وأختي إذا 
ذهبت إىل بيت أختك«. املذكور. وردت الزوجة بقوهلا: »واملصحف ذاهبة«.

3- فقال هلا مرة ثالثة: »عيّل الطالق تكوين حمرمة عيل زي أمي وأختي إذا 
ذهبت إىل منزل أختك«. املبني. وردت الزوجة: »سأوقع يمينك«، وذهبت فعال إىل 

منزل أختها املحلوف عليه.

4- ويف منزل أختها قال هلا: »عيّل الطالق تكوين حمرمة عيل زي أمي وأختي 
وليس لك رد وال صد عىل مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة«. وطلب السائل 

بيان احلكم الرشعي يف حالته التي أوضحها.

* فتوى رقم: 38 سجل: 103 بتاريخ: 2/ 5/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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اجلواب
إن قول السائل لزوجته: »عيّل الطالق تكوين حمرمة عيل زي أمي وأختي 
إذا ذهبت إىل منزل أختك« الذي يقع يف منطقة باب الشعرية ثالث مرات يشتمل 
زي  عيل  حمرمة  »تكوين  والثانية:  الطالق«،  »عيّل  األوىل:  عبارتني:  عىل  منها  كل 
من  الطالق«  »عيّل  األوىل:  والعبارة  أختك«،  منزل  إىل  ذهبت  إذا  وأختي  أمي 
قبيل احللف بالطالق مثل أن يقول: »عيّل الطالق ألفعلن كذا« أو »عيّل الطالق 
يف  احلالف  بر  سواء  ا  مطلقاً طالق  به  يقع  ال  لغو  بالطالق  واحللف  كذا«  أفعل  ال 
إذا ذهبت  الثانية: »تكوين حمرمة عيل زي أمي وأختي  العبارة  أما  يمينه أو حنث، 
أمي وأختي« يف  منها: »تكوين حمرمة عيل زي  األول  اجلزء  فإن  أختك«  منزل  إىل 
األصل من كنايات الظهار الذي أشار إليه القرآن الكريم يف أول سورة املجادلة، 
ولكن جرى العرف بني الناس واستقر األمر بينهم عىل استعامله يف إنشاء الطالق 
وهذا  السائل »حمرمة«،  قول  التحريم يف  لفظ  للطالق؛ الشتامله عىل  وهو صالح 
اللفظ من ألفاظ الطالق، وعامة الناس ال يعرفون الظهار وال يعرفون أحكامه وال 
يقصدونه، فيحمل اللفظ عىل الطالق، والسائل يقول لزوجته: »تكوين حمرمة عيّل 
زي أمي وأختي إذا ذهبت إىل منزل أختك« وكرر هذا القول ثالث مرات، وبعد 
املرة الثالثة ذهبت زوجته إىل منزل أختها املحلوف عليه، وبعدها قال هلا الزوج: 
»عيّل الطالق تكوين حمرمة عيل زي أمي وأختي وليس لك رد وال صد عىل مذهب 
الزوجة إىل  السابقة عىل ذهاب  الثالثة  مالك والشافعي وأبو حنيفة«، والعبارات 
منزل أختها من باب تعليق الطالق عىل الذهاب إىل منزل األخت بلفظ من كنايات 
الطالق، فريجع إىل نية الزوج وقصده، فإذا أراد بلفظ »حمرمة« الطالق وكان يريد 
بالتعليق تطليق زوجته عند ذهاهبا إىل منزل أختها املحلوف عليه وقعت بذهاهبا إليه 
ا  ثالث طلقات، وتبني بذلك منه بينونة كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجاً
ا ويدخل هبا هذا الزوج اآلخر دخوال حقيقيا ثم يطلقها  ا رشعاً ا صحيحاً آخر نكاحاً
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أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، وال يقع بالعبارة األخرية التي صدرت 
منه بعد ذهاهبا إىل منزل أختها يشء؛ ألهنا مل تصادف حمال؛ النتهاء عالقة الزوجية 
إىل  الذهاب  السابقة عىل  بالعبارات  وإنام وقعت ثالث طلقات  الثالث،  بالطالق 
منزل األخت؛ ألن الزوج قد كرر اإلنشاء والتعليق بعباريت الرشط واجلزاء، وعند 
عابدين  ابن  حاشية  يف  جاء  كام  عملها  الثالث  العبارات  تعمل  الرشوط  حصول 
عىل الدر املختار جزء ثان صفحة 797 ويف فتح القدير عىل اهلداية للكامل بن اهلامم 
جزء رابع صفحة 17، أما إذا كان الزوج احلالف ال يقصد بلفظ »حمرمة« الطالق 
أو ال يقصد بالتعليق طالق زوجته إذا ذهبت إىل منزل أختها املحلوف عليه وإنام 
ا يف  يقصد فقط جمرد هتديدها ملنعها من الذهاب إىل منزل أختها وال غرض له مطلقاً
الطالق، فإنه ال يقع بالعبارات الثالثة السابقة عىل ذهاب زوجته إىل منزل أختها 
ا، لكن يقع بالعبارة األخرية التي صدرت منه بعد ذهاهبا إىل منزل أختها  يشء مطلقاً
طلقة واحدة رجعية ويكون له مراجعتها ما دامت يف العدة، وإعادهتا إىل عصمته 
بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة. وهذا كله إذا مل 
يكن قد سبق أن طلقها يف غري احلاالت املبينة بالسؤال. ومما ذكر يعلم اجلواب عام 

جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��ق وحخ ق �ل��ل�خ
� �ل��ط�لا خ ا

و�ق����
�ق����خ

املبـــــادئ
1- التعب�ري بجع�ل عصمة الزوج�ة بيدها من كناي�ات التفوي�ض بمقتىض العرف 

اجلاري بني الناس.
2- إذا جعل الزوج عصمة زوجته بيدها ومل يقيد ذلك بوقت ومل ينص عىل التعميم 
كان حقها يف استعامل هذا التفويض مقيدا بمجلسها الذي كانت فيه عند التفويض 
أو بمجلس علمها هبذا التفويض وال يعترب هذا تفويضا عاما متلك به تطليق نفسها 

يف أي وقت.

الســـــؤال
السيد/ ع.  أن  املتضمن  برقم 241 سنة 1967  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
م. س. تزوج بالسيدة ن. أ. ف. ن. بمقتىض عقد زواج رسمي وقد رفعت الزوجة 
املذكورة دعوى طالق من زوجها املذكور للرضر، وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا 

الزوج مع زوجته ن. أ. ف. ن. عىل ما يأيت:

الطالق  والتنازل عن دعوى  الزوجية  إىل منزل  الرجوع  الزوجة  تقرر   -1
املرفوعة منها واالستمرار يف احلياة الزوجية.

2- يقرر الزوج ع. م. س بإعطاء زوجته ن. أ. ف. ن. العصمة بيدها، وأن 
هذا اإلقرار مقدم للمحكمة يف دعوى الطالق املبينة وقدم صورته. وطلب السائل 
بيان ما إذا كان هذا اإلقرار يعترب باطال إلساءة استعامله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج 

أو صحيًحا.

* فتوى رقم: 40 سجل: 103 بتاريخ: 7/ 5/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن للزوج وحده حق طالق زوجته، وله أن يستعمل 
بيدها هو  الزوج عصمة زوجته  هذا احلق بنفسه وأن يوكل ويفوض فيه. وَجْعل 
من قبيل التفويض يف استعامل حقه اخلاص به وليس بالزم أن يكون هذا التفويض 
قد نص عليه بوثيقة الزواج، ويف حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر 
للمحكمة  اإلقرار قدم  بيدها، وأن هذا  العصمة  املذكورة  أنه أعطى زوجته  كتابة 
بيدها  الزوجة  الطالق والتي ال زالت منظورة، والتعبري بجعل عصمة  يف دعوى 
يقصد به يف عرف الناس واستعامهلم إعطاؤها حق تطليق نفسها، فيعترب من كنايات 
التفويض بمقتىض هذا العرف ومل يقيد بوقت ومل ينص فيه عىل التعميم، فال مانع 
من أن تستعمل هذه الزوجة حقها يف تطليق نفسها بمقتىض هذا التفويض، ولكن 
حقها يف استعامل هذا احلق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذي كانت فيه عند 
إذا كانت  بالتفويض  الزوجني، أو بمجلس علمها  إذا كان مشافهة بني  التفويض 
غري حارضة، فإذا قامت من املجلس أو اشتغلت بعمل آخر غري موضوع الطالق 
يبطل  املوضوع  إعراضا عن  منها  ذلك  يعترب  بحيث  املجلس  والتفويض وهي يف 
التفويض ويسقط حقها يف التطليق وال يعترب هذا التفويض عاما متلك به الزوجة 
تعاىل  واهلل  بالسؤال.  جاء  عام  اجلواب  يعلم  ذكر  ومما  وقت.  أي  يف  نفسها  تطليق 

أعلم.

J
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ر ���ا �ل����خ طخ ا �ا �ل����خ
أ
 �خ�ا

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ق�ول الزوج لزوجته: »زوجت�ي فالنة حمرمة عيّل كظهر أمي« إذا نوى به الظهار 
ا، وهو  ا، أما إذا نوى به الطالق فقال أبو يوسف وحممد: إنه يكون طالقاً يكون ظهاراً

املختار للفتوى.
2- الط�الق بع�د الطلق�ة الثالثة ال يق�ع النتهاء عالق�ة الزوجية بالط�الق املكمل 

للثالث.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من إ. ع. م. املقيد برقم 242 سنة 1967 املتضمن 
أنه قال يف جملس بعيًدا عن زوجته: »زوجتي فالنة -وسامها باسمها- حمرمة عيّل 
كظهر أمي إىل يوم القيامة«، وأن هذه العبارة تكررت منه أربع مرات يف أربعة أيام 
معنى  يعرف  أنه ال  قرر  وبمناقشته  ذلك،  الرشعي يف  احلكم  بيان  متفرقة. وطلب 
الظهار الرشعي وال يقصده بكالمه املشار إليه وإنام يقصد طالق زوجته واختار هذه 
العبارة العتقاده أنه يقع به طالق وحتريم ال رجعة فيه وال حل بعده أبدا؛ نظًرا ألنه 
كان يف شدة غضب عىل إثر إهانة حلقته منها، وأن األيام األربعة التي تفوه يف كل يوم 
منها بعبارة من العبارات املذكورة متفرقة وواقعة خالل شهر ونصف شهر، وأنه قد 

دخل بزوجته املذكورة س. ي. ق.

اجلواب
إن قول السائل لزوجته: »زوجتي فالنة حمرمة عيّل كظهر أمي« من ألفاظ 
به  إذا نوى  أنه  أبو يوسف وحممد عىل  أبو حنيفة وصاحباه  الظهار، واتفق اإلمام 

* فتوى رقم: 41 سجل: 103 بتاريخ: 7/ 5/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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ا، واختلفوا فيام إذا نوى به الطالق، فقال أبو يوسف  الشخص الظهار يكون ظهاراً
ا؛ ألن العبارة مشتملة عىل لفظ »حمرمة« وهو من كنايات  وحممد: إنه يكون طالقاً
الطالق، ويصح أن يراد به الطالق، فإذا نوى الطالق تعني مراده ووقع به الطالق. 
وقال أبو حنيفة: إن اللفظ رصيح يف الظهار فال تصح إرادة الطالق به بل حيمل عىل 
الظهار وإن نوى به الطالق، غري أنه قد جرى عرف الناس باستعامل هذه العبارة وما 
يامثلها من ألفاظ الظهار رصحيه وكنايته يف الطالق وهم ال يعرفون معنى الظهار 
ا، وإنام يقصدون من اختيار هذه العبارات التشديد يف  الرشعي وال يقصدونه مطلقاً
ا، ولذلك يقول السائل  التحريم؛ العتقادهم أهنا تؤدي إىل حرمة ال حل بعدها أبداً
يف عبارته: »إىل يوم القيامة«، ومن ثم نختار يف الفتوى األخذ برأي الصاحبني بعدا 
عن حتميل الناس ما ال يقصدون إليه وال يفكرون فيه وال يعرفون عنه شيئاًا، وإذا 
أكثر من ثالث  وقد كررها  الطالق  إنشاء  إليها  املشار  بعبارته  يقصد  السائل  كان 
مرات يف أيام متفرقة متباعدة قال يف كل يوم منها عبارة، فتقع بالعبارة األوىل طلقة 
واحدة رجعية، وبالعبارة الثانية طلقة ثانية رجعية عمال بأحكام القانون رقم 25 
بينونة  الزوجة  تبني  للثالث. وبذلك  الثالثة طلقة مكملة  وبالعبارة  لسنة 1929، 
بعد  ا  رشعاً ا  صحيحاً ا  نكاحاً غريه  ا  زوجاً تنكح  حتى  املطلق  لزوجها  حتل  ال  كربى 
انقضاء عدهتا ويدخل هبا الزوج اآلخر دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها 
تصادف  مل  ألهنا  يشء  هبا  يقع  فال  الرابعة  العبارة  أما  رشعا،  منه  عدهتا  وتنقيض 
حمال النتهاء عالقة الزوجية بالطالق املكمل للثالث. ومما ذكر يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ق
� �ل��ط�لا ���ا ا ع ��خ

�ق ل� �ق����ق را �ع��خ�ا
املبـــــادئ

1- اخلطاب املرسل من الزوج لزوجته والذي يقول فيه »أقرر أن أختفي من حياتك 
وال أقف يف سبيلك« ال يقع به طالق ولو نوى ذلك.

2- ختيله يقول لزوجته »عىل الطالق منها« ومل يتلفظ به ال يقع به طالق.
3- م�ا يتلف�ظ به وقت ضجره مثل »الواحد يرتكها ويس�رتيح أو بالش دوش�ة« ال 

يقع به طالق.
4- خماطبته هلا يف خطاب بقوله هلا »أختي« ال أثر له وال يقع به طالق.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ م. ع. ع. ت. املقيد برقم 267 سنة 

1967 املتضمن أنه قد تم عقد قرانه ومل تزف إليه زوجته، وقد حدث:

فاصل  وبينهام  كنبة  عىل  جيلسان  ومها  صدره  إىل  وضمها  قبلها  أنه   -1
-تكاية-.

مفتوًحا  الغرفة  باب  يكون  أن  حيدث  كان  زوجته  مع  جلوسه  وأثناء   -2
وأحياًنا يكون مقفال، وكان أفراد األرسة يدخلون وخيرجون بشكل عادي كام لو 

كان حيدث أحياًنا أن يكونا منفردين يف احلجرة.

هلا  فكتب  زوجته  وبني  بينه  تفاهم  سوء  حدث  الزمن  من  فرتة  وبعد   -3
وقت  ينوي  كان  وأنه  سبيلك«.  يف  أقف  وال  حياتك  من  أختفي  أن  »أقرر  يقول: 
كتابة اخلطاب وإرساله الطالق، وأنه كان يقصد هبذه العبارة أن يقول هلا »أقرر أن 

أطلقك«.
* فتوى رقم: 65 سجل: 103 بتاريخ: 9/ 7/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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4- كان أثناء الغضب يتخيل ويتصور أنه يقول لزوجته: »عيّل الطالق من 
فالنة« يقصد زوجته، وكان هذا حديث نفس فقط، ومل يتلفظ به.

5- أنه يف فرتات الضيق والغضب كان يتلفظ بالعبارات اآلتية: »الواحد 
يسيبها ويسرتيح.. بالش دوشة«.

6- كتب هلا مرة يقول أختي ومل يقل زوجتي.

7- كان أثناء الغضب حيس أن هاتًفا يقول له إهنا ليست زوجتك.

8- بعد أن زال الغضب أصبح اآلن يقابلها ويقبلها. وطلب السائل بيان 
ما إذا كان جلوسه مع زوجته عىل الوجه املبني يعترب خلوة رشًعا أم ال، وبيان ما إذا 
كان يف يشء مما كتبه لزوجته أو تلفظ به بينه وبني نفسه أو تردد يف خاطره أو أحس 

به هل يعترب طالًقا أو ال؟

اجلواب
املنصوص عليه يف مذهب احلنفية أن اختالء الزوج بزوجته يف مكان يأمنان 
من  يمنع  ما  هناك  يكون  وأال  رسمها  عىل  اطالعه  أو  عليهام  أحد  دخول  من  فيه 
ا تشارك الدخول احلقيقي يف بعض األحكام  االختالط يعترب خلوة صحيحة رشعاً
منها تأكد املهر كله للزوجة، ووجوب العدة عليها إذا طلقت كام جتب هلا نفقة عدة 
إذا طلقت يف  البائن  الطالق  الصحيحة، ويقع عليها  بعد اخللوة  الطالق  يف حالة 
عدة اخللوة، وبام أن السائل يقرر أنه كان يرتدد عىل منزل زوجته، وأنه كان حيدث 
أحياناًا أن يكون هو وزوجته وحدمها يف حجرة مغلقة، فيكون قد اختىل بزوجته 
ا ترتتب عليها آثارها السابق ذكرها، أما ما كتبه لزوجته من  خلوة صحيحة رشعاً
ا بذلك أن يقول هلا:  قوله: »أقرر أن أختفي من حياتك وال أقف يف سبيلك« قاصداً
»أقرر أن أطلقك« وكانت نيته وقت إرسال اخلطاب الطالق فعال فإن هذا ال أثر 
له وال يقع به طالق؛ ألن ما كتبه ليس من ألفاظ الطالق وال أثر لقصده الطالق 
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هبذه األلفاظ ما دام اللفظ ليس من ألفاظ الطالق الرصحية أو الكناية، وأما ما كان 
يتخيله السائل وهو جيلس بمفرده من أنه يقول لزوجته: »عيل الطالق من فالنة« 
ا؛ ألن  يقصد زوجته، ولكنه مل يتلفظ بذلك فال أثر له عىل العالقة الزوجية مطلقاً
ما تردد يف نفسه ليس من عبارات الطالق، وألن ركن الطالق عىل فرض أنه من 
ألفاظ الطالق هو التلفظ والنطق ومل حيدث يشء من ذلك، وأما ما كان يتلفظ به 
يف أوقات ضجره من قوله: »الواحد يسيبها ويسرتيح«، وقوله: »بالش دوشة« فال 
قيمة له وال يقع به طالق؛ ألنه ليس من ألفاظ الطالق، وأما تعبريه يف خطابه إليها 
بقوله: »أختي« بدال من زوجتي أو خطيبتي فال أثر له كذلك، وأما ما كان حيس به 
ا ألنه جمرد خياالت  ا يقول له: »إهنا ليست زوجتك« فال قيمة له مطلقاً من أن هاتفاً

وأوهام ال يعتد هبا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�خ �ل��ش �ل��س��ل�ا ق �ش�ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ذهاب الش�خص للمأذون ومعه وثيقة الزواج والش�هود ومناقشة املأذون له يف 
الطالقني الس�ابقني وإيقاعه الطالق الثالث أمامه، كلها دالئل عىل أنه كان يف حالة 

وعي وإدراك.

الســـــؤال
 1967 سنة   434 برقم  املقيد  م.  ف.  أ.  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
املتضمن أنه بتاريخ 14 يونيه سنة 1967 طلق زوجته ن. ف. م. بإشهاد رسمي 
الطالق  املأذون أن  الزواج من مطلقته وأثبت  له وثيقة  املأذون بعد أن قدم  يد  عىل 
حصول  وقت  سكر  حالة  يف  كان  أنه  السائل  وادعى  للثالث،  مكمل  منه  الصادر 
الطالق الثالث، وأن كل واحد من الطالقني السابقني لألخري كان موثًقا. وطلب 

اإلفادة عن حكم هذا الطالق.

اجلواب
ظاهر من السؤال أن السائل قد طلق زوجته أمام املأذون، وأن هذا الطالق 
مسبوق بطالقني متفرقني، وعىل ذلك فيكون ما أثبته املأذون من أن هذا الطالق هو 
ا للواقع، فتبني منه الزوجة بينونة كربى ال حتل له من  الطالق املكمل للثالث مطابقاً
ا ويدخل هبا الزوج الثاين دخوال  ا رشعاً ا صحيحاً بعد حتى تنكح زوجا غريه زواجاً
حقيقيا ثم يطلقها بعد ذلك أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا. هذا وأما ادعاء 
السائل أنه كان يف حالة سكر وقت حصول الطالق األخري، فالظاهر ال يؤيده يف 
هذا االدعاء؛ ألن ذهابه للمأذون ومعه وثيقة الزواج والشهود ومناقشة املأذون له 

* فتوى رقم: 80 سجل: 103 بتاريخ: 7/ 8/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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أنه كان يف  كلها دالئل عىل  أمامه،  الثالث  الطالق  وإيقاعه  السابقني  الطالقني  يف 
حالة وعيه وإدراكه، ولو كان يف حالة السكر الذي يزيل العقل ويمنع من وقوع 
الطالق فيه ملا أوقعه املأذون، وللسائل إذا نازع فيام تضمنه إشهاد الطالق أن يلجأ 
للقضاء يف هذا الشأن. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ىق
�أ �ق �ل���خ�ت�ا ط�لا
املبـــــادئ

1- الطالق الكنائي يقع بنية احلالف وقصده.
2- الطالق املقرتن بعدد ال يقع إال واحدة عمال باملادة الثالثة واخلامس�ة من قانون 

املحاكم الرشعية رقم 25 لسنة 1929.
3- للمطل�ق أن يراجع مطلقته من الطالق الرجعي ما دامت يف العدة، وإن انتهت 

فال حتل إال بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
قال  زوًجا  أن  املتضمن   1967 سنة   486 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
خطوات  خطا  ثم  بالثالثة«  طالق  »روحي  الفسحة:  يف  املنزل  داخل  ومها  لزوجته 
نحو مرتين وقال هلا مرة ثانية: »أنت طالق بالثالث«، ثم خطا خطوات نحو مرتين 
أيًضا وقال هلا: »أنت طالق بالثالث شافعي ومالكي وأبو حنيفة«، وكانت الزوجة 
تسمع هذه األيامن يف املرات الثالث لقرب املسافة. وطلب السائل اإلفادة عن حكم 

هذه األيامن.

اجلواب
لفظا  بعدد  املقرتن  الطالق  أن  عن   1929 لسنة   25 رقم  القانون  ينص 
يقع رجعيا إال  به طلقة واحدة رجعية، كام نص عىل أن كل طالق  تقع  أو إشارة 
املكمل للثالث والطالق عىل مال والطالق قبل الدخول وما نص عىل كونه بائنا 
يف قوانني املحاكم الرشعية، وقول الزوج لزوجته: »طالق بالثالث« طالق اقرتن 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /8  /22 بتاريخ:   103 سجل:   88 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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ا لألحكام املذكورة تقع به طلقة واحدة وتكون رجعية إذا كان قد  بعدد لفظا، وطبقاً
دخل بزوجته ومل يكن عىل مال وال مكمال للثالث، أما تكرار الطالق ثالث مرات 
الوارد بالسؤال فهو طالق مكرر يف جملس واحد وقد وقع خالف يف  النحو  عىل 
حكم هذه احلالة، والكثريون عىل أن تقع فيها طلقة واحدة، وإذن تكون قد وقعت 
عىل هذه الزوجة املذكورة يف حادثة السؤال طلقة واحدة رجعية إال إذا كان هناك 
ما يقتيض جعل الطالق بائناًا مما ذكرنا، وللزوج مراجعة زوجته إن كانت يف العدة، 

وإعادهتا بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة.

J
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���ا
و���ق

�ل��س���وك و�ح����ق  ��س��مق�أ��ق ا
ق

� ح��ل�م ط�لا
املبـــــادئ

1- ن�ص الفقه�اء عىل أن طالق الزوج لزوجته يكون واجباًا إذا كان الس�بب يرجع 
إىل سوء سلوك الزوجة.

2- إذا طل�ق ال�زوج زوجته يكون هل�ا كامل املهر إذا كان قد دخ�ل هبا أو اختىل هبا 
خلوة صحيحة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 470 سنة 1967 املتضمن أن امرأة متزوجة 
ترددت عىل شاب أعزب يف منزله وقد رآها ثالث نسوة يف منزل هذا الشاب وباب 
حجرته مغلق عليهام، وقد اعرتف هذا الشاب بأنه كان يعارشها معارشة األزواج 
فعال. وطلب السائل حكم طالق هذه املرأة من زوجها وإذا طلقها هل يكون هلا 

احلق يف مهرها كامال أم أنه من حق زوجها أن ال يعطيها مهرها؟

اجلواب
السبب  كان  إذا  واجباًا  يكون  لزوجته  الزوج  طالق  أن  عىل  الفقهاء  نص 
يرجع إىل سوء سلوك الزوجة مثل حادثة السؤال، فإذا طلق الزوج زوجته يكون 
هلا كامل املهر إذا كان قد دخل هبا أو اختىل هبا خلوة صحيحة، ويسقط نصف املهر 
ا أن  إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة، وليس من حقه رشعاً
يمتنع عن أدائه مهرها عىل الوجه املتقدم. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

واهلل تعاىل أعلم.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /9  /11 بتاريخ:   103 سجل:   96 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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�ل���م��ط���ل��ق��ق و�خ ع��لم ا ق د
� د ط�لا ���ا ��م�ش اأ

املبـــــادئ
ا. 1- املطلقة بائناًا ال ترث مطلقها ولو مات وهي يف العدة ما مل يكن فارًّ

2- إش�هاد الطالق الذي تم عىل يد مأذون يعترب ورقة رس�مية وحجة فيام ورد به، 
وملن يريد الطعن عليه أن يسلك الطريق القانوين للطعن.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد أ. و. خ املقيد برقم 502 سنة 1967 
املتضمن أنه بتاريخ 18/ 10/ 1952 ذهبت موكلته السيدة ز. ح. إ. وبصحبتها 
السيد/ ح. ع. ع. ملأذون ناحية احلرانية مركز اجليزة السيد/ س. ب. إلجراء عقد 
زواجهام، وقرر السائل أن املأذون املذكور باتفاق مع راغب الزواج املذكور أجرى 
هلام عقد تصادق عىل زواجهام، ثم أجرى هلام يف نفس الوقت إشهاد طالق بني هذين 
العدة، وقد تم كل هذا دون علم  الصداق ونفقة  اإلبراء من مؤخر  الزوجني عىل 
أو رضا موكلته املذكورة، واستمرت هذه املطلقة تعارش مطلقها املذكور معارشة 
الزوجية،  بمنزل   1967 سنة  بتاريخ  تويف  حتى  طلقها  أنه  تعلم  ال  وهي  زوجية 
وبعد الوفاة قدم ورثته إشهاد الطالق عىل اإلبراء املبني. وطلب السائل بيان احلكم 
الرشعي بالنسبة إلشهاد الطالق املذكور الذي تم دون علم املطلقة، وكان القصد 

منه حرماهنا من حقوقها الرشعية ِقبل مطلقها املذكور.

* فتوى رقم: 107 سجل: 103 بتاريخ: 17/ 9/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
العدة ما مل  بائناًا ال ترث مطلقها ولو مات وهي يف  املطلقة  ا أن  املقرر فقهاً
ا، والطالق موضوع احلادثة طالق بائن؛ ألنه عىل اإلبراء، فال ترثه املطلقة،  يكن فارًّ
وإشهاد الطالق املبني الذي تم عىل يد مأذون يعترب ورقة رسمية وحجة فيام ورد 
، وملن يريد الطعن عليه  به، وال سبيل إىل خمالفته أو العمل بغري ما جاء به ما دام قائاماً
أن يسلك الطريق القانوين للطعن. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل 

تعاىل أعلم.

J
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ق ��ر�قح
� ط�لا

املبـــــادئ
1- نص الفقهاء عىل أن املضارع ال يقع به الطالق إال إذا غلب يف احلال.

2- اليم�ني بالط�الق لغو ال يقع ب�ه طالق؛ طبقا للامدة الثانية م�ن القانون رقم 25 
لسنة 1929.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 558 سنة 1967 املتضمن أن رجال غضب 
من زوجته فقال هلا: »ثالثة باهلل العظيم ما أعملك مرايت«. وكرر: »ما أعملك ست 
وقت  يف  مرات  عدة  العبارات  هذه  وكرر  تاين«.  مرايت  تكوين  »ما  وكرر:  تاين«. 
بينهام فقال هلا:  نزاع  باحللفان االنفصال، وبعد سنتني حدث  واحد، وكان يقصد 
»عيّل الطالق ما أنت قاعدة معايا تاين«. بقصد إهناء العرشة، ويف مساء نفس اليوم 
مرايت  تبقى  ما  العظيم  باهلل  »ثالثة  ألخيه:  الزوج  فقال  الصلح  وأراد  أخوه  حرض 
تاين«. ويف اليوم الثاين قال الزوج: »ثالثة باهلل العظيم ما فيه عرشة بيننا تاين«. وطلب 

السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
العبارات الواردة عىل لسان الزوج لزوجته يف هذا االستفتاء تدل عىل أن 
الزوج احلالف أظهر رغبته يف أال تكون امرأته زوجة له يف الزمن املستقبل الذي 
يقع بعد النطق بالعبارة، وليس فيها ما يفيد إنشاء الطالق أو ما يعترب إخبارا عن 
طالق، ومل يستعمل لفظاًا من ألفاظ الطالق الرصحية أو الكناية عىل سبيل التنجيز 

* فتوى رقم: 110 سجل: 103 بتاريخ: 25/ 9/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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تاين«  مرايت  تكوين  »ما  العبارات:  بعض  يف  قوله  أن  يف  يشتبه  وربام  التعليق،  أو 
الفعل  أن  يبعد من ذلك  ا، ولكن  الطالق عرفاً به  تاين« يقصد  تبقى مرايت  أو: »ما 
املستعمل هنا هو فعل مضارع، وقد نص الفقهاء عىل أن املضارع ال يقع به الطالق 
إال إذا غلب يف احلال. تنقيح الفتاوى احلامدية جزء أول صفحة 34، 42. وما ورد 
بالسؤال ليس من هذا القبيل، فال يقع به طالق، وقوله: »عيّل الطالق ما أنت قاعدة 
ا  معايا«. اشتمل عىل احللف بالطالق، واحللف بالطالق لغو ال يقع به طالق طبقاً
ألحكام القانون رقم 25 لسنة 1929، وإذن فال يقع بيشء مما ورد يف هذا السؤال 

طالق. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ق �م��ق��ل�ر
� ط�لا

املبـــــادئ
1- الط�الق يف جمل�س واحد م�ن قبيل الطالق املنج�ز الرصيح ال�ذي يلحق املرأة 

بمجرد صدوره، والواقع به طلقة واحدة رجعية.

الســـــؤال
برقم 625 سنة 1967  املقيد  السيدة عايدة  املقدم من  الطلب  اطلعنا عىل 
املتضمن أنه أثناء مشادة بني السائلة وزوجها حلف عليها قائال: »أنت طالقة طالقة 

طالقة«. ونطق اللفظ ثالث مرات. وطلبت السائلة اإلفادة عن حكم هذا اليمني.

اجلواب
إن تكرار زوج السائلة لصيغة »طالقة« ثالث مرات يف جملس واحد هو من 
قبيل الطالق املنجز الرصيح الذي يلحق املرأة بمجرد صدوره، والواقع به طلقة 
ا ألحكام القانون  واحدة رجعية؛ لصدورها من احلالف يف وقت واحد وذلك طبقاً
25 لسنة 1929 كام يفهم منه وإن مل ينص عىل حكم هذه احلالة رصاحة، وعىل 
هذا تكون قد وقعت عىل السائلة يف حادثة السؤال طلقة واحدة رجعية إن مل تكن 
مسبوقة بغريها، وحيل للزوج أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل إن كانت ال تزال 
يف عدته، أو يعيدها إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إن كانت قد 

خرجت من العدة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 125 سجل: 103 بتاريخ: 7/ 11/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ق
� �ل��ط�لا � ع��لى ا ال�أ�ل�ا

املبـــــادئ
1- ليس من ش�أن املفت�ي أن حيقق الوقائع ويطلب الدليل ع�ىل صحتها وإنام ذلك 

من شأن القضاء.
2- من حق املفتي أن يطمئن ويرتاح إىل سالمة احلادثة التي يتحدث عن حكم اهلل 

فيها.
3- اإلكراه إذا كان بيشء جائز رشعا ومن حق املكره أن يفعله ال يعترب إكراها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ س. م. س. املقيد برقم 46 سنة 1968 
املتضمن هو وما أحلق به أن السائل طلق زوجته س. ع. ع. ح. طلقتني موثقتني، 
وأنه راجعها بعد الطلقة الثانية، وأن له زوجة أخرى وله منها مخسة أوالد وأن هذه 
الزوجة األخرى أكرهته عىل أن يطلق زوجته س. ع. ح. الطلقة الثالثة؛ وذلك ألنه 
ملا أراد إعادة مطلقته بعد الطلقة الثانية إىل عصمته اشرتطت عليه زوجته القديمة أن 
يكتب هلا ما يملك من منقوالت ومن سيارة ومن أرض فضاء باهلرم تقدر قيمتها 
آالف  مخسة  بمبلغ  شيًكا  القديمة  لزوجته  حرر  قد  وأنه  جنيه،  آالف  عرشة  بنحو 
جنيه بدون تاريخ، وأن رصيده يف البنك ال يصل إىل هذا املبلغ، وأن زوجته القديمة 
بعد أن كتب هلا كل ما يملك وأعطاها الشيك وأعاد هذه املطلقة إىل عصمته بعد 
الطلقة الثانية هددته زوجته القديمة ببيع ما كتبه هلا وجتريده هو واألوالد من كل 
ذلك، وكتبت تارخًيا فوريا للشيك وهددته بإبالغ النيابة إن مل يطلق مطلقته املذكورة 
الطلقة الثالثة، وخوًفا من السجن طلق مطلقته الطلقة الثالثة بدون أن ينطق بلفظ 

* فتوى رقم: 162 سجل: 103 بتاريخ: 20/ 2/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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الطالق بعد أن أحرض له أخوها يف منزله مأذوًنا بمعرفته ووقع عىل وثائق الطالق، 
 /10 بتاريخ  مذكرة  القديمة  زوجته  قدمت  وقد  الشيك،  سلمته  الطالق  تم  وملا 
2/ 1968 أنكرت فيها كل الوقائع التي ساقها كدليل عىل اإلكراه، وقالت إنه ال 
يملك شيًئا، وإن واقعة الشيك ال حقيقة هلا، وإن السيارة واألمالك املنوه عنها هي 

التي اشرتهتا. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا الطالق الذي أكره عليه.

اجلواب
القانون  من  األوىل  املادة  ا حلكم  طبقاً يقع  املكره ال  أن طالق  جدال يف  ال 
رقم 25 لسنة 1929 التي تنص عىل أنه ال يقع طالق السكران واملكره، واإلفتاء 
بحكم الدين والرشيعة يف حادثة من احلوادث جيري عىل أساس صحة الوقائع التي 
تضمنتها احلادثة ومطابقتها للواقع أو عىل أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر 
إىل الواقع، ويف هذه احلالة جيب أن تسلم احلادثة من شوائب الشك والغموض؛ 
لرتتاح نفس املفتي إىل أن املقصود هو معرفة حكم اهلل يف احلادثة موضوع السؤال، 
والسائل يقرر أوال أن زوجته هددته ببيع األمالك والسيارة التي سبق أن كتبها هلا، 
ا حتت تأثري هذا التهديد، ثم يقرر يف  وأنه أوقع الطالق عىل زوجته األخرى مكرهاً
ا بمبلغ بدون تاريخ وأهنا حررت عليه  طلب ملحق أنه أعطى زوجته املذكورة شيكاً
تارخياًا وملا مل جتد له رصيدا بالبنك هددته بإبالغ النيابة إن مل يطلق زوجته األخرى، 
بشأن  طلبه  السائل يف  قرره  ما  أن كل  فيه  قررت  طلبا  السائل  زوجة  قدمت  وقد 
إكراهه عىل تطليق زوجته األخرى، ووسائل هذا اإلكراه ال أساس له، وأن واقعة 
ا، وأن األمالك والسيارة قد اشرتهتا هي وال عالقة له  الشيك ال أساس هلا مطلقاً
الشك وعدم  يبعث عىل  الذي  الغموض  فيه كثري من  النحو  هبا، واألمر عىل هذا 
االرتياح، وليس من شأن املفتي أن حيقق الوقائع ويطلب الدليل عىل صحتها وإنام 
ذلك من شأن القضاء، ولكن من حق املفتي أن يطمئن ويرتاح إىل سالمة احلادثة 
التي يتحدث عن حكم اهلل فيها، ولذلك نكتفي ببيان حكم طالق املكره يف ذاته 
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بقطع النظر عن احلادثة املعروضة، وهل حتقق فيها إكراه أم ال، وقد ذكرنا أن حكم 
القانون رصيح يف أن طالق املكره ال يقع، عىل أن اإلكراه يف حقيقته الرشعية ال بد 
أن يكون بأمر يلجئ املكَره وحيمله محال عىل فعل ما أكره عليه وإتيانه؛ خلوفه من 
إيقاع ما هدد به وعدم احتامله إياه سواء كان ذلك يف النفس أو يف املال أو يف غري 
الفقهاء يف بعض  أدبيا ال حيتمله عىل خالف بني  أو  ا ماديا  به رضراً ذلك مما يوقع 
إيقاع وتنفيذ ما  ا عىل  الصور ليس هنا جمال تفصيله، وال بد أن يكون املكِره قادراً
هدد به، وقد قرر فقهاء احلنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها بالطالق إن مل 
تربئه من دين هلا عليه ال يكون إكراها، وإذا أكرهها برضب متلف إن مل تربئه من 
دين هلا عليه كان إكراها. جاء يف اجلزء الثالث من الفتاوى اخلانية لإلمام قاضيخان: 
»وإذا أكره الرجل امرأته برضب متلف لتصالح من الصداق أو تربئه كان إكراها 
ال يصح صلحها وال إبراؤها، وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطالق أو بالتزوج 
عليها أو بالترسي ال يكون إكراها«، وهذا ظاهر يف أهنم فرقوا يف احلكم بني واقعتي 
إكراه صدرتا من الزوج لزوجته، األوىل: هددها فيها برضب متلف وقد اعتربوها 
يعتربوها  ومل  الترسي  أو  عليها  بالتزوج  أو  بطالقها  فيها  والثانية: هددها  إكراها، 
إكراها ومل يذكروا العلة يف هذا الفرق، وليس هناك من فرق يظهر، إال أن اإلكراه 
ا وليس من حق الزوج وهو الرضب املتلف،  يف األوىل كان بيشء غري جائز رشعاً
ا للزوج ومن حقه أن يفعله وهو الطالق أو  والثانية كان اإلكراه بيشء جائز رشعاً
املكره أن  إذا كان بيشء جائز رشعا ومن حق  الزوجة، فاإلكراه إذن  التزوج عىل 
يفعله ال يعترب إكراها، ويف حادثة السؤال يقرر السائل أنه قد سبق أن كتب لزوجته 
أكرهته عىل طالق زوجته  ا لصالح أوالده منها وأهنا  -أم أوالده- سيارة وأمالكاً
األخرى، وهددته ببيع السيارة واألمالك التي كتبها هلا إن مل يطلق تلك الزوجة، 
البنك  عىل  جنيه  آالف  مخسة  بمبلغ  تاريخ  بدون  ا  شيكاً أعطاها  أن  سبق  قد  وأنه 
ا يف البنك  الذي يتعامل معه، وأهنا قد وضعت تارخياًا عىل الشيك، ومل جتد له رصيداً
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يكفي لسحب املبلغ، وهددته بإبالغ النيابة إن مل يطلق امرأته األخرى، وظاهر أن 
ا  األمالك والسيارة -عىل فرض التسليم بصحة ما ذكره السائل- قد أصبحت ملكاً
ا أن تترصف فيها بالبيع وسائر الترصفات الناقلة للملكية،  لزوجته ومن حقها رشعاً
وكذلك يف واقعة الشيك من حق الزوجة -وقد غرر هبا- أن تبلغ اجلهات املختصة 
بشأن تالعب زوجها وحماولة التغرير هبا، فإذا سلَّمنا أهنا قد هددت السائل بالبيع 
سبق  مما  تبني  وقد  املهدد،  حق  ومن  جائز  هو  بام  هتديدا  يكون  فإنه  عنه  واإلبالغ 
أن ذلك ال يكون إكراها، وأن املكره إذا فعل ما أكره عليه حتت تأثري هذا التهديد 
ا  ا، فيكون الطالق الذي أوقعه السائل عىل زوجته األخرى صحيحاً يكون صحيحاً

وواقعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ل���م��ل�� ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
ا حلكم املادة األوىل من القانون رقم 25 لسنة 1929. 1- طالق املكره ال يقع طبقاً
2- اإلك�راه يف حقيقته الرشعي�ة البد أن يكون بأمر يلجىء املكره وحيمله محال عىل 
فع�ل ما أكره عليه وإتيانه خلوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتامله إياه - وأن يكون 

املكره قادرا عىل إيقاع وتنفيذ ما هدد به.
3 - إذا أك�ره ال�زوج زوجته وهددها بالط�الق إن مل تربئه من دين هلا عليه ال يكون 

إكراها وإذا أكرهها برضب متلف إن مل تربئه كان إكراها.
4 - ال يعترب اإلكراه إكراها إذا كان بيشء جائز رشعا ومن حق املكره أن يفعله.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ م. أ. ح. املقيد برقم 69 سنة 1968 
ما  كثرًيا  الذين  أهلها  تأثري  حتت  تطليق  دعوى  عليه  رفعت  زوجته  أن  املتضمن 
عنها  حترر  خمتلفة  بجروح  االعتداءات  هذه  إحدى  يف  أصيب  حتى  عليه  يعتدون 
بتاريخ  إىل منزل أهل زوجته  1967، وأنه ذهب   /9 بتاريخ 27/  بوليس  حمرض 
يف  باملنزل  موجودة  زوجته  تكن  ومل  يلزمه  ما  ورشاء  ابنه  لرؤية   1967  /9  /30
هذا الوقت، وفوجئ يف نفس اليوم باهتام أمها له بخطف الطفل ورسقة مبلغ مائتي 
ذلك  بعد  عليه  ثم جتمع  عليه،  النيابة  وقبضت  الرشطة  وأبلغت  من دوالهبا  جنيه 
أهل زوجته وهددوه باختيار أحد الطريقني: السري يف إجراءات النيابة، أو تطليق 
زوجته، وحتت تأثري هذا اإلكراه طلق زوجته نظري اإلبراء من مؤخر الصداق ونفقة 
العدة وسجل بدفرت املأذون بتاريخ 2/ 10/ 1967، ويف البيان امللحق يقرر السائل 

* فتوى رقم: 164 سجل: 103 بتاريخ: 24/ 2/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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بيان  السائل  وطلب  بياض.  عىل  الوثيقة  عىل  وقع  وأنه  الطالق  بلفظ  يتلفظ  مل  أنه 
احلكم الرشعي يف الطالق الذي صدر منه حتت تأثري اإلكراه، واحلكم الرشعي يف 

الطالق الذي مل تصدر منه صيغته.

اجلواب
ا حلكم املادة األوىل من القانون رقم  ال جدال يف أن طالق املكره ال يقع طبقاً
واإلفتاء  واملكره«.  السكران  طالق  يقع  »ال  أنه  عىل  تنص  التي   1929 لسنة   25
بحكم الدين والرشيعة يف حادثة من احلوادث جيري عىل أساس صحة الوقائع التي 
تضمنتها احلادثة ومطابقتها للواقع أو عىل أساس التسليم بتلك الوقائع دون نظر 
والغموض  الشك  احلادثة من شوائب  تسلم  أن  احلالة جيب  الواقع، ويف هذه  إىل 
لرتتاح نفس املفتي إىل أن املقصود هو معرفة حكم اهلل يف احلادثة موضوع السؤال، 
الشكوى  بالسري يف  التهديد  تأثري  أكره عىل طالق زوجته حتت  أنه  يقرر  والسائل 
املقدمة ضده، والتي اهتم فيها بخطف ابنه من مطلقته ورسقة مبلغ مائتي جنيه من 
دوالب والدهتا، وأنه تعرض للقبض عليه وخاف من نتائج وآثار السري يف التحقيق 
فأوقع الطالق مكرها، وقال: إن الطالق كان نظري اإلبراء من مؤخر الصداق ونفقة 
العدة، ودون ذلك بالوثيقة الرسمية، وقرر يف املناقشة أن املفاوضة تناولت موضوع 
حضانة ابنه من املطلقة وأجور احلضانة واملسكن. وطلب بيان احلكم الرشعي يف 
بقوله  آخر  بطلب  استفتاءه  أحلق  ثم  اإلكراه،  تأثري  حتت  منه  صدر  الذي  الطالق 
ا لفظ »أنت طالق« كام ذكر  فيه: إنه يف حادثة السؤال املشار إليها مل يصدر منه مطلقاً
املأذون يف وثيقة الطالق، وأنه وقَّع عىل الوثيقة يف دفرت املأذون عىل بياض. وطلب 
بيان احلكم الرشعي يف هذا الطالق الذي مل تصدر منه صيغته ومل يتلفظ هبا مطلقا، 
االرتياح،  عدم  عىل  يبعث  الذي  الغموض  من  كثري  فيه  النحو  هذا  عىل  واألمر 
اإلكراه، والطالق كام هو  تأثري  تم ولكنه حتت  قد  الطالق  أن  أوال  يقرر  فالسائل 
ظاهر كان نظري اإلبراء وبعد مفاوضات تناولت فيام تناولت موضوع حضانة االبن 
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وأجور احلضانة واملسكن أي أنه أخذ وأعطى، ويبعد عادة أن يكون ذلك حتت تأثري 
ويف ظروف إكراه وإجلاء، ثم يقرر السائل ثانيا أنه مل يتلفظ بصيغة الطالق ووقع 
عىل الوثيقة عىل بياض، ووثيقة الطالق ورقة رسمية وتعترب حجة عىل السائل فيام 
الدليل  الوقائع ويطلب  املفتي أن حيقق  بالطالق، وليس من شأن  دون هبا خاصا 
عىل صحتها وإنام ذلك من شأن القضاء ولكن من حق املفتي أن يطمئن ويرتاح 
حكم  ببيان  نكتفي  ولذلك  فيها،  اهلل  حكم  عن  يتحدث  التي  احلادثة  سالمة  إىل 
أم  املعروضة، وهل حتقق فيها إكراه  النظر عن احلادثة  املكره يف ذاته بقطع  طالق 
ال، وقد ذكرنا أن حكم القانون رصيح يف أن طالق املكره ال يقع، عىل أن اإلكراه 
يف حقيقته الرشعية ال بد أن يكون بأمر يلجئ املكَره وحيمله محال عىل فعل ما أكره 
عليه وإتيانه؛ خلوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتامله إياه سواء كان ذلك يف النفس 
ا ماديا أو أدبيا ال حيتمله عىل خالف بني  أو يف املال أو يف غري ذلك مما يوقع به رضراً
ا عىل  الفقهاء يف بعض الصور ليس هنا جمال تفصيله، وال بد أن يكون املكِره قادراً
إيقاع وتنفيذ ما هدد به، وقد قرر فقهاء احلنفية أن الزوج إذا أكره زوجته وهددها 
بالطالق إن مل تربئه من دين هلا عليه ال يكون إكراها، وإذا أكرهها برضب متلف إن 
مل تربئه من دين هلا عليه كان إكراها، جاء يف اجلزء الثالث من الفتاوى اخلانية لإلمام 
قاضيخان: »وإذا أكره الرجل امرأته برضب متلف لتصالح من الصداق أو تربئه 
كان إكراها ال يصح صلحها وال إبراؤها، وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطالق 
أو بالتزوج عليها أو بالترسي ال يكون إكراها«. وهذا ظاهر يف أهنم فرقوا يف احلكم 
متلف  برضب  فيها  هددها  األوىل  لزوجته:  الزوج  من  صدرتا  إكراه  واقعتي  بني 
وقد اعتربوها إكراها، والثانية هددها فيها بطالقها أو بالتزوج عليها أو بالترسي، 
ومل يعتربوها إكراها، ومل يذكروا العلة يف هذا الفرق، وليس هناك من فرق يظهر، 
وهو  الزوج  حق  من  وليس  ا  رشعاً جائز  غري  بيشء  كان  األوىل  يف  اإلكراه  أن  إال 
ا للزوج ومن حقه أن يفعله  الرضب املتلف، والثانية كان اإلكراه بيشء جائز رشعاً
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ا، ومن  وهو الطالق أو التزوج عىل الزوجة، فاإلكراه إذن إذا كان بيشء جائز رشعاً
ا، ويف حادثة السؤال يقرر السائل أنه قد أكره  حق املكره أن يفعله ال يعترب إكراهاً
املقدمة ضده  الشكوى  بالسري يف إجراءات  التهديد  تأثري  عىل طالق زوجته حتت 
والتي اهتم فيها بخطف ابنه من هذه املطلقة ورسقة مبلغ مائتي جنيه من دوالب 
والدهتا، وال شك أن من حق أي إنسان اعتدي عليه بالرسقة أو بغريها أن يشكو 
املعتدي وأن يسري يف إجراءات شكواه، فهو إذن هتديد بأمر جائز للمهدد واملكره 
ا، وإذا فعل املكره ما هدد به -وهو هنا طالق زوجته-  ومن حقه، فال يكون إكراهاً
ا؛ النعدام اإلكراه رشعا، فاحلادثة بالتطبيق هلذا احلكم  ا صحيحاً يكون الطالق واقعاً

ا. ومما ذكر يعلم اجلواب. واهلل أعلم. ال إكراه فيها رشعاً
J
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�ل�ك ر�خ �ل�دخ
ىق �ق����خ

�ل��ق �ق ا �ل���م�د ق �ل���ل�ع��خ��ق وا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- م�ن وجد عنينا ملرض أو كرب يؤجل س�نة شمس�ية تبدأ من ي�وم اخلصومة، فإن 

استطاع مبارشهتا جنسيا وإال طلقتها عليه املحكمة بطلبها إن مل يطلقها هو.
2- البد أن يكون التأجيل من القايض وال عربة بتأجيل غريه مطلقا.

3- لو كان التأجيل يف أثناء الش�هر حتتس�ب املدة باأليام عىل أس�اس 365 يوما من 
وقت اخلصومة.

4- تب�دأ امل�دة بالنس�بة للصب�ي واملريض واملحرم م�ن وقت بل�وغ الصبي وصحة 
املريض وحل املحرم.

5- من عجز عن اإلمساك باملعروف وجب عليه الترسيح باإلحسان.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ع. م. م. املقيد برقم 200 سنة 1968 
املتضمن أن السيد/ ع. أ. ع تزوج السيدة ك. م. ع ودخل هبا يف 19/ 5/ 1965 
وأزال بكارهتا بأصبعه كعادة أهل الريف، وأنه مل يتصل هبا جنسيا من تاريخ الدخول 
حتى 29/ 3/ 1967 حيث تبني أنه عنني، وقد طالبته زوجته بطالقها هلذا السبب 
فامتنع، مما اضطرها إىل رفع أمرها إىل القضاء الذي أحاله إىل الكشف الطبي لبيان 
التقرير  وانتهى  عدمه،  من  عنة  به  كان  إذا  وعام  اجلنسية  املعارشة  عىل  قدرته  مدى 
للعنة،  العضوية  األسباب  من  الطبية خاليا  الوجهة  من  يعترب  الزوج  أن  إىل  الطبي 
من  نوًعا  يعترب  هذا  وأن  لزوجته،  بالنسبة  بالربط  يعرف  ما  تأثري  حتت  واقع  وأنه 
العنة املؤقتة قد يشفى ويربأ منها، وهلذه األسباب رفضت املحكمة دعوى الزوجة، 
* فتوى رقم: 189 سجل: 103 بتاريخ: 16/ 4/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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وجاء يف أسباب رفض الدعوى أن السنة املقررة يف الرشيعة اإلسالمية للعنة تبدأ 
من تاريخ رفع الدعوى، فاستأنفت الزوجة حكم املحكمة. وطلب السائل صدور 
املشكلة خصوًصا عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة يكون من  فتوى رشعية حلل هذه 
شأهنا جعل السنة الرشعية بالنسبة للعنني بعنة مؤقتة تبدأ من تاريخ العقد والدخول 

بالزوجة.

اجلواب
املنصوص عليه يف الفقه احلنفي أن من وجدته امرأته عنيناًا وهو من ال يصل 
إىل النساء ملرض أو كرب أجل سنة؛ الشتامهلا عىل الفصول األربعة، واملراد بالسنة 
ا عىل املذهب، وقيل السنة الشمسية التي  السنة اهلجرية التي عدد أيامها 354 يوماً
ا وبه يفتى، ويؤجل معه وقت اخلصومة -أي من وقت رفع  عدد أيامها 365 يوماً
الدعوى-، فإن استطاع الزوج يف مدة التأجيل أن يعارش زوجته معارشة األزواج 
فبها ونعمت، وإال بانت بالتفريق من القايض إن أبى الزوج طالقها بطلبها؛ ألنه 
وجب عليه الترسيح باإلحسان حني عجز عن اإلمساك باملعروف، فإن امتنع كان 
بتأجيل  يعتد  فال  القايض،  غري  بتأجيل  عربة  وال  هذا  عنه،  القايض  وينوب  ظاملاًا 
املرأة أو تأجيل غريها أو تأجيل غري القايض كائنا من كان، وجاء يف الدر املختار 
رشح تنوير األبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج� 2 ص� 818 وما بعدها ما يأيت: 
سنة  أجل  كرب  أو  ملرض  النساء  إىل  يصل  ال  من  وهو  عنيناًا  زوجها  وجدت  »ولو 
ا وبعض يوم، وقيل شمسية وهي أزيد  قمرية باألهلة عىل املذهب وهي 354 يوماً
ا...  ا وبه يفتى، ولو أجل يف أثناء الشهر فباأليام إمجاعاً ا أي 365 يوماً بأحد عرش يوماً
ا فبعد بلوغه وصحته  ا أو حمرماً ويؤجل من وقت اخلصومة ما مل يكن صبيا أو مريضاً
ا ال يقدر عىل العتق أجل سنة وشهرين فإن وطئ مرة فبها  وانتهاء إحرامه ولو مظاهراً
وإال بانت بالتفريق«، وعلق ابن عابدين يف احلاشية عىل قول صاحب الدر: »أجل 
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سنة وشهرين« وجاء يف تعليقه: »ولو رافعته وهو مظاهر منها تعترب املدة من حني 
ا أمهله شهري الكفارة، ثم أجله  ا عىل اإلعتاق، وإن كان عاجزاً املرافعة إن كان قادراً
فيتم تأجيله سنة وشهرين«. وهذا رصيح يف أن السنة التي يؤجل إليها من ادعيت 
الزوجة  ومرافعة  القضاء،  أمام  الزوجني  بني  اخلصومة  وقت  من  تبدأ  العنة  عليه 
ا هلذا النص الواضح املحدد  زوجها إىل القايض يف شأن التفريق بينهام، لذلك وطبقاً
ال يبقى جمال للكالم يف كيفية حساب السنة بدءا وهناية، وعىل الزوجة انتظار املدة 
بينهام  الزوجية  العالقة  الطبيعية وتعود  يعود زوجها إىل حالته  أن  املرضوبة عسى 
ا طبيعيا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه  إىل صفائها وسريها سرياً

وتعاىل أعلم.
J
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�ل���م�ع��قو� ق ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - طالق املعتوه غري واقع لنقصان أهليته.

2 - إشهاد الطالق حجة فيام دون به ما مل يصدر حكم بإبطاله.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيدة ح. م. ع. املقيد برقم 299 سنة 1968 
 ،1955  /4 بتاريخ 21/  أ. م. س. خ.  باملدعو ز.  السائلة تزوجت  املتضمن أن 
وأن هذا الزوج معتوه بدليل أن إشهاد الوراثة الصادر بوفاة والده وانحصار إرثه 
يف ورثته جاء فيه ما نصه: »ويف ابنه القارص املعتوه ز. أ. م. س. خ. املولود بتاريخ 
املذكور  الزوج  1954 وكان سن   /5 بتاريخ 19/  أنه  يناير سنة 1929«، كام   3
عليه من حمكمة طنطا  الوصية  من عمره طلبت  والعرشين سنة  اخلامسة  من  أكثر 
الكلية لألحوال الشخصية يف القضية رقم 10 سنة 1949 رفع الوصاية عنه، وقد 
القارص  أن  الرتكة  حرص  وقت  الثابت  ألن  ونظًرا  الطلب،  هذا  املحكمة  بحثت 
معتوه، فقد قررت املحكمة ندب الطبيب الرشعي للكشف عليه للتأكد من سالمة 
وقد  عنه،  الوصاية  رفع  يف  النظر  يمكن  حتى  والتعامل  للترصف  وحالته  عقليته 
قام الطبيب الرشعي بالكشف عليه، وقرر أن القارص املذكور أبله وال يدري عن 
أمالكه أو غلتها أو النقود شيًئا، وأنه يرى عدم رفع الوصاية عنه هلذه احلالة، وعليه 
فقد قررت املحكمة رفض طلب رفع الوصاية عنه هلذه األسباب املشار إليها، وإنه 
بتاريخ 14/ 6/ 1966 صدر إشهاد طالق رقم 125980 عىل يد مأذون ناحية 
السائلة غيابيا طلقة  املذكور طلق زوجته  القارص  أن  السنطة يتضمن  بليكم مركز 
* فتوى رقم: 206 سجل: 103 بتاريخ: 16/ 5/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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أوىل رجعية وله مراجعتها ما دامت يف عدته بغري إذهنا ورضاها. وتطلب السائلة 
إبداء الرأي الرشعي فيام إذا كان هذا القارص املعتوه والذي ثبت من تقرير الطبيب 
الرشعي املنوه عنه سابًقا أنه أبله وال يدري عن أمالكه أو غلتها أو النقود شيًئا جيوز 
مع  رشًعا  صحيح  املذكور  اإلشهاد  به  صدر  الذي  الطالق  هذا  وهل  الطالق،  له 

وقوعه من شخص معتوه أبله، أو أنه وقع غري صحيح رشًعا؟

اجلواب
تقرر السائلة أن زوجها الذي صدر منه الطالق باإلشهاد املذكور معتوه، 
األهلية،  لنقصان  يقع؛  ال  املعتوه  طالق  أن  رشعا  فاملقرر  معتوها  املطلق  دام  وما 
ولكن وقد حصل الطالق بإشهاد رسمي عىل يد موظف عمومي خمتص بإصداره 
وهو املأذون، وإشهاد الطالق حجة فيام دون به ما مل يصدر حكم بإبطاله فال بد ملن 
هيمه األمر -وهي السائلة يف هذه احلالة- أن ترفع األمر إىل القضاء املختص وتتخذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة إلبطال هذا الطالق متى ثبت أمام القضاء أن املطلق 
صدر منه هذا الطالق وهو معتوه. ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ق
� �ل��ط�لا �ق���م��ق�خ �خ�ا

املبـــــادئ
1- اليم�ني بالط�الق لغو ال يقع ب�ه طالق؛ طبقا للامدة الثانية م�ن القانون رقم 25 

لسنة 1929.
2- ق�ول ال�زوج لزوجته »تبقي حمرمة عيل زي أمي وأخت�ي ألخلصك« من ألفاظ 

الظهار التي جرى العرف باستعامهلا يف إنشاء الطالق.

الســـــؤال
سنة   409 برقم  املقيد  ص.  م.  م.  السيد/  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 

1968 املتضمن أن السائل حلف عىل زوجته بأيامن الطالق اآلتية:

البلد بكرة«. وقد  الطالق الزم تسافري  قال هلا: »عيّل  اليمني األول:   -1
وقع اليمني ألهنا مل تسافر، وقد ذهب إىل عامل ورد اليمني.

عائلتي  من  أحد  مع  تكلمتي  لو  الطالق  »عيّل  هلا  قال  الثاين:  اليمني   -2
ألخلصك«. وقد تكلمت، ووقع اليمني، وذهب إىل عامل ورد اليمني، وكان ذلك 
من حوايل سبع سنوات. ثم حدثت مشاجرة بينه وبني زوجته بعد ذلك؛ ألنه كان قد 

أمرها بيشء فلم متتثل ألمره، فخرج عن شعوره وحلف عىل زوجته اليمني اآلتية.

3- اليمني الثالث: قال هلا: »عيّل الطالق تبقي حمرمة عيّل زي أمي وأختي 
ألخلصك«. ويطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذه األيامن، وهل جيوز رشًعا 
إرجاع الزوجة إىل عصمته مع العلم بأن هذه الزوجة مرزوقة ]من[ الزوج السائل 

بولد وهي حامل منه اآلن يف شهرها السابع؟

* فتوى رقم: 236 سجل: 103 بتاريخ: 25/ 6/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.



- 310 -

اجلواب
الزم  الطالق  »عيّل  لزوجته:  السائل  قول  وهي  األول:  اليمني  عن   -1
تسافري البلد بكرة«. هذه الصيغة من قبيل اليمني بالطالق، واليمني بالطالق لغو 

ال يقع به طالق عمال بالقانون رقم 25 لسنة 1929.
2- عن اليمني الثاين: وهو قول السائل لزوجته: »عيّل الطالق لو تكلمتي 
وهو  بالطالق،  اليمني  قبيل  من  الصيغة  وهذه  ألخلصك«.  عائلتي  من  أحد  مع 
لغو ال يقع به طالق عمال بالقانون سالف الذكر، فكأنه قال هلا: »عيّل الطالق لو 

تكلمتي مع أحد من عائلتي فسأطلقك«. وقد تكلمت بالفعل ومل يطلقها.
تبقي  الطالق  »عيّل  لزوجته:  السائل  قول  وهو  الثالث،  اليمني  عن   -3
حمرمة عيّل زي أمي وأختي ألخلصك«. وهذه الصيغة مشتملة عىل فقرتني: الفقرة 
بالطالق، وهي  اليمني  الصيغة من قبيل  األوىل: هي قوله: »عيّل الطالق«. وهذه 
لغو ال يقع به طالق عمال بالقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر. والفقرة 
الصيغة  وهذه  ألخلصك«.  وأختي  أمي  زي  عيّل  حمرمة  »تبقي  قوله:  هي  الثانية: 
من ألفاظ الظهار التي جرى العرف باستعامهلا يف إنشاء الطالق، وهي صاحلة هلذا 
االستعامل الشتامهلا عىل لفظ التحريم، وكلمة »تبقي حمرمة عيّل... إىل آخره«. هي 
باستعامهلا  فالعرف جرى  ا،  عرفاً احلال  استعامهلا يف  التي غلب  املضارع  ألفاظ  من 
يف إنشاء الطالق يف احلال فيقع هبا طلقة واحدة رجعية، وكلمة »ألخلصك« هي 
هتديد بالطالق، فال يقع هبا طالق، وبناء عىل ذلك كله يكون قد وقع عىل زوجة 
السائل طلقة واحدة رجعية هبذه األيامن الثالثة ما مل يكن قد سبق له طالقها بغري 
هذه األيامن، وجيوز للسائل مراجعة زوجته إن كانت ال تزال يف العدة بعد طالقها 
باليمني الثالث، وإن كانت قد خرجت من العدة من هذا الطالق جاز له أن يتزوجها 
بعقد جديد ومهر جديد بإذهنا ورضاها. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ل �ل���ا و ا
أ
ىق ا

��خ �ل���م�ا ىق ا
��ق��ق ��خ و�حخ �ل�خ ىق ا

ح��ل�م �خ����خ
املبـــــادئ

1- لفظ »واهلل ما أنت يل بامرأة« ال يقع وإن نوى عند الكل، وقد عللوا عدم الوقوع 
باالتف�اق يف ص�ورة احللف عىل النفي بأنه ينرصف إىل النف�ي يف املايض وهو كذب 

بيقني فال يقع طالق باالتفاق.
ا. ا بل يكون جحوداً 2- األصل أن نفي النكاح ال يكون طالقاً

ا إذا ن�وى وما عداه فالصحي�ح أنه عىل هذا  3- نف�ي الن�كاح يف احل�ال يكون طالقاً
اخلالف قيد بالنية؛ ألنه ال يقع بدون النية اتفاقا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ س ع. املقيد برقم 540 سنة 1968 

املتضمن أنه وقع منه عىل زوجته األيامن اآلتية:

األول: قال هلا: »وعيّل الطالق بالثالثة مانتيش عىل ذمتي«، وتكرر ذلك منه 
يف نفس الوقت مرتني.

الثاين: قال هلا: »عيّل الطالق بالثالثة مانتيش عىل ذمتي«.

زوجتي«.  وال  ذمتي  عىل  مانتيش  بالثالثة  الطالق  »عيّل  هلا:  قال  الثالث: 
وطلب السائل اإلفادة عن حكم هذه األيامن.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /9  /4 بتاريخ:   103 سجل:   274 رقم:  فتوى   *
هريدي.



- 312 -

اجلواب
جاء يف اجلزء الثالث من البحر الرائق رشح كنز الدقائق ص� 305 ما نصه: 
النكاح  وكان  يعني  ا،  طالقاً نوى  إن  بزوج  لك  لست  أو  امرأة  يل  بلست  »وتطلق 
ا، وهذا عن أيب حنيفة؛ ألهنا تصلح إلنشاء الطالق كام تصلح إلنكاره فيتعني  ظاهراً
األول بالنية. وقال أبو يوسف وحممد: ال تطلق وإن نوى لكذبه، ودخل يف كالمه 
»ما أنت يل بامرأة«، و»ما أنا لك بزوج«، و»ال نكاح بيني وبينك«، وخرج عنه »مل 
أتزوجك«، أو »مل يكن بيننا نكاح«، و»واهلل ما أنت يل بامرأة« ففي هذه األلفاظ ال 
يقع وإن نوى عند الكل، وقد عللوا عدم الوقوع باالتفاق يف صورة احللف عىل 
النفي بأنه ينرصف إىل النفي يف املايض وهو كذب بيقني فال يقع طالق باالتفاق، 
ا، ونفي النكاح يف  ا بل يكون جحوداً واألصل أن نفي النكاح أصال ال يكون طالقاً
ا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه عىل هذا اخلالف قيد بالنية؛  احلال يكون طالقاً
الواردة  الصيغ  تكون  املذكورة  للنصوص  ا  وطبقاً اتفاقا«.  النية  بدون  يقع  ال  ألنه 
بالسؤال من قبيل احللف عىل نفي الزوجية احلاصلة بني السائل وزوجته التي عىل 
عصمته وعقد نكاحه، وال يقع بأي منها طالق عىل زوجة السائل وإن نواه؛ ألنه 
حلف عىل نفي الزوجية القائمة يف املايض، وهو كاذب فيه، فال يقع طالق باالتفاق 
أثر  املتقدم، وكون احللف بصيغة الطالق ال  بناء عىل النص  بني اإلمام وصاحبيه 
له؛ ألنه حلف عىل نفي الزوجية وهو كذب كام قلنا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن 
السؤال وعىل السائل أن يتقي اهلل يف دينه وزوجته وأوالده ويمتنع عن التلفظ بمثل 

هذه األلفاظ. واهلل أعلم.
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ق �م�ع����ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ال يقع الطالق املعلق بوجود املعلق عليه إذا مل يكن املقصود وقوع الطالق وإنام 

محل الزوجة عىل فعل يشء أو تركه.
2- للمطل�ق أن يراجع مطلقته من الطالق الرجعي ما دامت يف العدة، وإن انتهت 

فال حتل إال بعقد ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ غ. ع. ح. املقيد برقم 197 سنة 1969 

املتضمن أنه حلف عىل زوجته األيامن اآلتية:

ذلك يف حالة  ذمة«. وكان  تكوين يل عىل  ما  اشتغلتي  ما  »إن  هلا:  قال   -1
غضبية.

2- قال هلا: »إن مل تشتغيل وتساعديني عىل املعاش معي ما تكوين يل عىل 
ذمة«.

3- تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كالمية بخصوص املعيشة، فقال 
هلا: »أنت قاعدة ليه مانتيش عىل ذمتي«. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
الصيغتان األوىل والثانية ومها قول السائل لزوجته بالصيغة األوىل: »إن ما 
اشتغلتي ما تكوين يل عىل ذمة«، وقوله هلا بالصيغة الثانية: »إن مل تشتغيل وتساعديني 

* فتوى رقم: 393 سجل: 103 بتاريخ: 21/ 6/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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عىل املعاش معي ما تكوين يل عىل ذمة«. كالمها من قبيل الطالق املعلق عىل رشط 
يف املستقبل بكناية من كناياته التي جرى عرف الناس يف استعامهلا يف الطالق املعلق 
هباتني  السائل  قصد  كان  فإن  وغرضه،  احلالف  قصد  إىل  فيه  وُيرجع  رشط،  عىل 
طلقة  منهام  صيغة  بكل  وقع  عليه  املعلق  حصول  عند  الطالق  وقوع  الصيغتني 
رجعية، أما إن كان ال يقصد وقوع الطالق بل جمرد محلها عىل العمل والتكسب فال 
يقع بأي منهام طالق سواء حصل املحلوف عليه أو مل حيصل تطبيقا للقانون رقم 
25 لسنة 1929، أما الصيغة الثالثة وهي قوله: »أنت قاعدة ليه مانتيش عىل ذمتي«. 
فهي من قبيل نفي الزوجية احلاصلة بني السائل وزوجته التي عىل عصمته وعقد 
نكاحه، وال يقع هبا طالق عىل زوجة السائل وإن نواه؛ ألنه نفى الزوجية القائمة 
يف املايض وهو كاذب فيه، وعىل ذلك فإن مل يكن السائل قد قصد إيقاع الطالق 
بالصيغتني األوليني فال يكون قد وقع عىل زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طالق، 
أما إن كان قد قصد وقوع الطالق عند حصول املعلق عليه فإنه يقع بالصيغة األوىل 
الثاين  الطالُق  الثانية  وبالصيغة  بغريه،  يكن مسبوقا  مل  إن  الرجعي  األول  الطالُق 
الرجعي، وحيل له أن يراجع زوجته بالقول أو الفعل إن كانت ال تزال يف عدته، أو 
أن يعيدها إىل عصمته بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إن كانت قد خرجت من 

العدة. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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د  �خ�ع�د
ق �م����ق��ق��خ

� ط�لا
املبـــــادئ

1- الرس�ول بالط�الق معرب وس�فري للمطلق فه�و ناقل للكالم ال منش�ئ بخالف 
املالك والوكيل.

2- الطالق املقرتن بعدد لفظاًا أو إش�ارة يقع واحدة ويقع رجعيا طبقا للقانون رقم 
25 لسنة 1929.

الســـــؤال
سنة   230 برقم  املقيد  ع.  س.  أ.  السيد/  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 

1969 املتضمن:

1- أنه كان يعمل باحلقل، ومل ترسل له زوجته الطعام، وقابل ابنه األكرب، 
وقال له: »أمك يف البيت؟«، فأجاب باإلجياب، فقال له: »قل هلا: أنت طالق ثالثا«.

»أنت  هلا:  فقال  زوجته،  وبني  بينه  منازعة  وحدثت  مريًضا،  كان  ثم   -2
طالق ثالثا«.

هذا  وكرر  خالصة«،  »أنت  لزوجته:  فقال  فراشه،  عىل  يتبول  ابن  له   -3
اللفظ ثالث مرات، ثم طرد زوجته من املنزل لوقوع ثالث طلقات متتالية كام جاء 

بالسؤال. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام صدر منه.

* فتوى رقم: 394 سجل: 103 بتاريخ: 21/ 6/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
أن   731 ص�  الثاين  اجلزء  املختار  الدر  يف  جاء  األول:  الطالق  عن  أوال: 
عىل  عابدين  ابن  وعلق  ورسالة،  وتوكيل  تفويض  ثالثة:  الطالق  تفويض  أنواع 
هلا:  فالنة وقل  إىل  اذهب  لرجل:  قال  »إذا  فقال:  الرسالة-  الثالث -وهو  القسم 
إن زوجك يقول لك: اختاري، فهو ناقل لكالم املرسل ال منشئ لكالمه، بخالف 
ا هلذا النص يكون الولد الذي  املالك والوكيل؛ ألن الرسول ُمعربِّ وسفري«. وطبقاً
الولد  ا« يكون هذا  أبيه إىل والدته بقوله: »قل ألمك: أنت طالق ثالثاً محل رسالة 
فيقع  ثالثاًا«،  طالق  »أنت  لزوجته:  قال  أباه  وكأن  أبيه  بعبارة  ا  ومعرباً ألبيه  ا  سفرياً
الطالق هبذه العبارة، وبام أن القانون رقم 25 لسنة 1929 قىض بأن الطالق املقرتن 
بعدد لفظاًا أو إشارة يقع واحدة ويقع رجعيا يف غري األحوال املنصوص عليها يف 
القانون، فتقع يف هذه احلادثة طلقة واحدة رجعية، وبام أنه مل تسبقها طالقات أخرى 

فتكون األوىل.

ثانيا: ويف احلادثة الثانية وهي قول السائل لزوجته: »أنت طالق ثالثاًا«، تقع 
عىل الزوجة طلقة ثانية رجعية كام ذكرنا.

ثالثاًا: ويف احلادثة الثالثة وهي قول السائل لزوجته: »أنت خالصة« وكرر 
ا يف النطق، تقع عىل الزوجة الطلقة  هذا اللفظ ثالث مرات يف جملس واحد أو متتابعاً
املكملة للثالث، وهبا تبني منه زوجته بينونة كربى ال حتل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا ويدخل هبا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها 
أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

واهلل تعاىل أعلم.
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�خ ��خ�ا
����مخ �ل��خ ق ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1- األق�وال واألفع�ال الصادرة من الزوج اجلارية عىل غ�ري عادته تدخله يف نطاق 
من ينطبق عليه اخللل يف ترصفاته وأفعاله فال يقع طالقه وإن كان يعي ما يقول.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيدة م. ف. ي. املقيد برقم 387 سنة 1969 
»أنت  بقوله:  أثناءها  بينها وبني زوجها حلف عليها  نشبت  أن مشاجرة  املتضمن 
طالق«  »أنت  لفظ  يتخلل  وكان  مرات،  عرش  من  أكثر  اليمني  هذا  وكرر  طالق«، 
ف معني منه شتائم أو متزيق مالبس أو تكسري أشياء، وأن الفرتة بني الطلقة  ترصُّ
واألخرى تقدر بحوايل مخس دقائق أو أكثر أو أقل، ثم كتب عىل احلائط: »طالقة 
بالثالثة«، وكتبها مرة أخرى يف إقرار مكتوب، وتقول السائلة إن زوجها حني تلفظ 
بأيامن الطالق املنوه عنها كان شارًبا قدًرا من اخلمر، ولكنه مل يفقده وعيه. وطلبت 

السائلة اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
ظاهر من رسد الوقائع التي ذكرهتا السائلة بالسؤال أنه كانت تتخلل ألفاظ 
الطالق أثناء املشاجرة شتائم أو متزيق مالبس أو تكسري أشياء من زوجها املطلق، 
وهذه األمور ُتدخله يف نطاق من ينطبق عليه اخللل يف ترصفاته وأفعاله، وهي احلالة 
الثانية من حاالت الغضب التي ال يقع فيها الطالق وإن كان يعي ما يقول، ومما 
يؤكد اخللل يف ترصفات احلالف كتابته عىل احلائط واإلقرار الذي كتبه عىل الورقة؛ 

* فتوى رقم: 415 سجل: 103 بتاريخ: 15/ 6/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ا يف وقت واحد، األمر الذي يدل عىل أنه كان يف احلالة  لوقوع هذه الترصفات مجيعاً
املشار إليها، وعىل ذلك فال يقع باأليامن التي صدرت من احلالف أثناء املشاجرة 
واخللل يف أقواله وأفعاله عىل الوجه الذي ورد بالسؤال طالٌق عىل الزوجة السائلة 
متى كان احلال كام ذكر بالسؤال. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�خ
�أ  �خ�ا

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ق�ول الرج�ل لزوجته »أنت من النهاردة مش عىل ذمتي« قاصدا به الطالق يقع 
ب�ه طلقة واح�دة، ألن هذه العب�ارة نفي للزوجي�ة وقت احللف فيحم�ل لفظه عىل 

إنشاء الطالق.
3- الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة يقع به طلقة واحدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ عبد الرازق. ع. ع. املقيد برقم 563 

سنة 1969 املتضمن:

رجعية  أوىل  طلقة  ج.  ع.  ف.  زوجته  طلق   1965 سنة  بتاريخ  أنه   -1
بمقتىض إشهاد طالق رسمي عىل يد مأذون، وقد راجعها بعد شهر واحد من تاريخ 

هذا الطالق.

2- وبتاريخ سنة 1967 قال لزوجته املذكورة: »أنت طالق«. وكرر هذا 
الطالق  هذا  تاريخ  من  واحد  أسبوع  وبعد  واحد،  جملس  يف  مرات  ثالث  اللفظ 

راجعها عىل يد مأذون.

3- وبتاريخ سنة 1969 حدث نزاع بينهام فقال هلا: »أنت من النهاردة مش 
عىل ذمتي«. وكان يقصد هبذا اللفظ طالقها. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي 

فيام صدر منه.

* فتوى رقم: 448 سجل: 103 بتاريخ: 5/ 10/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
بمقتىض  املذكورة  زوجته  السائل  بطالق  يقع  األول:  الطالق  عن  أوال: 
إشهاد طالق عىل يد مأذون طلقة أوىل رجعية، وبمراجعته هلا بعد ميض شهر من 

ا. تاريخ الطالق تكون الرجعة صحيحة رشعاً

وكرر  طالق«  »أنت  لزوجته:  السائل  قول  وهو  الثاين:  الطالق  عن  ثانيا: 
هذا اللفظ ثالث مرات يف جملس واحد، فهو طالق مكرر ويف جملس واحد، وقد 
وقع خالف يف حكم هذه احلالة، والكثريون عىل أنه يقع هبا طلقة واحدة، وقد نص 
القانون رقم 25 لسنة 1929 عىل أن الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة )يقع به( 
طلقة واحدة، كام نص عىل أن كل طالق يقع رجعيا إال املكمل للثالث والطالق 
عىل مال والطالق قبل الدخول وما نص عىل كونه بائناًا يف قوانني املحاكم الرشعية، 
ا لألحكام املذكورة يقع هبذا اللفظ طلقة واحدة، وتكون رجعية إذا مل تكن  وطبقاً

عىل مال وال مكملة للثالث.

املذكورة: »أنت من  السائل لزوجته  الثالث: وهو قول  ثالثاًا: عن الطالق 
النهاردة مش عىل ذمتي«. وأنه قصد هبذا اللفظ الطالق يقع به طلقة واحدة، وتكون 
ا غريه  مكملة للثالث، فتبني بذلك زوجته بينونة كربى؛ ال حتل له حتى تنكح زوجاً
ا ويدخل هبا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت  ا رشعاً ا صحيحاً نكاحاً
عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، وهذا خيالف ما إذا قال هلا: ما أنت يل بامرأة أو لست 
يل بزوجة، حيث قال الصاحبان: إنه ال يقع به طالق؛ ألنه نفي للزوجية يف املايض 
وهو كاذب فيه؛ ألنه نفي للزوجية اآلن أي وقت احللف، ومل ينفها يف املايض فال 
ا مع قول السائل إنه نوى به  سبيل إىل تكذيبه، وحيمل عىل أنه إنشاء طالق خصوصاً

الطالق. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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�ع��ق �ل��ح��خ روط ا ���ش
املبـــــادئ

1- الط�الق الرجعي ال يرفع احلل وال يزيل املل�ك الذي ثبت بعقد النكاح، وأثره 
إنام هو نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج عىل زوجته.

ا أن تكون برضا املرأة. 2- ال يشرتط يف الرجعة أيضاً

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ خ. م. إ. املقيد برقم 527 سنة 1969 
بتاريخ  أ، وطلقها طلقة أوىل رجعية  أنه كان متزوًجا بمن تدعى ع. ح.  املتضمن 
 1967  /11 بتاريخ 5/  نكاحه  أعادها إىل عصمته وعقد  ثم   ،1967  /9  /25
عىل يد مأذون حدائق القبة، وأنه أبلغ والدها هبذه الرجعة بمعرفة م. أ. واملعلم عبد 
بآخر  تزوجت  ثم  باحلبس،  ونفذته عليه  نفقة  احلفيظ، وحصلت ضده عىل حكم 
وطلب  الرجعة.  وثيقة  وقدم   ،1969  /7  /11 بتاريخ  عصمته  عىل  وهي  غريه 

السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
املقرر رشعا أن الطالق الرجعي ال يرفع احلل وال يزيل امللك الذي ثبت 
بعقد النكاح وأثره، إنام هو نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج عىل زوجته، 
فإذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقط صحت الرجعة، وال يشرتط يف 
الرجعة إعالم الزوجة هبا؛ ألن استدامة ملك الزواج حق للرجل وحده ما دام هذا 
امللك مل يزل بعد، لكن يستحب إعالمها هبا لدفع االلتباس وللتحرز من التسبب يف 

* فتوى رقم: 459 سجل: 103 بتاريخ: 11/ 11/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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إيقاع املرأة يف زواج حمرم، فإنه إذا مل تعلم بالرجعة ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج 
ا  برجل آخر عىل حني أهنا يف عصمة الزوج األول، كام ال يشرتط يف الرجعة أيضاً
أن تكون برضا املرأة؛ ملا قلنا إهنا ليست إنشاء زواج بل هي استدامة ملك الزواج 
األول، وملا كان الثابت من وثيقة الرجعة أن السائل طلق زوجته ع. ح. أ. طلقة 
أوىل رجعية بتاريخ 25/ 9/ 1967 وأعادها إىل عصمته بتاريخ 5/ 11/ 1967 
فيكون بذلك قد راجعها وهي ما زالت يف عدته، ومن ثم تكون رجعته صحيحة 
وترتتب عليها آثارها الرشعية، وعىل ذلك فيكون زواج هذه الزوجة بالزوج الثاين 
باطال  ا  الثاين زواجاً الزواج  ثم يكون  قد حدث وهي يف عصمة رجل آخر، ومن 
ا، وإال  ا ال ترتتب عليه آثاره الرشعية، وجيب عىل الزوجني أن يتفرقا اختياراً رشعاً
وجب عىل الزوج األول أو من هيمه األمر رفع أمرمها إىل القضاء املختص للحكم 

بالتفريق بينهام جربا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ر ���ا
��ق ��خ  �خ����م��ق�عخ

ق
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ق�ول الزوج: »زوجت�ي فالنة عيل كظهر أمي« صيغة ظه�ار رشعي رصحية فال 

تصلح لالستعامل يف إنشاء الطالق.
2 - الظه�ار حي�رم عىل الزوج قربان زوجته أو االس�تمتاع هبا ب�أي وجه من وجوه 
االستمتاع حتى يكفر بصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا.

3 - إذا كفر املظاهر عن ظهاره حل له قربان زوجته واالستمتاع هبا.
4 - إذا ع�ارش املظاه�ر زوجت�ه قب�ل أن يكفر حلقه اإلث�م وال يلح�ق زوجته بتلك 

املعارشة طالق.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 617 سنة 1969 املتضمن أن شخصا ذهب 
هذه  إثبات  منه  وطلب  أمي«.  كظهر  عيلَّ  فالنة  زوجتي  »إن  له:  وقال  املأذون  إىل 
به  يقع  ال  الظهار  إن  له:  وقال  منه،  ذلك  يقبل  مل  املأذون  ولكن  دفرته،  يف  الصيغة 
عىل  طالق  هبا  يقع  املذكورة  الصيغة  كانت  إذا  عام  اإلفادة  السائل  وطلب  طالق. 

زوجة احلالف، أم ال؟

اجلواب
الصيغة املذكورة بالسؤال وهي قول الزوج: »زوجتي فالنة عيل كظهر أمي«. 
ليست من رصيح ألفاظ الطالق وال من كنايتها، ومن ثم ال تصلح لالستعامل يف 
إنشاء الطالق، وإنام هي صيغة ظهار رشعي رصحية، وحكمه أنه حيرم عىل الزوج 

* فتوى رقم: 470 سجل: 103 بتاريخ: 19/ 11/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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قربان زوجته أو االستمتاع هبا بأي وجه من وجوه االستمتاع، كام حيرم عىل زوجته 
أن متكنه من ذلك حتى يكفر الكفارة التي ورد هبا القرآن الكريم وهي أحد أنواع 
ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمن نَِّسآئِِهۡم  ثالثة مرتبة عىل ما جاءت به اآلية وهي قوله تعاىل }َوٱلذَّ
اۚ َذٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهۦِۚ  ن َيَتَمآسذَّ

َ
ُثمذَّ َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ ّمِن َقۡبِل أ

ذَّۡم َيِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعۡيِ ِمن َقۡبِل  ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ ٣ َفَمن ل َوٱللذَّ
ذَّۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِسّتَِي ِمۡسِكيٗنا...{ ]املجادلة: 2- 4[. فإذا ما  اۖ َفَمن ل ن َيَتَمآسذَّ

َ
أ

ر املظاهر عن ظهاره عىل الوجه املذكور يف اآلية الكريمة فإنه حينئذ حيل له قربان  كفَّ
زوجته واالستمتاع هبا، ويلحقه اإلثم رشعا إذا عارشها معارشة الزوجية قبل أن 
ر وإن كان ال يلحقها بذلك القربان طالق، والواجب عليه التوبة واالستغفار.  يكفِّ

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ق
� �ل��ط�لا ر �خ�ا را

��ق ال�أ
املبـــــادئ

ا منه  1- توقي�ع الزوج عىل ورقة أقر فيها بأن زوجته طالقة ثالث مرات يعترب إقراراً
ويقع به الطالق.

2- نص�ت امل�ادة رقم 3 من القانون رقم 25 لس�نة 1929 ع�ىل أن الطالق املقرتن 
بعدد لفظاًا أو إشارة ال يقع إال واحدة.

3- تب�ني الزوجة من زوجها بالطالق املكمل للث�الث بينونة كربى فال حتل له بعد 
ذل�ك حت�ى تنكح زوجا غ�ريه نكاح�ا صحيحا رشع�ا ويدخل هبا دخ�وال حقيقيا 

ويطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 653 سنة 1969 املتضمن أن خالًفا حدث 
بني زوجني عادت عىل إثره الزوجة إىل منزل والدهتا، وبعد مدة ذهب أعامم هذه 
الزوجة إىل زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها: »إنك طالقة ثالث مرات« وطلبوا 
ع عليها الزوج،  منه التوقيع عليها، وبعد تردد من الزوج وإحلاح من أعامم زوجته وقَّ
وظل الزوجان كل منهام بعيًدا عن اآلخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة. 

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
توقيع الزوج عىل الورقة التي قدمها له أعامم زوجته بأن زوجته طالقة ثالث 
واحدة  طلقة  به  وقع  فيه  ا  صادقاً كان  فإن  زوجته،  بطالق  منه  ا  إقراراً يعترب  مرات 

* فتوى رقم: 474 سجل: 103 بتاريخ: 19/ 11/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ا للمعمول به يف اجلمهورية العربية املتحدة؛ فقد نصت املادة رقم 3 من  رجعية طبقاً
القانون رقم 25 لسنة 1929 عىل أن الطالق املقرتن بعدد لفظاًا أو إشارة ال يقع إال 
واحدة، أما إن أكذب الزوج نفسه يف هذا اإلقرار فإن طالقه يقع قضاء ال ديانة. 
جاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية: »سئل يف رجل سئل عن زوجته فقال: أنا طلقتها، 
ا. فام احلكم؟ وأجاب: ال يصدق قضاء ويدين  واحلال أنه مل يطلقها بل أخرب كاذباً
ديانة،  يقع قضاء ال  ا  بالطالق كاذباً البحر: »اإلقرار  بينه وبني اهلل تعاىل«. ويف  فيام 
وبمثله أفتى الشيخ إسامعيل والعالمة اخلري الرميل«. وعىل ذلك يكون قد وقع عىل 
الزوجة املسؤول عنها طالق واحد رجعي قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا يف 
ا يقع عليها طالق واحد رجعي يف القضاء وال  ا فيه فأيضاً إقراره، أما إذا كان كاذباً
قد  الزوجة  أن هذه  يقرر  السائل  أن  وبام  تعاىل،  اهلل  بينه وبني  فيام  يقع عليها يشء 
انقضت عدهتا فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إىل عصمته بعقد ومهر جديدين 

بإذهنا ورضاها. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ىق ��س�د �ل��خ ل ا ���م�ا �خ����خ  �خ�ال�
�م��ق ��ق��ق حخ�ا

��ق �ا �ق����خ ىق ا
�ىق ��خ

أ
�ل�ا ء ا ا �خ�د اأ

املبـــــادئ
1 - الرشيعة اإلسالمية جتيز الطالق والتطليق عند الرضورة.

2 - حرم�ت الرشيع�ة التفريق اجلس�دي ب�ني الزوج�ني واعتربته هج�را وإرضارا 
بالزوجة جييز هلا طلب التطليق.

3 - ص�دور حك�م باالنفصال اجلس�دي بني زوجني يدينان ب�ه يف دولة أجنبية غري 
حماربة لنا تقر تنفيذه الرشيعة اإلسالمية وفقا لديانة اخلصمني.

الســـــؤال
 /11 املؤرخ 28/  بمرفقاته  بكتاهبا)1( رقم 11599  العدل  طلبت وزارة 
1978 إبداء الرأي بشأن االتفاقية اخلاصة باالعرتاف بالطالق واالنفصال اجلسدي 
التي أقرهتا الدورة احلادية عرشة ملؤمتر القانون الدويل اخلاص بتاريخ 1/ 6/ 1970.

* فتوى رقم: 255 سجل: 105 بتاريخ: 5/ 5/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.

)1( جاء بالكتاب اآليت:
السيد وكيل الوزارة لشؤون مكتب السيد وزير العدل.

حتية طيبة وبعد..
 1978/11/22 بتاريخ  بجلستها  نظرت  املحيل  واحلكم  للخدمات  الوزارية  اللجنة  بأن  اإلحاطة  أرجو 
مرشوع القرار اجلمهوري بشأن االتفاقية اخلاصة باالعرتاف بالطالق واالنفصال اجلسدي التي أقرهتا الدورة 

احلادية عرشة ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص بتاريخ أول يونيه سنة 1970.
وقد أوصت اللجنة باستطالع رأي وزارات األوقاف والدولة لشؤون األزهر، والعدل، والشؤون والتأمينات 

االجتامعية.
رجاء التفضل بالعرض، والتوجيه إىل موافاة األمانة العامة ملجلس الوزراء بالرأي متهيدا للعرض عىل اللجنة 

يف اجتامعها املقبل.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

وكيل الوزارة أمني اللجنة الوزارية للخدمات واحلكم املحيل 26 نوفمرب 1978.
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قرار رئيس مجهورية مرص العربية رقم... لسنة 1978م بشأن املوافقة عىل االتفاقية اخلاصة باالعرتاف 
بالطالق واالنفصال اجلسدي التي أقرهتا الدورة احلادية عرشة ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص بتاريخ 

أول يونيو سنة 1970
رئيس اجلمهورية

بعد االطالع عىل الفقرة األوىل من املادة 151 من الدستور.
قرر

مادة وحيدة
املوافقة عىل االتفاقية اخلاصة باالعرتاف بالطالق واالنفصال اجلسدي التي أقرهتا الدورة احلادية عرشة ملؤمتر 

الهاي للقانون الدويل اخلاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970، وذلك مع التحفظ برشط التصديق.
مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء

رغبة يف تسهيل االعرتاف بالطالق واالنفصال اجلسدي فقد أقرت الدورة احلادية عرشة ملؤمتر الهاي للقانون 
الدويل اخلاص باتفاقية تنظيم هذا االعرتاف، تضمنت أحكاما أمهها ما ييل:

دولة أخرى  الواقع يف  بالطالق واالنفصال اجلسدي  املتعاقدة،  الدولة  اعرتاف  االتفاقية عىل  تطبق هذه   -1
متعاقدة، عىل إثر إجراءات قضائية أو أخرى معرتف رسميا هبا يف هذه الدولة، وهلا فيها أثرها القانوين.

ا يف دولة األصل إىل املوطن  2 - عندما يكون االختصاص فيام يتعلق بالطالق أو باالنفصال اجلسدي مستنداً
فيعقد بمحل اإلقامة املعتاد املنصوص عليه يف املادة الثانية. املوطن باملعنى املسلم به يف هذه الدولة - بيد أن 

الفقرة السابقة ال تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا به وطن زوجها.
3 - جيوز ألية دولة متعاقدة أن ترفض االعرتاف بطالق تم بني زوجني إذا كان الزوجان عند وقوع الطالق 

من رعايا دول ال تعرتف قانونا بالطالق.
4 - االتفاقية ال تضع العقبات يف دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تناسب أكثر االعرتاف باالنفصال 

اجلسدي الذي وقع باخلارج.
5 - جيوز ألية دولة متعاقدة يف كل وقت أن تعفي فئات من األشخاص الذين حيملون جنسيتها، وال يعتربون 

من رعاياها يف تطبيق هذه االتفاقية.
باملوافقة  للتفضل  السيد رئيس اجلمهورية  بالعرض عىل  التكرم  برجاء  برفع األمر  وتترشف وزارة اخلارجية 
عىل االتفاقية اخلاصة باالعرتاف بالطالق واالنفصال اجلسدي التي أقرهتا الدورة احلادية عرشة ملؤمتر الهاي 

للقانون الدويل اخلاص بتاريخ أول يونيه سنة 1970، وذلك مع التحفظ برشط التصديق.
وزير الدولة للشؤون اخلارجية

ووزير اخلارجية بالنيابة

الفصل الثامن عرش
االتفاقية اخلاصة باالعرتاف بالطالق واالنفصال اجلسدي املربمة يف أول يونيه سنة 1970

عىل  يقع  الذي  اجلسدي  واالنفصال  بالطالق  االعرتاف  لتسهيل  االتفاقية  هذه  عىل  املوقعة  الدول  من  رغبة 
أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية هلذا الغرض واتفقت عىل النصوص التالية:

مادة 1 تطبق هذه االتفاقية عىل اعرتاف الدولة املتعاقدة، بالطالق وباالنفصال اجلسدي، الواقع يف دولة أخرى 
متعاقدة، عىل إثر إجراءات قضائية أو أخرى معرتف رسميا هبا يف هذه الدولة، وهلا فيها أثرها القانوين.

ال تشري االتفاقية إىل النصوص املتعلقة باألخطاء، أو باإلجراءات أو أحكام اإلدانة الفرعية الناشئة عن حكم 
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بالطالق أو االنفصال اجلسدي بصفة خاصة إىل أحكام االلتزام املالية أو األحكام املتعلقة بحضانة األطفال.
مادة 2 مع عدم اإلخالل بالنصوص األخرى هلذه االتفاقية، يعرتف بالطالق وباالنفصال اجلسدي يف أية دولة 
متعاقدة أخرى إذا كان عند تاريخ تقديم الطلب يف الدولة التي تم فيها الطالق أو االنفصال اجلسدي )والتي 

يطلق عليها فيام ييل دولة األصل( .
1- للمدعى عليه حمل إقامة معتاد يف هذه الدولة.

2- أو كان للمدعي حمل إقامة معتاد باإلضافة إىل أحد الرشوط التالية:
)أ( أن يكون حمل اإلقامة املعتاد املشار إليه بعاليه قائام ملدة سنة عىل األقل قبل تاريخ تقديم الطلب.

)ب( أن يكون هو آخر حمل إقامة للزوجني معا.

3- أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة.
4- أو أن يكون املدعي من رعايا هذه الدولة، فضال عن استيفاء أحد الرشوط التالية:

)أ( أن يكون للمدعي حمل إقامة معتاد يف هذه الدولة.
)ب( أو أن يكون قد أقام فيها ملدة متصلة دامت عاما كامال عىل األقل قبل ميض عامني سابقني عىل تاريخ 

تقديم الطلب.
)ج( أو أن يكون طالب الطالق من رعايا هذه الدولة، فضال عن استيفاء الرشطني التاليني: 

)أ( أن يكون طالب الطالق موجودا يف هذه الدولة، عند تقديم الطلب.
)ب( أن يكون الزوجان قد اعتادا اإلقامة يف آخر األمر يف دولة ال يعرتف قانوهنا بالطالق عند تاريخ تقديم 

الطلب.
إىل  األصل  دولة  يف  مستندا  اجلسدي،  باالنفصال  أو  بالطالق  يتعلق  فيام  االختصاص،  يكون  عندما   3 مادة 

املوطن فيعتد بمحل اإلقامة للبلد املنصوص عليه يف املادة الثانية املوطن باملعنى املسلم به يف هذه الدولة.
- بيد أن الفقرة السابقة ال تستهدف موطن الزوجة متى كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها.

مادة 4 إذا كان هناك دعوى فرعية فإن دعوى الطالق أو االنفصال اجلسدي الذي حيدث بناء عىل الدعوى 
املادتني  املقررة يف  الرشوط  الدعويني  توافرت يف إحدى  إذا  الفرعية يكون معرتفا هبام،  الدعوى  أو  األصلية 

الثانية والثالثة.
مادة 5 عندما يكون طلب االنفصال اجلسدي الذي تتوافر فيه الرشوط الواردة يف نصوص هذه االتفاقية قد 
املنصوص عليها يف  أن الرشوط  بالطالق بحجة  حتول إىل طالق يف دولة األصل، ال جيوز رفض االعرتاف 

املادتني 2، 3 مل تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطالق.
مادة 6 عندما يكون املدعى عليه حارضا إجراءات التداعي، فإن سلطات الدولة التي يطلب منها االعرتاف 

بالطالق أو باالنفصال باجلسدي تكون مقيدة بتقديم الوقائع التي ُبني االختصاص عىل أساسها.
ال جيوز رفض االعرتاف بالطالق أو باالنفصال اجلسدي استنادا إىل أحد األسباب اآلتية: 

)أ( إما أن القانون الداخيل للدولة التي يطلب فيها االعرتاف ال يسمح بالطالق أو باالنفصال اجلسدي، لنفس 
األسباب.

)ب( وإما أن يطبق قانون آخر خالف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدويل اخلاص هلذه 
الدولة، مع مراعاة ما هو الزم لتطبيق نصوص أخرى من هذه االتفاقية، فإنه ال جيوز لسلطات الدولة التي 

يطلب فيها االعرتاف بالطالق أو باالنفصال اجلسدي فحص القرار من حيث املوضوع.
مادة 7 جيوز ألية دولة متعاقدة أن ترفض االعرتاف بطالق تم بني زوجني، إذا كان الزوجان عند وقوع الطالق 

من رعايا دول ال يعرتف قانوهنا بالطالق.



- 330 -

مادة 8 جيوز رفض االعرتاف بالطالق أو باالنفصال اجلسدي، إذا كانت جمموعة الظروف قد حالت دون اختاذ 
اإلجراءات الالزمة إلخطار املدعى عليه بدعوى الطالق أو االنفصال اجلسدي، أو إذا مل يتمكن املدعى عليه 

من التمسك بحقوقه.
مادة 9  جيوز ألية دولة متعاقدة أن ترفض االعرتاف بالطالق أو باالنفصال اجلسدي إذا تعارضا مع قرار سابق 
يتعلق أساسا باحلالة الزوجية للزوجني، سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التي يطلب فيها االعرتاف، أو 

إذا كان معرتفا به أو توافرت فيه رشوط االعرتاف يف هذه الدولة.
مادة 10 جيوز ألي دولة متعاقدة أن ترفض االعرتاف بالطالق أو باالنفصال اجلسدي، إذا تعارض تعارضا 

واضحا مع نظامها العام.
الزوجني من  أن متنع أحد  االتفاقية،  تطبيقا هلذه  بأن تعرتف بطالق وقع  مادة 11 ال جيوز ألي دولة ملزمة 

الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة األخرى ال يعرتف هبذا الطالق.
مادة 12 جيوز إرجاء الفصل يف دعوى طالق أو يف دعوى انفصال جسدي يف أي دولة متعاقدة، إذا كانت 

احلالة الزوجية ألحد الزوجني هي موضوع دعوى مرفوعة يف دولة أخرى متعاقدة.
مادة 13 بالنسبة للطالق أو االنفصال اجلسدي الذي وقع يف دول متعاقدة والتي يطلب فيها االعرتاف به، 

والتي تطبق نظامني قانونيني أو أكثر عىل وحدات إقليمية خمتلفة:
1 - فإن اإلشارة إىل قانون دولة األصل، يستهدف قانون اإلقليم الذي وقع فيه الطالق أو االنفصال اجلسدي.

2 - وإن اإلشارة إىل قانون الدولة الذي وقع فيها االعرتاف يستهدف قانون القايض.
3 - وإن اإلشارة إىل املوطن أو إىل حمل اإلقامة يف دولة األصل يستهدف املوطن أو حمل اإلقامة يف اإلقليم الذي 

وقع فيه الطالق أو االنفصال اجلسدي.
أو  بالطالق  يتعلق  فيام  قانونيان  نظامان  لدولة األصل  يكون  والثالثة، عندما  الثانية  املادتني  لتطبيق  مادة 14 

باالنفصال اجلسدي، مطبقان يف وحدات إقليمية خمتلفة: 
أو  إذا وقع الطالق  الزوجان من رعاياها  التي يعد  الدولة  إذا كانت  الثانية  املادة  الثالثة من  الفقرة  1- تطبق 

االنفصال اجلسدي عىل أحد أقاليمها، هي بمثابة وطن هلام، بغض النظر عن حمل اإلقامة املعتاد للزوجني.
2- تطبق الفقرتان 4 - 5 من املادة الثانية إذا كان املدعي من رعايا دولة وقع الطالق أو االنفصال اجلسدي 

عىل أحد أقاليمها، وتعد بمثابة وطن له.
يتعلق  فيام  األشخاص،  من  خمتلفة  فئات  عىل  أكثر  أو  قانونيني  نظامني  تطبق  متعاقدة  لدولة  15بالنسبة  مادة 
يعينه  الذي  القانوين  النظام  يستهدف  الدولة  هذه  قانون  إىل  اإلشارة  فإن  اجلسدي،  باالنفصال  أو  بالطالق 

قانوهنا.
مادة 16إذا كان يلزم لتطبيق هذه االتفاقية أن يؤخذ يف االعتبار قانون دولة متعاقدة أو غري متعاقدة غري دولة 
نظامان  بالطالق واالنفصال اجلسدي  يتعلق  فيام  فيها االعرتاف، والتي تطبق  التي يطلب  الدولة  أو  األصل 

قانونيان أو أكثر عىل األقاليم أو عىل األشخاص، فإنه جيوز الرجوع إىل النظام الذي يعينه قانون هذه الدولة.
مادة 17 هذه االتفاقية ال تضع العقبات يف دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر من االعرتاف 

بالطالق وباالنفصال اجلسدي الذي وقع باخلارج.
مادة 18 ال ختل هذه االتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشتمل 

هذه االتفاقيات عىل نصوص متعلقة باملواد التي تناولتها هذه االتفاقية.
غري أن الدول املتعاقدة ال ترغب يف إبرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس املوضوع الذي نحن بصدده، وتتعارض 
مع هذه االتفاقية، إال إذا كانت هناك ظروف خاصة مرتتبة عىل الروابط اإلقليمية، وأيا كانت نصوص هذه 
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اجلسدي  وباالنفصال  بالطالق  باالعرتاف  االتفاقية  هذه  بمقتىض  تعهدت  املتعاقدة  الدول  فإن  االتفاقيات، 
الواقع يف الدول املتعاقدة التي ال تكون طرفا يف مثل هذه االتفاقيات.

مادة 19جيوز لكل دول متعاقدة عند التصديق عىل االتفاقية أو عند االنضامم إليها، أن حتتفظ بحقها يف: 
1- أال تعرتف بطالق أو بانفصال جسدي بني زوجني يكونان من رعاياها بصفة مطلقة، وقت وقوع الطالق 
أو االنفصال اجلسدي، وذلك إذا طبق قانون آخر غري القانون الذي عينه قانوهنا الدويل اخلاص، إال إذا أدى 

تطبيق هذا القانون إىل نفس النتيجة املرتتبة عىل تطبيق القانون املشار إليه.
2- أال تعرتف بطالق وقع بني زوجني، إذا كان للزوجني حمل إقامة معتاد يف دول ال تأخذ بنظام الطالق، وال 

جيوز أن تستفيد من التحفظ املنصوص عليه يف هذه الفقرة أن ترفض االعرتاف بتطبيق املادة 7.
مادة 20 عند التصديق عىل االتفاقية أو االنضامم إليها، جيوز ألية دولة متعاقدة ال يأخذ قانوهنا بنظام الطالق 
أن حتتفظ بحقها يف عدم االعرتاف بطالق وقع، إذا كان أحد الزوجني من رعايا دولة ال تأخذ بالطالق وقت 

وقوعه.
لن يكون هلذا التحفظ أي أثر إال إذا كان قانون الدولة التي تستفيد من هذا التحفظ ال تأخذ بنظام الطالق.

أو  االتفاقية  عىل  التصديق  عند  اجلسدي  االنفصال  بنظام  قانوهنا  يأخذ  ال  متعاقدة  دولة  ألية  جيوز   21 مادة 
االنضامم إليها أن حتتفظ هلا بحقها يف عدم االعرتاف باالنفصال اجلسدي الذي حيدث إذا كان أحد الزوجني 

من رعايا دولة متعاقدة ال يأخذ قانوهنا بنظام االنفصال اجلسدي.
مادة 22 جيوز ألية دولة متعاقدة أن ترصح يف كل وقت أن بعض فئات من األشخاص الذين حيملون جنسيتها 

ال يعتربون من رعاياها يف تطبيق هذه االتفاقية.
باالنفصال اجلسامين  أو  بالطالق  يتعلق  فيام  أكثر  أو  قانونيني  مادة 23 جيوز لكل دولة متعاقدة تطبق نظامني 
أن ترصح عند التصديق عىل االتفاقية أو االنضامم إليها بأن هذه االتفاقية سوف يمتد أثرها عىل كافة النظم 

ل هذا الترصيح بترصيح آخر جديد. القانونية هبا أو عىل أحد منها، كام جيوز ألية دولة متعاقدة أن ُتعدِّ
تنطبق عليها  التي سوف  القانونية  النظم  الترصحيات إىل وزارة خارجية هولندا، وتذكر بوضوح  وتبلغ هذه 

االتفاقية.
واجبة  االتفاقية  تكن  مل  ما  جسدي،  بانفصال  أو  وقع  بطالق  االعرتاف  ترفض  أن  متعاقدة  دولة  لكل  جيوز 

التطبيق عىل النظام القانوين الذي تم بموجبه الطالق أو االنفصال اجلسدي عند تاريخ االعرتاف هبام.
مادة 24 هذه االتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطالق أو االنفصال اجلسدي.

غري أنه جيوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق عىل االتفاقية أو عند االنضامم إليها أن حتتفظ بحقها يف عدم 
تطبيق هذه االتفاقية عىل طالق أو انفصال جسدي وقع قبل تاريخ رسيان هذه االتفاقية بالنسبة هلذه الدولة.

مادة 25 جيوز ألية دولة متعاقدة عند التصديق عىل االتفاقية أو عند االنضامم إليها أن تبدي حتفظا أو أكثر كام 
هو منصوص عليه يف املواد 19، 20، 21 واملادة 24 من هذه االتفاقية ولن يقبل أي حتفظ آخر.

أكثر  أو  حتفظا  تبدي  أن   29 للامدة  طبقا  االتفاقية  هذه  بامتداد  التبليغ  عند  متعاقدة  دولة  ألية  أيضا  كام جيوز 
ينحرص أثره عىل األقاليم أو بعض منها التي يشملها االمتداد.

جيوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب حتفظا أبدته، عىل أن يبلغ هذا العدول إىل وزارة خارجية هولندا.
يبطل أثر التحفظ يف اليوم الستني اعتبارا من تاريخ اإلبالغ املذكور املشار إليه يف الفقرة السابقة.

للقانون  الدورة احلادية عرشة ملؤمتر الهاي  املمثلة يف  الدول  للتوقيع عليها من  تفتح هذه االتفاقية  مادة 26 
الدويل اخلاص.

يصدق عىل االتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندا.
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مادة 27 يعمل هبذه االتفاقية يف اليوم الستني اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثالثة املنصوص عليها 
يف املادة 26 فقرة 2.

ترسي هذه االتفاقية بالنسبة لكل دولة صدقت عليها اعتبارا من اليوم الستني من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.
مادة 28 وفقا للامدة 27، فقرة 1، جيوز أن تنضم هلذه االتفاقية كل دولة غري ممثلة يف الدورة احلادية عرشة ملؤمتر 
الهاي للقانون الدويل اخلاص، عىل أن تكون عضوا يف هذا املؤمتر أو يف منظمة األمم املتحدة أو طرفا يف الئحة 

حمكمة العدل الدولية.
تودع وثيقة االنضامم لدى وزارة خارجية هولندا.

يعمل هبذه االتفاقية يف الدولة املنضمة يف اليوم الستني من تاريخ إيداع وثيقة االنضامم.
هذا االنضامم لن يكون له أثره إال بالنسبة للعالقات بني الدول املنضمة والدول املتعاقدة التي ترصح باملوافقة 

عىل هذا االنضامم.
هذا الترصيح يودع لدى وزارة خارجية هولندا، التي تقوم بإرسال نسخة طبق األصل منه بالطريق الدبلومايس 

إىل كل دولة متعاقدة.
يعمل هبذه االتفاقية بني الدولة املنضمة والدولة التي رصحت باملوافقة عىل هذا االنضامم يف اليوم الستني من 

تاريخ إيداع الترصيح باملوافقة عىل هذا االنضامم.
أثر هذه  أن  أن ترصح  االتفاقية  إىل  االنضامم  أو  التصديق  أو  التوقيع  عند  متعاقدة  دولة  لكل  مادة 29 جيوز 

االتفاقية سوف يشمل جمموعة األقاليم التي متثلها عىل الصعيد الدويل أو عىل إقليم أو أكثر منها.
سوف يكون هلذا الترصيح أثره عند العمل باالتفاقية بالنسبة هلذه الدولة.

وبناء عىل هذا: كل امتداد من هذا النوع يبلغ إىل وزارة خارجية هولندا.
لن يكون لالمتداد أثره إال بالنسبة لعالقات الدول املتعاقدة التي ترصح باملوافقة عىل هذا االمتداد - يودع هذا 
الترصيح لدى وزارة خارجية هولندا، عىل أن ترسل صورة طبق األصل منه بالطريق الدبلومايس إىل كل دولة 

متعاقدة.
لن يكون لالمتداد أثره من اليوم الستني من تاريخ إيداع الترصيح باملوافقة.

مادة 30 مدة هذه االتفاقية مخس سنوات اعتبارا من رسيان مفعوهلا وفقا للفقرة األوىل من املادة 27، وذلك 
حتى بالنسبة للدولة التي صدقت عليها أو انضمت إليها فيام بعد، وجتدد االتفاقية تلقائيا كل مخس سنوات إال 

إذا كان هناك إخطار بغري ذلك.
يبلغ هذا اإلخطار إىل وزارة خارجية هولندا خالل ستة أشهر قبل انقضاء مدة اخلمس سنوات.

جيوز أن ينحرص هذا اإلخطار بالنسبة لبعض األقاليم التي تطبق عليها هذه االتفاقية.
هذا اإلخطار لن يكون له أثر إال بالنسبة للدولة التي قامت بتبليغه.

يظل مفعول االتفاقية ساريا عىل الدول األخرى املتعاقدة.
مادة 31 ختطر وزارة خارجية هولندا الدول املشار إليها يف املادة 26، وكذلك الدول التي تنضم لالتفاقية وفقا 

لنصوص املادة 28.
)أ( بالتوقيعات والتصديقات املشار إليها يف املادة 26.

)ب( بتاريخ رسيان مفعول هذه االتفاقية وفقا لنصوص املادة 27 الفقرة األوىل.
)ج( باالنضامم املنصوص عليه يف املادة 28 وبتاريخ أثر هذا االنضامم.

)د( االمتدادات املنصوص عليها يف املادة 29 وتاريخ األخذ هبا.
)ه�( اإلخطارات املنصوص عليها يف املادة 30.
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اجلواب
الرشيعة  ألحكام  خيضعون  البالد  يف  املقيمني  مجيع  أن  األصل  أن  نفيد 
اإلسالمية بام يعرف اآلن -اصطالحا- بإقليمية القوانني، غري أن أحكام اإلسالم 
هلا صفة خاصة تطبق عىل املسلم أينام كان بوجه عام، ويف نطاق مسائل األحوال 
الشخصية فإن أحكام الرشيعة الغراء تعترب القانون العام هلذه املسائل خيضع هلا مجيع 
التي قضت هبا  فيام عدا االستثناءات  املقيمني يف اجلمهورية املرصية  بله  املرصيني 
القوانني املرصية يف شأن طوائف غري املسلمني من املرصيني واألجانب، ففي شأن 
املوضوعي  التقايض  القانون رقم 462 لسنة 1955  املسلمني نظم  املرصيني غري 
كان  طائفة  أو  ملة  اخلصامن  اختلف  فإذا  اخلصوم،  وطائفة  ملة  احتدت  إذا  بينهم 
هبا  جرى  التي  اإلسنادية  بالقواعد  اإلسالمية  الرشيعة  وهو  العام  للقانون  احلكم 
بقانون رقم 78  باملرسوم  الرشعية  املحاكم  ترتيب  املادة 280 من الئحة  منطوق 
لسنة 1931 وهي: تصدر األحكام طبقا للمدون يف هذه الالئحة وألرجح األقوال 
من مذهب أيب حنيفة ما عدا األحوال التي ينص فيها قانون املحاكم الرشعية عىل 
قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر األحكام طبقا لتلك القواعد، كام منعت املادة 
بوقوع  يدينان  كانا ال  إذا  املسلمني  الالئحة سامع دعوى طالق غري  99 من ذات 
إجراءات   1951 لسنة   126 رقم  القانون  نظم  فقد  األجانب  شأن  ويف  الطالق، 
التقايض فيام بينهم يف مسائل األحوال الشخصية باإلضافة إىل قواعد تنازع القوانني 
اجلسدي  واالنفصال  التطليق  مسائل  يف  التطبيق  الواجب  القانون  إىل  اإلسناد  يف 

)و( التحفظات والعدول عنها املشار إليهام يف املواد 19، 20، 21 24، 25.
)ز( الترصحيات املشار إليها يف املواد 22، 23، 28، 29.

وبناء عىل ما تقدم، قامت الدول املوقعة أدناه واملرصح هلا قانونا بذلك بالتوقيع عىل هذه االتفاقية.
حررت االتفاقية يف الهاي، يف أول يونيه 1970 يف نسخة واحدة تشمل نصني طبق األصل أحدمها باللغة 
الفرنسية واآلخر باللغة اإلنجليزية، وقد أودعت هذه النسخة حمفوظات حكومة هولندا، عىل أن ترسل صورة 
طبق األصل منها بالطريق الدبلومايس إىل كل دولة ممثلة يف الدورة احلادية عرشة ملؤمتر الهاي للقانون الدويل 

اخلاص.
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اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  كانت  وإذا  الدين.  ال  اجلنسية  مناطها  جعلت  حيث 
هي القانون العام يف مسائل األحوال الشخصية التي ترسي عىل كل القاطنني يف 
مجهورية مرص العربية، وكان من هذه األحكام ما جاء يف القرآن الكريم رصاحة 
ُتۡمِسُكوُهنذَّ  }َوَل  سبحانه:  اهلل  بقول  وتعليقها  بالزوجة  اإلرضار  حتريم  من 
ْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه{ ]البقرة: 231[، وقوله تعاىل:  َۡعَتُدوا اٗرا ّلِ ِضَ
عىل  يدور  االتفاقية  هذه  مرشوع  وكان   ،]129 ]النساء:  َكٱلُۡمَعلذََّقةِ{  }َفَتَذُروَها 
أمرين: الطالق واالنفصال اجلسدي بني الزوجني، فإنه ينظر فيها عىل هدي أحكام 
الرشيعة يف شأن املواطنني غري املسلمني، والذي يستخلص من كتب فقه الرشيعة 
غري  عىل  الرشعية  األحكام  تطبيق  مبدأ  أن  احلنفي  املذهب  فقه  سيام  اإلسالمية 
املسلمني ليس عىل إطالقه إذ خيرج منه -طبقا ألرجح األقوال يف الفقه احلنفي- 
املعامالت  من  هبا  يتصل  وما  وعباداهتم،  املسلمني  غري  بعقائد  املتعلقة  املسائل 
كمسائل الزواج والطالق حيث يبقى احلكم يف هذه املسائل تبعا لرشائعهم اخلاصة 
التي يدينون هبا مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عمال بالقاعدة الرشعية املقررة يف هذا 
الكريم  القرآن  آيات  كانت  فإذا  ذلك  وعىل  يدينون«.  وما  برتكهم  »أمرنا  الشأن: 
نظاما  يعترب  احلكم  هذا  وكان  كاملعلقة،  بجعلها  بالزوجة  اإلرضار  بتحريم  تقيض 
عاما لثبوته برصيح القرآن، فهل جتوز خمالفته باملوافقة عىل مبدأ االنفصال اجلسدي 
بني الزوجني غري املسلمني حسبام هو مقرر يف بعض املذاهب املسيحية، واملوافقة 
كذلك عىل الطالق حسبام هو وارد يف املرشوع املعروض، أما عن الطالق فال نزاع 
اجلسدي  االنفصال  عن  أما  والتطليق،  الطالق  جتيز  اإلسالمية  الرشيعة  ألن  فيه؛ 
بني الزوجني فإنه وإن كان داخال فيام حرمه اهلل تعاىل من اإلرضار بالزوجة برتكها 
كاملعلقة إال أنه وفاقا ملا جرى به أرجح األقوال يف فقه املذهب احلنفي من أن غري 
املسلمني املتبعني لدين ساموي يرتكون فال يتعرض هلم يف العقيدة والعبادة وأحلق 
هبام الزواج والطالق فال تطبق أحكام الرشيعة اإلسالمية عليهم يف هذه املسائل، 
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والفقهاء  يدينون،  وما  األمور  هذه  يف  شأهنم  بل  إليها  االحتكام  عىل  جيربون  وال 
فيام  املسلمني  ديانة غري  تطبيق  إجازة  إن  يقولون:  اإلمام أيب حنيفة  اآلخرون عدا 
يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطالق دافعة للتعرض هلم يف هذه املسائل 
بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض املادي هلم، لكن اإلمام أبا حنيفة يرى أنه ما دامت 
الرشيعة اإلسالمية قد قررت حرية غري املسلمني القاطنني يف ديار اإلسالم يف اتباع 
أحكام ديانتهم يف مسائل الزواج والطالق كالشأن يف العقيدة والعبادة فإن معناه 
نفاذ أحكام دينهم فيام أقروا عليه، ونخلص مما تقدم أن أحكام الرشيعة اإلسالمية 
جتيز الطالق والتطليق عند الرضورة وباألسباب املرشوحة يف حملها من كتب الفقه، 
وال تعرف التفريق اجلسدي بني الزوجني، بل إهنا حرمته واعتربته هجرا وإرضارا 
ووفقا  بحكم  وقع  إذا  جسديا  االنفصال  ولكن  التطليق،  طلب  هلا  جييز  بالزوجة 
الذمة  عقد  مبدأ  باعتبار  ينفذ  احلكم  فإن  األخرى  الساموية  الديانات  من  لديانة 
-أمرنا برتكهم وما يدينون- فإذا صدر حكم يف دولة أجنبية باالنفصال اجلسدي 
بني زوجني يدينان به وكانت هذه الدولة غري حماربة لنا، فإن الرشيعة تقر تنفيذ هذا 
يدينان هبذا  تقره لو صدر بني زوجني مرصيني  لديانة اخلصمني، كام  احلكم وفقا 
املبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر يف الرشيعة اإلسالمية أقرتح املوافقة عىل هذه 

االتفاقية.

J
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و�خ ر��ق���م 44 �ل��س�����خ��ق 1979
�خ �ل����ق�ا ىق ا

�ل���م��ق�ع��ق ��خ �ق�ك�مق��ق�خ ا
املبـــــادئ

1- املتعة يف معيار نصوص القرآن الكريم والس�نة الرشيفة وأقوال الفقهاء نوع من 
مس�تحقات املطلقة عىل املطلق، ال يدخل حتت عنوان النفقة وال حيمل اس�مها وال 

طبيعتها.
2- املتع�ة املقررة للمطلق�ة بالقانون نوع من حقوقها مقاب�ل للمهر وللنفقة وليس 
من أنواع النفقات، ومن ثم فال يأخذ حكم النفقة ومميزاهتا وإنام شأنه شأن الصداق 

وغريه من الديون العادية.

الســـــؤال
رقم  بكتابه  القانونية  للشؤون  العامة  اإلدارة  االجتامعي  نارص  بنك  طلب 
1980 بطلب إبداء  1980 واملقيد برقم 184/   /5 75 املؤرخ يف 27/   /544
رقم  بالقانون  املضافة  مكرر   18 املادة  نص  اقتضاها  التي  املتعة  تكييف  يف  الرأي 
44 لسنة 1979 حيث جاء به أن الزوجة املدخول هبا يف زواج صحيح إذا طلقها 
زوجها بدون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدهتا متعة تقدر بنفقة 

سنتني عىل األقل، وهل تعترب هذه املتعة نفقة أم ال؟

اجلواب
وبسببه  الزواج  عقد  بمقتىض  زوجها  عىل  للزوجة  تنشأ  التي  احلقوق  إن 
متنوعة، وقد وصفت النصوص الرشعية هذه احلقوق وسمتها، وعىل سبيل املثال 
اتُوُهنذَّ  املهر سامه القرآن الكريم صداقا يف قوله تعاىل: }َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنذَّ َف َٔ

* فتوى رقم: 278 سجل: 105 بتاريخ: 29/ 6/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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ُجورَُهنذَّ فَرِيَضٗة{ ]النساء: 24[ ونفقة املعتدة حتدث عنها القرآن باألمر باإلنفاق: 
ُ
أ

{ ]الطالق: 6[،  ٰ يََضۡعَن َحۡلَُهنذَّ نفُِقواْ َعلَۡيِهنذَّ َحتذَّ
َ
ْوَلِٰت َحٖۡل فَأ

ُ
}ِإَون ُكنذَّ أ

ويف شأن املتعة جاء قول اهلل سبحانه: }لذَّ ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلذَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء 
قََدُرهُۥ َوَعَ  ٱلُۡموِسِع  َوَمّتُِعوُهنذَّ َعَ  فَرِيَضٗةۚ  لَُهنذَّ  َتۡفرُِضواْ  ۡو 

َ
أ وُهنذَّ  َتَمسُّ لَۡم  َما 

ا َعَ  ٱلُۡمۡقِتِ قََدُرهُ{ ]البقرة: 236[، وقوله: }َولِۡلُمَطلذََّقِٰت َمَتُٰعۢ بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ
ٱلُۡمتذَّقَِي{ ]البقرة: 241[، ومن هاتني اآليتني األخريتني نرى أن اهلل سبحانه سمى 
ما يعطى للمرأة بعد الطالق باسم املتعة بينام فرض حقا آخر باسم النفقة، والتغاير 
بأهنا: ما وصلت  املرأة  العلامء متعة  النوع، ومن هنا فرس  التسمية يقتيض تغاير  يف 
ملا كان ذلك كانت  نقدا وقد يكون عينا،  املرأة بعد الطالق من متاع قد يكون  به 
من  نوعا  الفقهاء  وأقوال  الرشيفة  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  معيار  يف  املتعة 
النفقة وال حيمل اسمها وال  مستحقات املطلقة عىل املطلق ال يدخل حتت عنوان 
طبيعتها، وإنام هو حق قرره القرآن الكريم باسم املتعة، كام قرر الصداق وسامه مرة 
هبذا االسم ومرة باسم املهر وأخرى باسم األجر، وال يرد عىل هذا أن النفقة اختذت 
الذي  املعيار  للقايض  القانون يرس  املتعة؛ ألن نص  لتقدير  أساسا  القانون  يف هذا 
يتغري به عند حتديد املتعة؛ ألن مال الزوج واملطلِّق من يرس وعرس معترب يف تقدير 
النفقة واملتعة كام تشري إليه النصوص الكريمة املسطورة، وإذا كان ذلك كانت املتعة 
من  وليس  والنفقة  للمهر  مقابال  حقوقها  من  نوعا  القانون  هبذا  للمطلقة  املقررة 
أنواع النفقات، ومن ثم فال يأخذ حكم النفقة ومميزاهتا، وإنام شأنه شأن الصداق 

وغريه من الديون العادية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ود
�ل���م����خ����ق �ل����ل�م �خ���مو�ق ا ا

املبـــــادئ
1- املفق�ود يعترب حيا يف حق األحكام التي ترضه وميتا يف حق األحكام التي تنفعه 

وترض غريه.
2- األصل بقاء ما كان عىل ما كان حتى يقوم الدليل عىل العكس.

3- حيك�م بم�وت املفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة م�ن تاريخ احلكم بموته وتوزع 
تركته عىل ورثته املوجودين وقت صدور احلكم.

4- ترفع الدعوى بطلب احلكم بوفاة املفقود -اعتبارا- عىل وكيله سواء كان وكيال 
إلدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه القايض.

الســـــؤال
للعالقات  العامة  اإلدارة  لالستعالمات  العامة  اهليئة  كتاب  عىل  اطلعنا 
اخلارجية وحدة تركيا املؤرخ 12/ 7/ 1981 املوجه إىل جملة منرب اإلسالم املقيد 
برقم 256 سنة 1981، وعىل السؤال الوارد معه من سامحة الشيخ إبراهيم آجار 
برجل،  تزوجت  زوجة  يف  تقولون  ماذا  فيه:  جاء  وقد  برتكيا،  املويش  والية  مفتي 
وبعد الزفاف بعرشين يوما تركها زوجها عند أبيه وغاب غيبوبة انقطع خربه ومل 
يعلم ال مكانه وال حياته، ومىض عىل غيابه ما يقارب أربع سنوات. والزوجة تنتظر 
ينفق  تنفق منه عىل نفسها، وال يوجد من  رجوعه أو خرب موته، وما ترك هلا مااًل 
عليها فرضا عىل زوجها الغائب، فامذا يكون احلل الرشعي يف حق هذه املرأة املسلمة 
هل هلا فسخ النكاح أم ال؟ وإذا كان هلا الفسخ، هل تستقل به أم ال؟ وهل للقايض 

* فتوى رقم: 303 سجل: 105 بتاريخ: 7/ 9/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الرشعي تعيني مدة لإلنظار ثم بعده الفسخ أم حيبسها عىل الصرب إىل العمر الغالب؟ 
أجيبوا عن هذه املشكلة جزاكم اهلل خري اجلزاء.

اجلواب
يف كتب لغة العرب أن املفقود اسم مفعول من فقدت اليشء إذا أضللته، 
عن  الزيلعي)1(  نقل  وقد  وعدمه،  عنه  غاب  بمعنى  فقدا  يفقده  اليشء  فقد  يقال 
النهاية: أنه يف اللغة من األضداد، يقول الرجل فقدت اليشء أي أضللته وفقدته 
أي طلبته، وكل من املعنيني متحقق يف املفقود، فقد ضل عن أهله وهم يف طلبه، 
الذي ال يدرى مكانه وال حياته  الغائب  املفقود هو  الفقهاء عىل أن  وقد اصطلح 
أنه ال يعترب اجلهل بمكان املفقود  وال موته، وقد ذهب فقه مذهب أيب حنيفة إىل 
وإن عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو األساس يف اعتباره مفقودا، ومن ثم 
اعتربوا األسري يف دار احلرب الذي ال تعرف حياته أو وفاته مفقودا مع أن مكانه 
قد يكون معلوما، وملا كان املفقود جمهول احلال أحي هو أو ميت، اعتربه الفقهاء 
حيا يف حق األحكام التي ترضه وهي التي تتوقف عىل ثبوت موته، فال يقسم ماله 
عىل ورثته، وال تفسخ إجاراته عند من يقول بفسخها باملوت وهم فقهاء املذهب 
احلنفي، وال يفرق بينه وبني زوجته قبل احلكم بموته، ويعترب ميتا يف حق األحكام 
التي تنفعه وترض غريه وهي املتوقفة عىل ثبوت حياته، فال يرث من غريه وال حيكم 
باستحقاقه ملا أويص له به، بل يوقف نصيبه يف اإلرث والوصية إىل ظهور حياته 
أو احلكم بوفاته، فإذا ظهر حيا أخذ اإلرث والوصية، وإذا حكم بموته قسم ماله 
بني ورثته املوجودين وقت صدور احلكم بموته، وأما ما يوقف له من املرياث فريد 
إىل من يرث مورثه وقت موت ذلك املورث، وترد الوصية إىل ورثة املويص، وقد 
حتى  كان  ما  عىل  كان  ما  بقاء  األصل  أن  قاعدة:  عىل  األحكام  هذه  الفقهاء  بنى 
يقوم الدليل عىل زواله، ويعربون عن هذا األصل أيضا بأنه استصحاب احلال وهو 

)1(  تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق جزء 3 صفحة 310.
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ببقاء أمر حمقق يظن عدمه، وقالوا: إن هذا األصل يصلح حجة للدفع ال  احلكم 
لالستحقاق.

ما املدة التي حيكم بعدها بموت املفقود؟ مل يرد نص يف القرآن الكريم وال 
يف سنة رسول اهلل -عليه الصالة والسالم- حيدد الزمن الذي حيكم بفواته بموت 
املفقود ال رصاحة وال داللة، ومن ثم كان اختالف الفقهاء يف حتديد هذا الزمن، 
فقد ذهب فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة إىل أنه ال حيكم بموت املفقود إال إذا مات 
أقرانه، وقدر موت أقرانه ببلوغ املفقود عرشين ومائة سنة من تاريخ والدته، وقيل: 
ببلوغه مائة سنة وقيل: ببلوغه تسعني سنة، وقيل سبعني سنة، وقيل بموت أقرانه 
يف بلده، وقد اختار الزيلعي ووافقه كثريون: أنه يفوض إىل رأي اإلمام؛ ألنه خيتلف 
باختالف البالد واألشخاص، فيجتهد وحيكم بالقرائن الظاهرة الدالة عىل موته أو 

حياته، وبعد احلكم بوفاة املفقود تعتد زوجته عدة الوفاة وحتل لألزواج)1(.

ويف فقه مذهب اإلمام مالك أن من فقد يف بالد املسلمني يف حال يغلب فيها 
اهلالك وقد انقطعت أخباره عن زوجته وأهله كام إذا فقد يف معارك بني املسلمني، 
للبحث عنه، وبعد  القايض  إىل  أمرها  ترفع  أن  الوباء كان لزوجته  بلد عمه  أو يف 
العجز عن الوقوف عىل خربه أو تعرف أثره تعتد زوجته عدة الوفاة، وهلا أن تتزوج 
بعد العدة ويورث ماله أي يعترب ميتا بدون حاجة إىل حكم القايض بالنسبة لزوجته 
وأمواله، أما إن كان قد فقد يف بالد اإلسالم يف حال ال يغلب فيها اهلالك وقد انقطع 
خربه عن آله وزوجته، فإذا رفعت هذه أمرها إىل القايض حكم بوفاته بعد ميض 
أربع سنوات من تاريخ فقده واعتدت عدة الوفاة وحلت لألزواج بعد انقضائها، 
وأما أمواله فال تورث عنه إال بعد ميض مدة التعمري وهي سبعون سنة من تاريخ 

)1(  املرجع السابق صفحة 310 إىل صفحة 312 كتاب املفقود طبعة املطبعة األمريية ببوالق سنة 1313 
بعدها،  وما   453 صفحة   3 جزء  للحصكفي  املختار  الدر  عىل  عابدين  البن  املحتار  رد  وحاشية  هجرية، 
واملبسوط للرسخيس جزء 11 صفحة 34 إىل صفحة 49، وخمترص الطحاوي صفحة 403 طبعة دار الكتاب 

العريب سنة 1370 هجرية.
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والدته، وأما إذا كان قد فقد يف غري بالد اإلسالم يف حال يغلب فيها اهلالك كمن 
فقد يف حرب بني املسلمني وأعدائهم ورفعت الزوجة أمرها إىل القايض، فإنه بعد 
البحث والتحري عنه يرضب له أجل سنة، فإذا انقضت اعتدت الزوجة وحلت 
انقضاء هذا األجل)1( هذا  انقضاء عدهتا ويورث ماله لورثته وقت  لألزواج بعد 
وقد أخذ بعض)2( فقهاء مذهب أيب حنيفة بام ذهب إليه الفقه املالكي تيسريا عىل 
تلك  من  هذا  غري  أو  أقرانه  موت  حتى  إياه  انتظارها  حلرج  ورفعا  املفقود  زوجة 
املدد الزمنية السابق التنويه عنها، ويف فقه مذهب اإلمام الشافعي يف القديم ترتبص 
زوجة املفقود أربع سنني وهي أعىل مدة احلمل وأربعة أشهر وعرشا لعدة الوفاة، 
ويف  لألزواج،  حتل  ثم  والدته  منذ  سنة  سبعني  املفقود  سن  يبلغ  حتى  رواية  ويف 
جديد الشافعي أن املفقود هو الذي اندرس خربه وأثره وغلب عىل الظن موته وال 
ثم  أربع سنني  القول برتبصها  بموته، ورجع عن  البينة  تقوم  ينفسخ نكاحه حتى 
تعتد العدة عدة الوفاة وتتزوج)3(. ويف فقه اإلمام أمحد بن حنبل قال ابن قدامة يف 
املغني: »إنه إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غري منقطعة يعرف خربه ويأيت كتابه 
فهذا ليس المرأته أن تتزوج يف قول أهل العلم أمجعني إال أن يتعذر اإلنفاق عليها 
فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه«. أما إن كان املفقود قد غاب وفقد يف 
حال يغلب فيها اهلالك بأن خرج يف حرب ومل يعد أو كان يف سفينة قد غرقت ونجا 
بعض ركاهبا وغرق الباقون حيكم بموته بعد أربع سنني من تاريخ فقده، وتقسم 
أمواله عىل ورثته وقت احلكم بموته بعد هذه املدة، وتعتد زوجته عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعرشة أيام من تاريخ احلكم بموته، وحتل لألزواج عند انتهاء هذه العدة، أما 
)1(  رشح منح اجلليل عىل خمترص خليل، جزء 2 صفحة 385 وما بعدها يف مسائل زوجة املفقود، وجزء 4 
صفحة 181 وما بعدها من رشح الزرقاين عىل متن خليل وحواشيه، وجزء 2 صفحة 542 وما بعدها من 

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير عىل خمترص خليل.
)2(  صفحة 456 جزء 2 من الدر املختار وحاشية رد املحتار البن عابدين يف كتاب املفقود.

)3(  األم للشافعي جزء 7 صفحة 219 ويف 220 باب املفقود طبعة أوىل أمريية سنة 1325 هجرية وصفحة 
املحتاج  وحتفة  العربية،  الكتب  دار  طبعة   4 جزء  الطالب  منهج  رشح  عىل  البجريمي  حاشية  من   87  ،86

وحواشيها برشح املنهاج جزء 8 صفحة 253، 254 املطبعة التجارية بالقاهرة يف باب الِعَدد.
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إن كان املفقود قد فقد يف حال ال يغلب فيها اهلالك كام إذا كان قد خرج للسياحة أو 
للتجارة أو لطلب العلم فإنه يبحث عنه بكل الوسائل فإن غلب عىل ظن القايض 
من تتبع أثره واستظهار أخباره أنه قد مات حكم بموته وإال انتظر حتى تقوم قرينة 
اعتبارا  األقران  املذهب موت  هذا  فقه  وقدر  بلده،  أقرانه يف  بموت  أو  موته  عىل 
شأن  يف  األربعة  املذاهب  فقهاء  أقوال  من  تردد  ملا  خالصة  تلك  سنة)1(.  بتسعني 
املفقود واملدة التي ترتبص فيها زوجته انتظارا لعودته، وقد كان أمر املفقود سواء 
مذهب  فقه  يف  باملشهور  مرص  يف  حمكوما  تركته  حكم  أو  زوجته  حكم  حيث  من 
اإلمام أيب حنيفة وهو االنتظار حتى يبلغ سن تسعني سنة منذ والدته حتى صدر 
القانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أحكام املفقود فنصت املادة 21 من هذا القانون 
عىل أنه: »حيكم بموت املفقود الذي يغلب عليه اهلالك بعد أربع سنني من تاريخ 
فقده، وأما يف مجيع األحوال األخرى فيفوض أمر املدة التي حيكم بموت املفقود 
بعدها إىل القايض، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق املمكنة املوصلة إىل 
معرفة إن كان املفقود حيا أو ميتا«. ونصت املادة 22 من ذات القانون عىل أنه بعد 
احلكم بموت املفقود بالصفة املبينة يف املادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم 
هلاتني  اإليضاحية  املذكرة  يف  جاء  وقد  احلكم،  وقت  املوجودين  ورثته  بني  تركته 
املادتني: »رأت الوزارة أن تضع أحكاما ألحوال املفقود تصلح من احلال املوجود 
اآلن وتتناسب مع حال العرص احلارض بقدر املستطاع، وملا كان بعض املفقودين 
يفقد  أو  يعود  قريبة وال  يفقد يف حال يظن معها موته، كمن خيرج لقضاء حاجة 
يف ميدان القتال، والبعض اآلخر يفقد يف حال يظن معها بقاؤه ساملا كمن يغيب 
للتجارة أو لطلب العلم أو للسياحة ثم ال يع�ود، رأت ال�وزارة األخ�ذ بم�ذهب 
اإلم�ام أمح�د بن حنبل يف احلال األوىل، وبقول مصحح يف مذهبه وبمذهب اإلمام 

)1(  املغني البن قدامة جزء 9 صفحة 130 حتى صفحة 145 يف أحكام املفقود الغائب عن زوجه وأمواله، 
القول يف  أورد  أن  والتابعني وفقه مذهب اإلحصار، وسبق  الصحابة  فقهاء  أقوال  إيراد ورشح  وقد استوىف 

مرياث املفقود جزء 7 صفحة 205 وما بعدها املطبوع مع الرشح الكبري مطبعة املنار سنة 1348 هجرية.
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أربع سنني من حني  إىل متام  ينتظر  الثانية، ففي احلالة األوىل:  أيب حنيفة يف احلالة 
فقده، فإذا مل يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت لألزواج 

بعدها وقسم ماله بني ورثته بعد احلكم بموته اعتبارا من القايض.

إىل  املفقود  بعدها  يعيش  التي  املدة  تقدير  أمر  يرتك  الثانية:  احلالة  ويف 
القايض، فإذا بحث عنه يف مظان وجوده بكل الطرق املمكنة وحترى عنه بام يوصل 
إىل معرفة حاله فلم جيده، وتبني أن مثله ال يعيش إىل هذا الوقت حكم بموته، وملا 
كان الراجح من مذهب أيب حنيفة أنه ال بد من حكم القايض بموت املفقود وأنه من 
تاريخ احلكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته املوجودون وقت 
صدور احلكم رئي األخذ بمذهبه يف احلالتني؛ ألنه أضبط وأصلح لنظام العمل يف 
القضاء وقد صدر يف مرص القانون رقم 103 لسنة 1958 بتعديل املادتني 21، 22 
من القانون رقم 25 لسنة 1929، فأناط التعديل بوزير الدفاع فيام خيتص باملفقودين 
من رجال القوات املسلحة أثناء العمليات احلربية أن يصدر قرارا باعتبارهم موتى 
بعد ميض األربع سنوات ويقوم هذا القرار مقام احلكم بحيث تعتد زوجة املفقود 
من أفراد القوات املسلحة، وتقسم تركته من وقت صدور قرار وزير الدفاع باعتبار 
املفقودين منهم موتى، ملا كان ذلك وكان الظاهر مما تردد يف كتب فقهاء املذاهب 
اختالفهم يف املدة التي ترتبصها زوجة املفقود بعد فقده واختالفهم كذلك فيام إذا 
بعد  إال  أو ال حتل  القايض  بعدها دون توقف عىل حكم من  كانت حتل لألزواج 
احلكم من القايض بموت املفقود بعد قيام احلجة أمامه عىل ذلك، وملا كان بعض 
إىل  بعدها  حيكم  التي  املدة  تفويض  صحح  قد  حنيفة  أيب  اإلمام  مذهب)1(  فقهاء 
كام  اجلديد،  الشافعي يف  اإلمام)2(  فقه مذهب  قريب من  الرأي  اإلمام وهذا  رأي 
أن الصحيح يف فقه)3( اإلمام أمحد: أن زوجة املفقود ترتبص أربع سنني من تاريخ 

)1(  الزيلعي ومن وافقه حسبام تقدم.
)2(  املراجع السابقة يف فقه اإلمام الشافعي.

)3(  الروض املربع للبهويت رشح زاد املستقنع للحجاوي يف كتاب الِعَدد صفحة 449 طبعة دار املعارف بمرص.
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فقده، ثم تعتد عدة الوفاة يف األحوال التي يغلب عليه فيها اهلالك، وكان القضاء 
يف مرص قد جرى عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة يف رضورة صدور حكم من القايض 
بوفاة الزوج املفقود لتحل زوجته من بعده لألزواج وتقسم تركته عىل ورثته وقت 
صدور احلكم؛ ألنه أضبط وأصلح احتياطا للفروج التي ال حتل إال بكلمة اهلل. ملا 

كان ذلك تكون الفتوى يف شكاة زوجة املفقود املسؤول عنها:

األصل  ألن  باألحوط؛  أخذا  النكاح  فسخ  الزوجة  هلذه  ليس  أنه  أوال: 
لفقه  اتباعا  احلرمة  غلبت  وحرمة  حل  املرأة  يف  تقابل  فإذا  التحريم،  الفروج  يف 
الذي  مالك  اإلمام  والشافعي وعدوال عن مذهب  أيب حنيفة  اإلمامني  مذهبي)1( 
عدة  تعتد  ثم  عنه،  للبحث  القايض  إىل  األمر  ترفع  أن  الصور  بعض  يف  هلا  جييز 
الوفاة حسبام تقدم، وعن مذهب اإلمام أمحد الذي يقيض يف بعض الصور كذلك 
برتبص زوجة املفقود أربع سنني، ثم تعتد عدة الوفاة؛ وبذلك حتل لألزواج دون 
توقف عىل صدور حكم من القايض، والعدول عن األخذ بمذهبي اإلمامني مالك 
وأمحد يف هذا من باب االحتياط للفروج -كام تقدم- ومن ثم فإين أميل إىل الفتوى 
بااللتجاء إىل القايض الذي حيكم بعد سامع البينة واستظهار القرائن بام تؤدي إليه 
األدلة، وليس للقايض الرشعي تعيني مدة لالنتظار ثم االعتداد ثم الفسخ إال إذا 
كان قانونه الذي توىل القضاء بمقتضاه يرخص له يف اتباع مذهب اإلمام مالك أو 
مذهب اإلمام أمحد، كام أنه ليس هلذه الزوجة الرتبص أربع سنني ثم االعتداد عدة 

الوفاة لتحل لألزواج بدون حكم من القايض.

إىل  الصرب  عىل  الزوجة  هذه  حبس  الرشعي  القايض  عىل  حتام  ليس  ثانيا: 
العمر الغالب، وله -دفعا لإلعنات الذي حلقها بغيبة زوجها عنها هذه املدة- أن 
يأخذ بام جرى عليه القانون والقضاء يف مرص تطبيقا للقول الذي اختاره الزيلعي 

)1(  األشباه والنظائر البن نجيم احلنفي صفحة 33 واألشباه والنظائر للسيوطي الشافعي صفحة 61 كالمها 
يف قاعدة: األصل يف األبضاع التحريم.
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الصحيح  وللقول  حنيفة،  أيب  اإلمام  مذهب  فقهاء  من  املتأخرين  من  وافقه  ومن 
قد  املفقود  الزوج  كان  إذا  بأنه  يقيض  الذي  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  فقه  يف 
فقد يف حال يظن معها موته، كمن خرج للصالة ثم مل يعد، أو كان فقده يف ميدان 
قتال َرَفَعت زوجته أو أحد ورثته أمره إىل القايض للتحقق من حال فقده والتحري 
والبحث عنه واستامع البينة واستظهار القرائن إذا كانت قد مضت أربع سنني عىل 
العلم  لطلب  أو  للتجارة  غاب  أو  خرج  قد  املفقود  هذا  كان  إذا  أما  فقده،  تاريخ 
ثم مل يعد فتلك حال يظن فيها سالمته، فيفوض أمر املدة التي حيكم بعدها بموته 
اعتبارا إىل القايض عىل أال تقل عن أربع سنني كام يف احلالة األوىل، وترفع الدعوى 
بطلب احلكم بوفاة املفقود اعتبارا يف هاتني احلالتني عىل وكيل هذا املفقود سواء 
كان وكيال إلدارة أمواله إن كان له أموال أو كان وكيال يقيمه القايض الختصامه 
يف هذه الدعوى فهو مدعى عليه هبذا الوصف عىل ما هو مبني يف موضعه من كتب 
فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة -كتاب الدعوى وكتاب القضاء وكتاب املفقود- هذا 
الفتوى يف  وقد سبقت اإلشارة إىل أن بعض فقهاء مذهب اإلمام أيب حنيفة رأوا 
ولكني  بيانه-  سبق  ما  -عىل  مالك  اإلمام  مذهب  فقه  يف  بام  املفقود  زوجة  حكم 
ال أميل ملثل هذه الفتوى؛ ألن رفع األمر إىل القايض أضبط وأحوط، وألن حكم 
القايض رافع للخالف يف املجتهد فيه بناء عىل إمجاع الصحابة عىل أن االجتهاد ال 

ينقض باالجتهاد)1(. واهلل املوفق للصواب وهو سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1(  كتابا  األشباه والنظائر السابقان يف قاعدة االجتهاد ال ينقض باالجتهاد.




