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 السؤال
م 2020طلقت امرأيت ثالاث من أجل خصومة عائلية وأان غضبان، وذلك يف اخلامس من يونيو سنة  

متام الساعة العاشرة ليال، مث ذهبت امرأيت إىل بيتها، فانطلقنا حنن ثالثة أو أربعة إىل بيتها قبل ثالثة  
عزيز الرمحن   السيد  ألناشرة معا. ويف ذلك اجمللس سأو أربعة أايم، ومت الصلح بيننا، واتفقنا على الع

عن ذلك، فقال أبنه طلقة واحدة، ولك الرجوع، فجئت ابمرأيت إىل بييت، فأرجو توجيهكم هل يل  
 من حق يف الرجوع أم ال؟

وأان أحلف أين كنت بريلواي، لكين تبت اآلن، وأعهد السلوك على منهج القرآن والسنة، وسأعرض  
، إبذن هللا. )شاهد علي، أبو اخلري، كوت عليكم صاليت حني آيت للحصول على الفتوى اخلطية

 فوره( عبد املالك، مبديرية شيخو 
 اجلواب

 ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد! وحده احلمد هلل
فتعودان على  ▪ األمر،  نتساهل يف هذا  املسائل احلساسة، ومع ذلك حنن  الطالق من  مسألة 

، مع أن طريقة الطالق هذه كانت  التطليق ثالاث بدفعة واحدة من أجل اختالف عائلي يسري
اللعب بكتاب هللا. )سنن   عدَّها منمبغوضة عند النيب صلى هللا عليه وسلم أشد البغض، بل 

 (3430النسائي،الطالق:
وابلنظر إىل كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم جند أن الطالق الثالث يف جملس واحد 

 الطالق أوال أو اثنيا، واألدلة كما يلي: يعد طالقا واحدا رجعيا، بشرط أن يكون هذا 
: كان الطالق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال -1

 :وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة. فقال عمر بن اخلطاب 

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
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يهم، فأمضاه عليهم. )صحيح  إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أانة، فلو أمضيناه عل 
 (1472مسلم، الطالق،

وكان صنيع عمر رضي هللا عنه هذا صنيعا تعزيراي سياسيا، كما أقره غري واحد من أكابر علماء 
 األحناف. )انظر: جامع الرموز، کتاب الطالق. وحاشية الطحطاوی على الدر املختار( 

( عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بين املطلب امرأته ثالاث يف 2)
عليه وسلم: "كيف   فسأله رسول هللا صلى هللا  قال:  عليها حزان شديدا.  واحد، فحزن  جملس 
  طلقتها؟" قال: طلقتها ثالاث. قال: فقال: "يف جملس واحد؟" قال: نعم. قال: "فإمنا تلك واحدة، 

 ، ت: أمحد شاکر( 123/4محد:ص  أ: فرجعها. )مسند فارجعها إن شئت". قال
 (  9/ 362قال ابن حجر: هذا احلديث نص فی املسئلة ال يقبل التأويل. )فتح الباری : 

شاه ▪ منهم: كرم  األحناف،  علماء  بعض  األحاديث  هبذه  أفىت  احلليم األزهري  وقد  وعبد   ،
ر حممد و من إسالم آابد، والربوفيس   وان جبران، وأمحد الرمحنمن مدينة  القامسي، وحسني علي  

 أكرم. )انظر ابلتفصيل كتاب "ايك جملس مني تني طالق" ابألردية.( 
على كل حال، نظرا إىل هذه األدلة جيوز ملسلم متحمس طلق ثالاث يف جملس واحد أن يراجع   ▪

زوجتها بدون نكاح جديد أثناء العدة، وأن يراجعها بنكاح جديد إذا انقضت العدة، وهذا 
 البالد اإلسالمية األخرى والقوانني العائلية املعاصرة.  يبه تقضحكم الكتاب والسنة، و  هو

وقد تقرر ابلتفصيل املذكور أنك كنت أهال للرتاجع، وقد تراجعت، وقد أحسنت إذ استفتيت  ▪
 عاملا مث فعلت ما فعلت، وأنت جدير ابلثناء إذ وعدت تعلم القرآن والسنة والسلوك هبما. 

نلتم الغضب والفرح واحلزن، وأن  وحنن  تتفكر يف وجوه فقد األعصاب حال  س منك أيضا أن 
مع   حتسن  وأن  فحني،  حينا  تتصدق  وأن  القرآن،  وتالوة  والذكر  والصوم  الصالة  على  تواظب 

وبيمن هذه احلسنات نرجو من هللا أن يذهب عنك مجيع مصائبك وآفاتك، وندعو هللا    .األقرابء
 طويلة مليئة ابلسعادة والرب والتقوى. آمني. أن يعطي مجيع عائلتك حياة
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 أمساء أصحاب الفضيلة املفتني
 ( مبشر أمحد الرابين حفظه هللا  )انئبفضيلة الشيخ   ماد حفظه هللا )رئيس( احلعبد الستار  فضيلة الشيخ  

 فضيلة الشيخ جاويد إقبال السيالكويت حفظه هللا   فضيلة الشيخ عبد احلليم بالل حفظه هللا
 

 حفظه هللا   يلة الشيخ حممد حامدفضنقله إىل العربية:  


